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Otroci se morajo igrati in igrati še več kot to počno danes; 

če se toliko igraš, ko si majhen, odneseš v odraslost zaklade, 

ki te bogatijo vse življenje. 

(Astrid Lindgren) 
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Povzetek 

 

Gibalni razvoj je v najzgodnejšem obdobju otroka zelo pomemben. Otroci preživijo v 

gibanju veliko več časa kot odrasli, kot dejavnost pa je gibanje povezano z vsemi področji 

Kurikula za vrtce (1999).  

V obdobju malčka je zelo intenziven tudi razvoj govora, pri čemer med otroki obstajajo 

precejšnje individualne razlike. 

Tretje področje, ki sem ga raziskovala v svojem diplomskem delu je igra, ki je 

prevladujoča dejavnost v zgodnjem otroštvu. Je osnovna metoda vzgojnega dela v vrtcu, ki 

spodbuja razvoj in učenje malčkov.  

V teoretičnem delu sem predstavila spoznanja o zgodnjem učenju malčkov, pomenu 

gibalnega razvoja, razvoju govora in igri malčkov. Poudarila sem pomen spodbudnega 

učnega okolja in vloge vzgojitelja pri zagotavljanju takega okolja in spodbujanju aktivnega 

učenja. 

V empiričnem delu sem uporabila metodo študije primera, in sicer prikaz in evalvacijo 

dejavnosti v skupini malčkov, v kateri sem sama izvajala vzgojno delo. Predstavila sem 

dejavnosti, ki so potekale od septembra do marca in katerih cilj je bil spodbujanje 

gibalnega razvoja otrok, razvoja govora in igre malčkov z nestrukturiranim materialom. 

Poudarila sem vlogo vzgojitelja, ki na podlagi teoretičnega znanja o otrokovem razvoju in 

opazovanja posameznih otrok v oddelku pripravi spodbudno učno okolje za igro, 

raziskovanje in učenje.    

 

Ključne besede: vzgojitelj predšolskih otrok, spodbudno učno okolje, gibalni razvoj, 

govorni razvoj, igra.  
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Abstract 

 

Motor development is very important in the early stages of a child's development. Children 

are much more active than adults and movement as an activity is connected with all fields 

of Kindergarten curriculum (1999). 

With toddlers, there is also an intense development of speech, but there are considerable 

differences among individuals.  

The third area that I have explored in this thesis is a play that is the dominant activity in 

early childhood. It is the basic method of educational work in a kindergarten, which 

promotes a toddler’s development and learning. 

In the theoretical part, I presented findings on early learning, the importance of the 

toddler’s motor development, language development and his play. I have emphasized the 

importance of a supportive learning environment and the role of the teacher in ensuring 

that kind of environment and in encouraging active learning. 

In the empirical part, I used the case study method, namely the display and evaluation of 

activities in a group of toddlers, in which I was carrying out educational work. I presented 

the activities that took place from September to March. The aim was to promote motor 

development of children, development of speech and the toddler’s play with non-structural 

material. I have emphasized the role of the teacher who, on the basis of theoretical 

knowledge of a child’s development and observation of individual children in a group, 

prepares a stimulating learning environment for play, exploration and learning. 

 

Key words: kindergarten teacher, stimulating learning environment, motor development, 

speech development, play. 
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UVOD 

Vzgoja otrok v obdobju dojenčka in malčka v vrtcu (prvo starostno obdobje) je zahtevna in v 

primerjavi z drugim starostnim obdobjem pogosto tudi strokovno in raziskovalno 

zapostavljeno področje. Otroci v tem razvojnem obdobju  iz varnega zavetja doma pridejo v 

njim neznano okolje, zato ima vzgojitelj zelo pomebno  vlogo pri lajšanju prilagoditvenih 

težav in postopnemu pripravljanju otrok na življenje v vrtcu. 

V preteklosti so se oddelki za otroke do drugega leta starosti imenovali jaslični oddelki,  v 

njih pa je prevladovala dnevna rutina, nega ter skrb za varnost in zdravje. Danes strokovnjaki 

opozarjajo na pomen ustvarjanja spodbudnega učnega okolja in zgodnjega (aktivnega) učenja 

malčkov. Ko sem začela kot vzgojiteljica delati v oddelku 1–2 letnih otrocih, sem se soočala s 

problemom pomanjkanja znanja in izkušenj pri načrtovanju dejavnosti za najmlajše. 

Po preučitvi strokovne literature sem pripravila načrt dejavnosti primernih razvojni stopnji 

otrok, ki so potekale skozi vso šolsko leto, sama pa sem sistematično spremljala in 

dokumentirala odzive otrok in njihov napredek. Svoje praktično delo v tem oddelku kot 

študijo primera prikazujem v pričujočem diplomskem delu. 
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1 RAZVOJ IN UČENJE MALČKOV 

Otrokov razvoj je dinamični proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizičnega in socialnega okolja (Marjanovič Umek, 2001, str. 27). B. Marentič 

Požarnik (2000, str. 26) razlaga, da je zorenje dedno zasnovan fiziološki proces rasti in 

razvoja organizma, ki ima osnovo v genih in ki poteka pri vsakem človeku v točno določenem 

zaporedju. Ugotavlja tudi, da je za razumevanje učenja pomembno predvsem poznavanje 

zorenja živčevja, zlasti možganov in prepletanje obeh procesov. Avtorja Horvat in L. Magajna 

(1989, str. 17) navajata, da na eno od najstarejših vprašanj v psihologiji, ki še danes 

predstavlja eno osrednjih izhodišč različnih teorij – kaj je tisto, kar določa človekov duševni 

razvoj – še vedno ni povsem zanesljivih odgovorov. 

Horvat in L. Magajna (prav tam, str. 17., 18.) razložita, da so različni misleci skozi zgodovino 

zagovarjali različna stališča. Nativistična stališča velikih mislecev antike so npr. poudarjala  

absolutni pomen prirojenega oz. tistega, kar prinese otrok z rojstvom na svet. Sledilo je 

stališče misleca Johna Locka, ki je razlagal, da obstaja pri človeku ob rojstvu samo osnova za 

duševni razvoj in da bodo vtisi okolja popisali »to prazno tablo«, da se bo oblikovala ravno 

določena osebnost določenega človeka. Tretji dejavnik, ki so ga pričeli poudarjati nekateri 

psihologi je samodejavnost. Zagovarjali so, da človek ni le pasivno bitje, ki bi ga lahko 

razlagali le kot proizvod dednosti in okolja, temveč je aktivno bitje, ki ureja svoje okolje in ga 

skuša prilagoditi svojim potrebam. Taka stališča so najizrazitejša pri kognitivnih teorijah 

duševnega razvoja in še posebej v delu L. S. Vigotskega ter J. Piageta. Avtorja zaključita, da v 

tem razmerju ne smemo iskati stalnih razmerij temveč le dinamično ravnotežje, saj je miselna 

aktivnost posameznika vedno produkt vseh treh dejavnikov. 

Večina novejših pedagoških konceptov eklektično združuje spoznanja različnih 

razvojnopsiholoških teorij, pri tem pa v izhodiščih kurikula za vrtce najpogosteje navajajo 

avtorje kot so Piaget, Vigotski, Freud, Erikson in njihove sodelavce ter učence (Marjanovič 

Umek, 2001, str. 27).  
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 M. Zupančič (2009, str. 8., 9) navaja, da sodobna razvojna psihologija preučuje psihični 

razvoj posameznikov od spočetja  do smrti in da so najbolj temeljna področja razvoja telesni, 

intelektualni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj. 

V Kurikulumu za vrtce (2010) je postavljeno vprašanje, ali obstaja ena sama stroka, teorija  

ali iz nje izpeljane smeri oz. šole, s pomočjo katerih lahko enako dobro razložimo razvoj vseh 

psihičnih procesov in njihovo vpetost v temeljna načela predšolske vzgoje v vrtcu. Odgovor je 

ne, je pa vendarle skozi različne teoretske ovire moč  prepoznati nekatere skupne zakonitosti o 

otrokovem razvoju: 

 

- otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja sledi 

zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih odnosov sledi 

stopnji razumevanja samega sebe ipd.); 

- vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija itn.) se razvijajo v vseh 

razvojnih obdobjih; 

- posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi  psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega, 

spoznavnega vidika); 

- v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. kritična obdobja), da se otrok 

nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način; 

- individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega 

življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm; 

- gre za stalno povezavo med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. 

 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 27) ugotavlja, da z učenjem ne bi smeli nikoli prehitevati niti 

zamujati pravega trenutka, tj. trenutka, ko je otrok zrel za določeno vrsto učenja. Opozarja, da 

prehitevanje nima pravega učinka, zamujanje pa je lahko usodno, saj se otrok določene stvari 

nauči le s težavo, morda pa sploh ne, če zamudimo omenjeno kritično obdobje. 
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Za vzgojitelje v vrtcih je torej zelo pomembno, da znajo pri otroku prepoznati t. i. kritična 

obdobja, kar nam lahko uspe zgolj s sistematičnim opazovanjem in spremljanjem otroka. V 

kritičnem ali oblikovalnem obdobju je otrok najbolj dojemljiv za določene učne izkušnje (B. 

Marentič Požarnik, 2000, str. 27). Ista avtorica (prav tam) še razloži, da je to obdobje, ko so 

živčne strukture še plastične, da je takrat učenje otrok najučinkovitejše in da le-tega običajno 

ugotavljamo posredno glede na otrokov interes za določeno obliko učenja. Kot primer 

zamujenega kritičnega obdobja omeni volčji deklici, ki sta odraščali brez človeškega stika in 

sta se tako zelo težko naučili spregovoriti nekaj besed, zlasti starejša.  

Verjetno nas vse, ki v vrtcu delamo z otroki, zanima, kako se otroci v vrtcu učijo in s katerimi 

dejavnostmi učenje lahko spodbujamo. V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; 

otroci se učijo predvsem prek igre in drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu 

večinoma potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi (Batistič Zorec, 

2002, str.1). Ista avtorica (prav tam) ugotavlja, da se otroci učijo s pomočjo opazovanja, 

posnemanja, preizkušanja in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in 

poslušanja drugih, reševanja medsebojnih konfliktov in dogovarjanja. Ugotavlja, da učenje 

tako ni povezano le z otrokovim miselnim razvojem, ampak zadeva vsa področja osebnosti, 

torej gibalni, čustveni, socialni in moralni razvoj. 

1.1 POMEN GIBALNEGA RAZVOJA 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa, samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, 

noge, trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si 

samozaupanje in samozavest (Kurikulum za vrtce, 2010, str. 25). Avtorja Horvat in L. 

Magajna (1989, str. 50) ugotavljata, da je gibalni oz. motorični razvoj najbolj izrazita oblika 

ali funkcija psihofizičnega razvoja, ki se prične že v predporodni dobi in stalno izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Po njunem mnenju je motorični razvoj najbolj izrazit v prvih treh letih 

življenja, torej v najzgodnejšem obdobju otroka. Ista avtorja (prav tam, str. 50, 51) še 

razlagata, da razvoj nadzora lastnega telesa poteka vzporedno z razvojem motoričnih centrov 

v možganih. Razvoj nadzora mišic je po njunem mnenju deloma rezultat procesa zorenja 

živčnega sistema in deloma tudi rezultat učenja. Da se otrok nauči neke motorične spretnosti, 
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je potrebna zrelost celotnega telesnega aparata. Poleg tega opozarjata, da so v primeru, ko 

učenje prehiteva proces zorenja, zaman vsi napori, da bi otroka lahko naučili določene 

spretnosti. 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009, str. 170, 172) gibalni razvoj od prenatalnega 

obdobja naprej predstavita na podlagi dveh načel, in sicer načela cefalokavdalne (lat. od glave 

do repa) smeri razvoja in proksimodistalne (od bližnjega k oddaljenemu) smeri razvoja. To 

pomeni, da se dojenček najprej nauči nadzorovati glavo, nato zgornje okončine in trup ter 

nazadnje še spodnje okončine. Prav tako dojenčki najprej usvojijo različne gibe, ki potekajo iz 

ramen, nato gibe iz komolca, potem iz zapestja, nazadnje pa gibe prstov. Razlagata tudi, da 

razvoj pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, v hitrosti razvoja pa se kažejo 

precejšnje individualne razlike, pri čemer pa gibalni razvoj ne pomeni le usvajanja 

posameznih ločenih gibov. Ko otrok neko sposobnost na novo usvoji, mu to omogoča, da 

začne usvajati naslednjo. Isti avtorici (prav tam, str. 170) menita tudi, da je gibalni razvoj 

tesno povezan z drugimi področji razvoja, kot so zaznavni, čustvenosocialni in spoznavni.  M. 

Kosec in M. Mramor (1991, str. 8) pravita, da sta rast in razvoj telesa ter duševnosti skladna le 

tedaj, če gre za zdravo dedno osnovo in zdravo fizično, biološko, psihično in socialno okolje, 

ki otroka spodbuja, da lahko razvije svoje potencialne sposobnosti do optimalnosti. Omenita 

štiri segmente gibalnega razvoja: 

- groba motorika, 

- fina motorika in koordinacija, 

- socialni razvoj, 

- razvoj govora. 

Horvat in L. Magajna (1989, str. 68) nenazadnje navajata, da je zgodnji gibalni razvoj dobra 

ocena za napoved tempa celotnega duševnega razvoja in da ima motorični razvoj v prvih dveh 

letih odločilno vlogo za razvoj prvih oblik intelektualnih sposobnosti. 

V priporočilih za predšolske otroke se skladno z njihovimi razvojnimi potrebami poudarja 

predvsem različnost gibalnih/športnih dejavnosti (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 

2010, str. 23). Isti avtorji (prav tam) navajajo, da avtor Dolenc idr. (2008) poudarjajo,  naj 

bodo te dejavnosti  za predšolske otroke v prvi vrsti zabavne in zanimive in da je na otroke v 
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tem obdobju potrebno vplivati predvsem motivacijsko. Ugotavljajo tudi (prav tam), da so 

sodeč po raziskavah te dejavnosti pri predšolskih otrocih krajše in prekinjene ter zmernih do 

visokih obremenitev s pogostimi obdobji mirovanja. 

1.2 RAZVOJ GOVORA 

Razvoj govora je v razvoju malčkov nedvomno zelo specifičen; težko ga opredelimo, saj se 

med posamezniki zelo razlikuje. Horvat in Magajna (1989, str. 68) razlagata, da je govor 

sposobnost in sredstvo, s katerim otroci vzpostavljajo socialne stike, saj se z njim prenašajo 

določeni pomeni in tako postane že v drugem letu starosti pomembno sredstvo mišljenja. 

Razlagata tudi, da je otrok govorno aktiven že v prvih mesecih življenja, ko proizvaja največ 

vokalov, zato se to prvo obdobje imenuje vokalizacija. Od petega  meseca dalje pa se že 

pojavljajo povezane skupine samoglasnikov in soglasnikov v obliki čebljanja oz. bebljanja.   

S. Kranjc in Saksida (2001, str. 79) razvoj govora malčkov razdelita v dve fazi. Prva faza je 

predjezikovna, za katero je značilno, da otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev in se 

konča okoli prvega leta. Naslednja faza, ki jo avtorja opisujeta, je jezikovna faza, v kateri 

otrok že usvaja besede, slovnična pravila, pravila slovničnih izrekov in besedil, s čimer raste 

njegova slovnična zmožnost. Hkrati ob razvoju slovnične zmožnosti pa se otrok uči tudi 

pravil, kdaj in kako reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, in s tem 

pridobiva tudi sporazumevalno zmožnost (prav tam).  

Horvat in L. Magajna (1989, str. 69) menita, da je zelo težko natančno ugotoviti, kdaj se v 

razvoju pojavi pravi govor s pomenom  in kdaj gre še za »papagajski govor«, ko otrok samo 

posnema odrasle v skupinah glasov, ki imajo za nas določen pomen, za otroka pa v bistvu 

nobenega. Z njima se strinja L. Marjanovič Umek (1990, str. 21), saj razlaga, da je v 

vsakdanjem življenju zelo težko opredeliti, kdaj je otrok spregovoril prvo besedo, ki ima 

pomen (gre za več kot naključno povezovanje zlogov kot npr. ga-ga, ma-ma …). Ista avtorica 

(prav tam)  prvo besedo definira kot skupino glasov, ki jih otrok izgovarja, in imajo pomen ter 

meni, da večina otrok izgovori prvo besedo med osmim in petnajstim mesecem starosti. 
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V starosti od osemnajstega meseca dalje otrokov besednjak zelo hitro raste. Po drugem letu 

starosti se začne otrokov govor pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski in besedoslovni 

ravnini (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 315). 

L. Marjanovič Umek (2001, str. 79) še navaja, da se moramo naučiti tudi govoriti in poslušati, 

tako kot pisati in brati. Vzgojitelj kot odrasel ima poleg staršev pomembno vlogo, saj s 

spodbudami in primernimi dejavnostmi pri otroku vpliva na razvoj njegovih jezikovnih 

zmožnosti, ga dobro pozna ter pazi tudi na svoj stil komunikacije. Otroci se učijo jezika ob 

poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega 

branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, 

dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju od drugih otrok, in sicer v različnih 

socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn., ki so 

preživele kot skupna lastnina skozi generacije (Kurikulum za vrtce, 2010, str. 31). 

Otrokom v prvem starostnem obdobju je potrebno ponuditi veliko iger z glasovi, izrazi in 

besedami. Zelo primerne in priporočljive so različne izštevanke, bibarije in prstne igre. Vse te 

igre izzovejo pri otroku ritem, melodičnost, hkrati pa si otrok na nevsiljiv in zabaven način 

bogati besedišče. Komunikacija z lutko je osnova za razvoj in prvo srečanje z dialoškim 

govorom. Lutka je tista, ki otroka vzpodbuja, da z njo animira ter verbalno in neverbalno 

komunicira (Korenjak, 2006, str.73). 
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2 IGRA IN UČENJE MALČKOV 

Otroška igra je poglavitna dejavnost, ki je sama sebi namen in malčkom omogoča učenje brez 

prisile, negativnih čustev in slabih rezultatov.  L. Marjanovič Umek (2001, str. 44) navaja, da 

se v vsebini igre odražajo pomembni dogodki in odnosi iz otrokovega življenja, da igrače in 

drugi igralni materiali igro sodoločajo in da je le-ta notranje motivirana. Njen cilj je lahko 

igralna dejavnost sama, ki otroka osebnostno zelo angažira, zato je njena izraznost zelo 

velika, v njej pa se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja od čustvenega 

socialnega, gibalnega do spoznavnega. Meni, da gre za dejavnost, za katero je značilna zelo 

visoka stopnja divergentnosti, kar pomeni, da se otrok v igri vede inventivno, fleksibilno. 

Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra in ne zaradi zunanje prisile. Potek in 

smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni rezultat kot sam proces, uživanje in 

zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987, str. 86, 87). Ista avtorja (prav tam, str. 87) 

ugotavljata, da kljub temu da so igro kot psihosocialni vidik razvoja zelo veliko preučevali, 

le-ta še zdaleč ni v celoti raziskana. Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se spreminja 

glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje oz. igra je dialog  med konkretnostjo in 

abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem (Marjanovič Umek in Fekonja, 2008, str. 72). M. 

Batistič Zorec in S. Prosen (2010, str. 41, 42) menita, da zlasti v predšolskem obdobju igra 

pomembno  vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, kot so razvoj gibalnih sposobnosti in 

spretnosti, spoznavni razvoj, čustveni razvoj, socialni in moralni razvoj ter osebnostni razvoj. 

Menita tudi, da igra ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da 

se normalno psihično in fizično razvija. 

2.1 IGRA V OBDOBJU MALČKA 

Igralno dejavnost, ki je prevladujoča v prvem in deloma še v drugem letu starosti, običajno 

poimenujemo funkcijska igra. Gre za igro, v kateri otrok razvija svoje osnovne funkcije, 
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predvsem z gibanjem in zaznavanjem (Marjanovič Umek, 2001, str. 44). Horvat in L. 

Magajna (1989, str. 98) razlagata, da v drugem letu še vedno prevladujejo razne oblike 

funkcijske igre, ki so se v prvih mesecih po rojstvu pojavile v svojih preprostih oblikah. 

Menita, da je težišče teh iger v aktivnosti tistih funkcij, ki prav v tem času dozorevajo, in sicer 

da se otrok igra s sposobnostjo pokončne hoje, prijemanja s prsti, tako da je palec ločen od 

ostalih prstov. Omenita še posebno obliko eksperimentalne igre s predmeti, katerih osnova so 

različne aktivnosti, na podlagi katerih dobi otrok najrazličnejše informacije ter spoznanja o 

predmetih in njihovih lastnostih. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008, str. 73) 

razlagata, da dojenček oz. malček v igri preizkuša nove gibalne, čutne in zaznavne funkcije; 

rokuje s predmeti in raziskuje njihove zaznavne značilnosti in funkcije, ugotavlja, kako se 

predmeti odzivajo na njegovo preizkušanje, pridobiva gibalne spretnosti in začetno 

usklajenost gibov rok in oči. V drugem letu starosti gre za razvoj semiotičnega vedenja, ki se 

kaže kot odložena imitacija, pretvarjanje, simbolna uporaba predmetov, raba besed kot 

simbolov, gibalne simbolne predstavitve, likovni simboli. Zgodnje oblike simbolne igre so 

vezane na otrokovo lastno telo, usmerjene so k njemu samemu, zato jih imenujemo 

avtosimbolne igre (Marjanovič Umek, 2001, str. 45).  

Pri igri otrok je pomembna tudi vloga odraslega. M. Batistič Zorec in S. Prosen (2010, str. 50) 

navajata, da odrasli prav s pomočjo igre najlažje ustvarjajo stik in čustven odnos z otrokom, z 

opazovanjem otroka pri igri pa spoznavajo njegove razvojne značilnosti (sposobnosti, 

spretnosti), čustva in osebnostne lastnosti. Po mnenju M. Zupančič (2001, str. 107) otroci 

dobijo najbolj optimalne spodbude za razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim 

partnerjem, ki je lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali starejši vrstnik. 

2.2 SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Učno okolje pomembno vpliva na kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj otrok 

(Tankersley, Brajkovič, Handržar, Rimkiene, Sabaliauskiene, Trikić, Vonta, 2013, str. 168). 

Skozi aktivno učenje – neposredne takojšnje izkušnje ter izpeljevanje pomena iz njih skozi 

razmišljanje – otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet (Hohmann in 

Weikart, 2005, str 5). Spodbudno učno okolje in aktivno učenje sta med sabo močno 

povezana. Avtorja M. Hohmann in D. P. Weikart (prav tam, str. 24–27) spodbudno učno 
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okolje opišeta z odgovorom na vprašanje, kaj počno otroci v okolju za aktivno učenje. 

Navajata, da dajejo otroci pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov 

ter da je ena od določujočih značilnosti otrok, ki se aktivno učijo, da so osredotočeni na svoja 

dejanja in razmišljanja. Po njunem mnenju v spodbudnem učnem okolju otroci: 

-  sami izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi, 

-  materiale aktivno raziskujejo z vsemi čuti,  

- odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti, 

- odkrivajo, kako se predmeti povezujejo drug z drugim, 

- materiale kombinirajo in preoblikujejo, 

- uporabljajo starosti primerna orodja in opremo, 

- uporabljajo velike mišične skupine, 

- govorijo o svojih izkušnjah, 

- s svojimi besedami govorijo o tem, kar počnejo. 

Spodbudno učno okolje je torej prostor, ki otroke spodbuja k raziskovanju in učenju. V njem 

se otrok razvija na vseh področjih, je ustvarjalen, radoveden, razmišljujoč, obenem pa se v 

njem počuti varnega in sprejetega (prav tam). 

2.3 VLOGA VZGOJITELJA PRI ZAGOTAVLJANJU SPODBUDNEGA 

UČNEGA OKOLJA IN SPODBUJANJU AKTIVNEGA UČENJA 

Sodobne teorije o razvoju in učenju otrok močno poudarjajo pomembnost aktivnega učenja 

kot posledico spodbudnega učnega okolja. Moč aktivnega učenja izhaja iz osebne pobude 

otroka. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju, zastavljajo vprašanja in iščejo 

odgovore na vprašanja, ki spodbujajo njihovo radovednost, rešujejo probleme, ki stojijo na 

poti do njihovih ciljev in oblikujejo nove strategije (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). Ista 

avtorja (prav tam, str. 20) razlagata, da medtem ko otroci stopajo v interakcije z materiali, 

ljudmi, zamislimi in dogodki ter konstruirajo svoje razumevanje realnosti, odrasli opazujejo 

in stopajo v interakcijo z otroki, da bi odkrili, kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. 

Odrasli si prizadevajo prepoznati posebne interese in sposobnosti posameznega otroka ter mu 

ponuditi primerno spodbudo. Taka vloga odraslega je kompleksna in se razvija postopoma. 
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Vzgojitelj za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja poskrbi z vrsto materialov, s katerimi 

se otroci lahko igrajo: 

- s praktični vsakdanjimi predmeti, ki jih uporabljajo odrasli, 

- naravnimi in odpadnimi materiali, 

- orodji, 

- umazanimi, lepljivimi, vodenimi, mehkimi materiali, 

- velikimi materiali, 

- z materiali, s katerimi je lahko ravnati. 

Ravno tako vzgojitelj poskrbi da (prav tam): 

- imajo otroci prostor in čas, da lahko uporabijo materiale, 

- da on sam spremlja otrokove namene, 

- prisluhne razmišljanju otrok in ga spodbuja, 

- spodbuja otroke, naj stvari naredijo sami. 

V Kurikulu za vrtce (2010, str. 16., 17) je načelo aktivnega učenja predstavljeno kot stalna 

skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 

izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz 

otrokovih samoiniciativnih pobud. V ospredje učenja predšolskih otrok postavlja razvijanje 

občutljivosti in zavesti o problemih, opozarja na spodbujanje, navajanje in uporabo različnih 

strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, spodbujanje otrok k verbalizaciji in rabi 

jezika v različnih funkcijah. 

Ko pedagog zagotavlja, da se vsak otrok počuti sprejetega, sporoča, da je vsak posameznik 

pomemben, da sta vsak otrok in družina pomembna člena učeče se skupnosti ter da ima vsak 

otrok možnost in pravico uporabljati in skrbeti za skupni prostor in sredstva (Tankersley, idr., 

2013, str. 168). 
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3 OPREDELITEV PROBLEMA 

Gibalni razvoj je v najzgodnejšem obdobju otroka zelo pomemben; potrebi po gibanju in igri 

sta primarni otrokovi potrebi. Po mnenju strokovnjakov Horvat in L. Magajna (1989, str. 68) 

ima motorični razvoj v prvih dveh letih celo odločilno vlogo za razvoj prvih oblik 

intelektualnih sposobnosti. M. Peskar (2015, str. 34) navaja, da je gibalni razvoj v celotnem 

predšolskem obdobju temeljna in »nujna« dejavnost, pri čemer misli predvsem na osnovno- 

primarno potrebo po gibanju, ki hodi z roko v roki z občutkom varnosti, željo po raziskovanju 

in aktivnem učenju. Ista avtorica (prav tam) ugotavlja, da si otrok v predšolskem obdobju, ko 

se njegov razvoj najbolj strmo vzpenja, želi predvsem gibanje preko igre, ki je njegova 

primarna dejavnost. Otrok mora imeti možnost preizkušanja, mora imeti postavljene meje in 

nekoga, ki ga ob tem neposredno spremlja, ga vodi in mu po potrebi pomaga (prav tam). Za 

najmlajše, od rojstva do tretjega let, je pomembno, da sledimo njihovemu naravnemu poteku 

gibanja (M. Vinko, 2015, str. 79). Ista avtorica (prav tam) razlaga, da gibanje vpliva na 

celosten razvoj otroka in da lahko s pozornim opazovanjem in poznavanjem zakonitosti 

gibalnega razvoja otroku pripravimo okolje s takimi dejavnostmi in materiali, ki otroku 

predstavljajo izziv in so vedno korak pred njihovimi trenutnimi spretnostmi. M. Vinko (2015, 

str. 80) še navaja, da je za malčke zlasti pomembno plazenje in kobacanje, kjer gre za 

koordinacijo celega telesa, razvoj ravnotežja, moči v okončinah, pa tudi za razvoj zaznavanja, 

pozornosti, samopodobe, samozavesti in samozaupanja. 

Razvoj govora je v razvoju malčkov nedvomno zelo specifičen.  L. Marjanovič Umek (2001, 

str. 79) razvoj govora malčkov razdeli v dve fazi. Prva faza je predjezikovna, za katero je 

značilno, da otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev in se konča okoli prvega leta. 

Naslednja faza je jezikovna faza, v kateri otrok že usvaja besede, slovnična pravila, pravila 

tvorjenja izrekov in besedil, s čimer raste njihova slovnična zmožnost. L. Marjanovič Umek 

(1990, str. 21)  meni tudi, da je v vsakdanjem življenju zelo težko opredeliti, kdaj je otrok 

spregovoril prvo besedo, ki ima pomen (gre za več kot naključno povezovanje zlogov kot npr. 
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ga-ga, ma-ma …). Ista avtorica (Marjanovič Umek, 2001, str. 79) še navaja, da se moramo 

naučiti tudi govoriti in poslušati, tako kot pisati in brati. Pri tem ima vzgojitelj kot odrasel 

poleg staršev pomembno vlogo, saj s spodbudami in primernimi dejavnostmi pri otroku 

vpliva na razvoj njegovih jezikovnih zmožnosti in pri tem dobro pozna ter pazi tudi na svoj 

stil komunikacije. 

Otroška igra je poglavitna dejavnost, ki je sama sebi namen in malčkom omogoča učenje. V 

igri se prepletajo različna področja otrokovega razvoja od čustvenega, socialnega, gibalnega 

do spoznavnega; gre za dejavnost, za katero je značilna visoka stopnja divergentnosti. Otrok 

se v igri vede inventivno in fleksibilno (Marjanovič Umek, 2001, str. 44). Pri igri malčkov je 

zelo pomembna vloga vzgojitelja, ki otrokom omogoči spodbudno učno okolje in možnosti za 

aktivno učenje. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju; zastavljajo vprašanja 

in iščejo odgovore na  vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in zamislih, ki zbudijo njihovo 

radovednost; rešujejo probleme, ki so jim na poti do ciljev, in oblikujejo nove strategije 

poskušanja (Hohmann in Weikart, 2002, str. 5). M. Batistič Zorec in S. Prosen (2010, str. 50) 

navajata, da odrasli prav s pomočjo igre najlažje ustvarjajo stik in čustven odnos z otrokom, z 

opazovanjem otroka pri igri pa spoznavajo njegove razvojne značilnosti (sposobnosti, 

spretnosti), čustva in osebnostne lastnosti. Po mnenju M. Zupančič (2001, str. 107) otroci 

dobijo najbolj optimalne spodbude za razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim 

partnerjem, ki je lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali starejši vrstnik. Avtorica M. Vinko 

(2015, str. 89) navaja, da lahko s pripravo spodbudnega okolja in ponujenimi zanimivimi 

materiali v otroku zbudimo notranje vzgibe, da po teh materialih poseže in da moramo 

vzgojitelji, ki poskrbimo za takšno okolje, k pripravi pristopiti sistematično. Po mnenju iste 

avtorice (prav tam), mora predstavitev rokovanja z materialom potekati brez hitenja in 

odvečnih gibov, materiali pa naj bodo čimbolj podobni tistim, ki jih uporabljamo odrasli v 

vsakdanjem življenju. Otroci nas posnemajo, želijo se preizkusiti v dejavnostih odraslih, zato 

jim s pripravo prilagojenih dejavnosti in materialov to tudi omogočimo  (M. Vinko, 2015, str. 

89). 
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3.1 CILJI 

V diplomski nalogi bom skušala: 

- Prikazati, kako pomembno za nadaljnji otrokov razvoj in učenje je prvo starostno obdobje, 

kaj  lahko s primernimi dejavnostmi pri otrocih spodbudimo, in pomen tega, da s sprotnim 

beleženjem spremljamo njihov napredek. 

- Predstaviti primere dobre prakse oz. primere dejavnosti, s katerimi lahko uresničujemo 

cilje kurikuluma v oddelku otrok, starih od enega do dveh let.  

- Opazovati razvoj in napredek otrok, zlasti na področju gibanja, govornega razvoja ter pri 

raziskovanju in igri otrok z nestrukturiranim materialom. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila so bila: 

- Kako se bodo otroci odzivali na izzive pri gibalnih dejavnostih? 

- Kaj jim bo pri gibalnih dejavnostih predstavljalo težave?  

- Kakšen bo napredek otrok pri gibalnih sposobnostih v pol leta usmerjenega vzgojnega 

dela (od septembra do marca)? 

- Kako se bodo otroci odzivali na vsakodnevne jezikovne spodbude? 

- Kakšen bo napredek otrok pri govoru po preteku pol leta? 

- Kako bodo otroci ravnali z nestrukturiranim materialom za igro in kakšna bo pri tem 

vloga vzgojitelja? 
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4 METODA RAZISKOVANJA 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja, in sicer študijo primera. Študijo sem izvedla v Vrtcu Radovednež Škocjan v 

oddelku, v katerem sem bila v času raziskave zaposlena kot vzgojiteljica. 

4.1 VZOREC 

Opazovala sem 12 otrok v starosti od enega do dveh let, 7 dečkov in 5 deklic. Vsi v vzorec 

zajeti otroci so septembra začeli hoditi v vrtec.  

4.2 TEHNIKA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Uporabila sem tehniko opazovanja, in sicer dnevniško zapisovanje dogajanja, anekdotsko 

zapisovanje, fotografiranje, snemanje. Na osnovi načrtovanja dejavnosti in opazovanja otrok 

sem spremljala napredek otrok ter evalvirala lastno pedagoško delo. 

4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Uporabila sem kvalitativno analizo podatkov. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO RAZVOJ GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI MALČKOV 

5.1.1 PLEZANJE, PLAZENJE IN HOJA 

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

V septembru so bili otroci še nevajeni vrtca, imeli so prilagoditvene težave, kar so pokazali z 

jokom. Od dvanajstih otrok jih je pet hodilo, ostali  so se po prostoru gibali po vseh štirih. Od 

tistih, ki niso hodili, so vsi samostojno stali in se premikali ob opori. Ob spodbujanju h 

gibalnim dejavnostim so bili zadržani in nezaupljivi. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- telovadne blazine, 

- mehak tunel, 

- krogi z različno površino, t. i. čutna pot, 

- obroči, 

- manjši tobogan.  

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – september 2014: 

Otrokom sem pripravila ovire iz telovadnih blazin in med dve mizi vstavila mehak tunel.  

Otroci so plezali po blazini, se plazili skozi tunel. S pomočnico vzgojiteljice sva jih pri 

gibanju spodbujali, tiste, ki so že znali hoditi, sva pri tem zaradi varnosti spremljali po 

blazinah.  

Dejavnosti smo ponavljali ves mesec. Ob lepem vremenu smo jih izvajali na terasi. 
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Otroke so blazine takoj pritegnile, večina jih je bila spretnih pri plezanju, le deklici E. (1,5) in 

L. (0,11) se jim nista približali, sedeli sta in opazovali dogajanje. Skozi tunel so se želeli 

splaziti le trije otroci. Smejali so se in dejavnost večkrat ponovili. Pri dečkih T. (1,2)  in M. 

(1,2) je prišlo do problema, oba sta hotela istočasno skozi tunel. Razložila sem jima, da bosta 

morala poskusiti drug za drugim. S sodelavko sva pri hoji po blazinah spremljali dečke, ki so 

bili pri hoji že samostojni, vendar so imeli velike težave z ravnotežjem in plezanje jih je bolj 

pritegnilo. Otroke sva na enem koncu tunela spodbujali, da se splazijo skozenj. Uspelo je še 

trem dečkom in pokazali so navdušenje. Spodbujali sva tudi že omenjeni deklici, ki sta 

opazovali dogajanje. Sodelovati nista želeli, pozornost sta usmerili na druge igrače, s police 

sta vzeli kocke in avtomobile. 

 

 

Slika 1: Plazenje skozi tunel 

 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – december 2014: 

Do decembra so shodili še trije otroci. Najstarejša med tistimi, ki še niso hodili,  je bila 

deklica E., ki je dopolnila 16 mesecev.  

Telovadnim blazinam in tunelu sem dodala kroge z različno ploskvijo, t. i. čutno pot. Na prvi 

ploskvi so bile izbočene konice, na drugi so bili izbočeni manjši krogi, na tretji večji krogi, na 

četrti je bila ploskev prečno izbočena, peta ploskev pa je bila gladka. Vsaka ploskev se je 

ponovila dvakrat. Otroci so plezali, hodili po blazinah, se plazili skozi tunel in se bosi podali 

na čutno pot. 
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Otroci so bili pri plezanju po blazinah že precej spretni, tudi tisti, ki še niso hodili samostojno, 

so bili večkrat celo prehitri in jih je bilo potrebno na to opozoriti. Trije otroci, ki so pred 

kratkim shodili, so imeli pri hoji precej težav z ravnotežjem in vsaka ovira na poti jim je 

povzročala težave. Skozi tunel so se splazili vsi razen deklice E. (1,6), ta tudi s spodbudo ni 

želela skozenj. Ko so prišli skozi tunel, so se otroci sezuli in se s pomočjo vzgojiteljice podali 

na čutno pot z različno podlago. Otrokom le-ta ni bila najbolj všeč, saj so morali biti zelo 

previdni in so imeli nekaj težav z ravnotežjem. Večina bi jih čutno pot najraje obšla in se 

vrnila na blazine. Spodbujala sem jih, da so čimbolj sistematično prehajali preko vseh treh 

postaj.  

Postopoma so pri dejavnostih sodelovali vsi otroci. Še vedno je bila motivacija kratka in 

kmalu so jih pritegnile druge igrače, ki so jih začeli nositi na blazine. 

 

 

Slika 2: Hoja po čutni poti 

 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – marec 2015: 

V mesecu marcu so samostojno hodili vsi otroci, razen dečka J. (0,11), ki se nam je na novo 

pridružil in pri hoji še ni bil samostojen. Raziskoval je po vseh štirih. Na podlagi opazovanja 

in zapisov sem ugotovila, da sta imeli deklici E. (1,8) in L. (1,5) precej težav z ravnotežjem in 
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sta bili pri gibalnih dejavnostih zelo zadržani, boječi, zato sem se odločila, da se jima 

individualno posvetim. 

Pripravila sem enostaven poligon, sestavljen iz blazin, tunela, čutne poti, dodala sem obroče 

in manjši tobogan. Otroci so prehajali iz ene gibalne naloge na drugo. S pomočnico 

vzgojiteljice sva jih vodili in spremljali. 

Otroci s plezanjem in hojo po blazinah niso imeli več težav, spodbudo in pomoč sta 

potrebovali le še deklici E. (1,8) in L. (1,5), po večkratni ponovitvi sta se tudi oni dve 

nekoliko sprostili, a samostojni še nista bili. Skozi tunel so se plazili vsi otroci, pri 

premagovanju čutne poti pa so še potrebovali pomoč. Ko sem jim pokazala, kako splezati čez 

obroč, so me navdušeni posnemali in se trudili koleno dvigniti dovolj visoko. Dečku J. (1,8) 

nikakor ni uspelo, podrl je obroč. Pokazal je nezadovoljstvo, zato sem ga individualno 

spremljala. Po nekaj poskusih mu je uspelo. Pri plezanju na tobogan so imeli otroci precej več 

težav. Le trije dečki so nanj splezali samostojno, ostali so potrebovali mojo pomoč, nato so z 

občutkom varnosti plezali nanj. Deklici E. (1,8) in L. (1,5) na tobogan nista želeli, kar sem 

glede na poznavanje obeh deklic tudi pričakovala. Deček J. (0,11) je po vseh štirih plezal po 

blazinah, plazil se je tudi skozi tunel. 

 

 

Slika 3: Plazenje skozi obroč 
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5.1.2 IGRE Z ŽOGAMI 

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

Prilagoditvene težave otrok smo reševali z ljubkovanjem, prepevanjem, animacija z različno 

velikimi žogami jih je vedno pomirila. Z zanimanjem so opazovali zaboj, v katerem smo imeli 

spravljene žoge in se razveselili, kadar sem jim ponudila igro z njimi. Hodilo je pet otrok od 

dvanajstih, ostali so pot premagovali po vseh štirih. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- večje število manjših plastičnih žog, 

- klančine iz telovadnih blazin, 

- plastenke napolnjene z vodo, 

- večje škatle iz kartona. 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – september 2014 

V jutranjem krogu smo spoznali žogico Marogico. Vsak otrok jo je vzel v roke. Pokazala sem 

jim, kako žoga skače in se kotali, zraven sem pela pesmico. Otrokom sem razdelila vsakemu 

svojo žogo in jih spodbujala, naj še sami poskusijo. Cel zaboj žog sem nato stresla po igralnici 

in otroke spodbudila, naj jim sledjo, tistim, ki so bili samostojni pri hoji, pa sem dala 

navodilo, naj jih prinesejo nazaj v zaboj. 

Dejavnost smo ponavljali enkrat tedensko, ob lepem vremenu tudi na terasi. 

Žoga je otroke močno motivirala. Z zanimanjem so si jo ogledali. Ko sem jim jo vzela, so jo 

želeli nazaj. Pokazala sem jim, kaj vse lahko z žogo počnemo in ko sem jim razdelila žoge, 

me je nekaj otrok  posnemalo. Deklica T. (0,11) jo je takoj ugriznila, deček A. (1,7) jo je vrgel 

po igralnici. Ko sem cel zaboj žog stresla po igralnici, je to pri otrocih vzbudilo veliko 

navdušenje. Nekateri so to pokazali z vriskom. Otroci, ki so samostojno hodili, so stekli k 

žogam, ostali so se plazili med žogami, prijeli zdaj eno, zdaj drugo, jih metali, kotalili, tudi 

grizli. Deklica N. (1,0) je med  žogami izgubila ravnotežje in je padla. Potolažila sem jo v 

naročju in kmalu je želela nadaljevati z igro. Deklica E. (1,3)  je pri gibanju še potrebovala 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                           

Nuša Povše 

  

21 

 

veliko spodbude. Individualno sem se ji posvetila, proti njej sem zakotalila žogo, takrat jo je 

prijela v roke in vrgla nazaj. S sodelavko sva z držanjem za roko spremljali otroke, ki še niso 

hodili samostojno. 

 

 

Slika 4: Spoznavanje žog v jutranjem krogu 

 

POTEK IN EVALVACIJA  DEJAVNOSTI – december 2014 

Med otroke sem vrgla celo škatlo žog. Otroci so žoge pobirali, kotalili, spodbujala sem jih, da 

so mi jih podali, individualno sem se tako žogala z njimi. Pripravila sem različne klančine in 

jim pokazala, kako se žoga kotali po njih. Otroci so poskusili žogo kotaliti po klančini. Na 

koncu dejavnosti sem jih spodbudila, da so žoge pospravili v zaboj. 

Žoge so otroke vedno znova močno motivirale. Že ko sem jih omenila, so se močno 

razveselili. Z nestrpnostjo so čakali, da sem jih jim vrgla po igralnici. Takrat je nastal velik 

hrup, otroci so kričali, se smejali. Bili so že navajeni, da so poiskali mene ali sodelavko in se 

nama trudili žogo metati v naročje. K tej dejavnosti sva spodbujali predvsem otroke, ki so bili 

manj motivirani, otroci so bili vse bolj spretni ob vijuganju med žogami. Tiste, ki še niso 

hodili samostojno, sva s  sodelavko spremljali tako, da sva jih držali za roke. Deklica N. (1,2)  

je hotela vedno znova na ta način hoditi med žogami in jih brcati. Ko sem žogo spustila po 

klančini, me je deček T. (1,8) takoj posnemal, hitel je pobirati žogo in ponavljati dejavnost. 

Poskusili so še trije drugi dečki, ostali so še vedno prenašali žoge in jih metali v zrak. Ob 

spodbudi so otroci žoge nosili nazaj v zaboj. 
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Slika 5: Spuščanje žog po klančini 

 

POTEK IN EVALVACIJA  DEJAVNOSTI – marec 2015 

Pripravila sem žoge, tri večje škatle in plastenke, ki so služile kot keglji. Otroci so se ogreli s 

pobiranjem žog in prinašanjem le-teh v škatle. Razdelila sem jih v skupine, v katerih so s 

kotaljenjem poskušali podreti keglje. Dejavnost smo izvajali na prostem, na igrišču. 

Večina otrok je bilo pri gibanju že zelo spretnih. Nekaj težav sta imeli le še deklici L. (1,5) in 

E. (1,8). Otroke sem navajala na razumevanje pravil, zato sem jim razložila potek igre. Ko 

sem jim iz zaboja vrgla žoge, so se pognali za njimi in bili pri tem zelo glasni. Na znak, naj jih 

prinesejo nazaj v škatle, so jih pobirali in prinašali. Dečka F. (1,7) in T. (1,5) sta se med 

pobiranjem zaletela, deček F. je jokal. Pogovorila sem se z njima in ju potolažila. Oba sta 

nadaljevala s pobiranjem. Deček Š. (1,5) se je oddaljil od skupine, zamotil se je s kamnom na 

tleh. Dejavnost ogrevanja smo ponovili še dvakrat. Otroci so nato v skupinah s kotaljenjem 

žoge podirali keglje z manjše razdalje. Dejavnost je bila zanje precej zahtevna, nekaterim je 

bilo potrebno pomagati. Kljub temu so bili motivirani, trudili so se z zadevanjem in po več 

poskusih jim je uspelo. Veselje je bilo veliko. V vrsti so nestrpno čakali na ponovno 

podiranje.  Deček J. (0,11) je dogajanje spremljal iz vozička, saj še ni samostojno hodil. 
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Slika 6: Podiranje kegljev z žogo 

5.1.3 BIBA POTEPINKA 

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

Večina otrok je v začetku septembra ob odpiranju vrat oz.  prihajanju njim tujih oseb v 

igralnico čustveno stisko kazala z močnim jokom, zato sem predvidela, da bo za igro ali 

sprehode otrok izven igralnice potrebna sistematična priprava. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- doma sešita pisana vrvica iz blaga. 

POTEK IN EVALVACIJA  DEJAVNOSTI – september 2014 

V jutranjem krogu sem otrokom predstavila doma sešito pisano vrvico iz blaga z ročaji. 

Povedala sem jim, da se imenuje biba Potepinka in da bo z nami raziskovala igralnico. Tako 

smo se začeli pripravljati na prve sprehode izven vrtca. 

Otroci so se vrvice po pričakovanju razveselili, na blazini so jo vlekli na vse strani, deček T. 

(1,1) si je enega od ročajev nadel okoli glave. Deček J. (1,3), ki je že samostojno hodil, je  

vstal in vrvico odvlekel na sredino igralnice. Takrat sem se mu pridružila, prijela vrvico in 

povabila še ostale otroke, da Potepinko odpeljejo na potep po igralnici. Pela sem pesmico 

»Ena, dva, kdo korakati že zna«. Počasi in previdno so se premikali po igralnici, s smehom so 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                           

Nuša Povše 

  

24 

 

pokazali, da jim je všeč. Ostali, ki še niso hodili, so dogajanje navdušeno spremljali z blazine, 

nekaj se jih je opogumilo in jim po vseh štirih sledilo, deklica L. (0,11) in deček M. (1,1) pa 

sta se medtem igrala z avtomobili na blazini. 

Vrvico sva otrokom s sodelavko večkrat ponudili tudi med prosto igro. Na koncu septembra 

je pet dečkov, ki so že samostojno hodili, držeč se za vrvico, prvič prehodilo pot od igralnice 

do šolske kuhinje. Večkrat so se ustavili, dečka T. (1,1) in A, (1,7) sta spustita ročaj. 

Spodbudila sem ju, da se znova primeta. Ostali otroci, ki še niso hodili samostojno,  so se 

peljali na vozičku. Do šolske kuhinje smo se na ta način odpravili večkrat tedensko. Nekaj 

otrok je ob odhodu iz igralnice še vedno zajokalo, vendar so se kmalu pomirili. 

 

 

Slika 7: Spoznavanje z bibo Potepinko 

 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – december 2014 

Z vrvico smo se prvič odpravili na kratek sprehod do vrtčevskega igrišča, tisti, ki še niso 

hodili samostojno, so se peljali na vozičku. 

V vrtcu je bilo prisotnih osem otrok, od tega so se štirje držali za vrvico, štirje, ki še niso 

hodili samostojno,  pa so se peljali na vozičku. Otroci so celo pot trdno držali ročaj vrvice  ter 

spretno in uspešno premagali celo pot.  
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Slika 8: Prvi sprehod do igrišča 

 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – marec 2015 

Odpravili smo se na daljši sprehod do krajevne pošte, otroci so se držali za vrvico. Pred 

odhodom na sprehod smo se pogovorili o pravilih in z odsevniki poskrbeli za varnost. Vsi 

otroci so hodili ob vrvici držeč se za ročaj. Prvi in zadnji otrok v koloni sta nosila odsevni 

jopič. Sama sem držala vrvico spredaj, zadaj je hodila sodelavka. Pot je potekala skoraj v 

celoti po pločniku. 

Vsi otroci so pot uspešno oz. brez težav premagali. Z zanimanjem so opazovali okolico. S 

sodelavko sva jih spodbujali, da so pripovedovali, kaj vidijo. Ko smo prišli nazaj do igrišča, 

sem otroke spodbudila, da so spustili vrvico in se podali po hribu do igral. Gibalno spretnejši 

otroci  so se pognali v hrib. Zelo dobro so napredovali in brez večjih težav prišli do vrha. 

Deček T. (1,5) je padel na kolena in kar po vseh štirih premagoval pot. Po kolenih mu je sledil 

še deček M. (1,6). Deklica L. (1,5) se je  ustavila sredi hriba in pokazala nezadovoljstvo. 

Spodbujala sem jo, vendar ni želela nadaljevati poti. Ponudila sem ji roko in ji pomagala do 

vrha. Pomagala sem tudi deklicama T. (1,6) in E. (1,9). 
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Slika 9: Hoja v klanec 

5.1.4 KONČNA EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

Cilji, ki sem si jih pri dejavnostih za spodbujanje gibalnih sposobnosti zastavila so bili: 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, valjanje, plazenje, plezanje), 

- vzdrževanje ravnotežja pri gibanju, 

- iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov, 

- usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, 

- spoznavanje športnih rekvizitov in rekvizita za pomoč pri hoji. 

Največji problem je otrokom v septembru predstavljalo prilagajanje na novo okolje in ljudi. 

Večkrat smo dejavnost prekinili zaradi joka posameznega otroka, kajti če je kateri od 

zaposlenih v vrtcu ravno takrat stopil v igralnico, je zajokalo več otrok hkrati. Največ 

nelagodja so otroci pokazali pri premagovanju čutne poti, večina bi jo najraje obšla. 

Zadovoljstvo pa so pokazali pri prostem plezanju po telovadnih blazinah.  

V mesecu marcu sem opažala, da so otroci na področju gibanja napredovali, oz. da so bili cilji 

v veliki meri realizirani. Izpostavila bi predvsem napredek pri izvajanju naravnih oblik 

gibanja in vzdrževanju ravnotežja. Glede na njihove spretnosti septembra, ko je samostojno 

hodilo le pet otrok od dvanajstih, so bili marca pri gibanju samostojni vsi, razen dečka, ki je v 

marcu, ko se nam je pridružil, dopolnil enajst mesecev. Tudi ta je že samostojno stal in naredil 

nekaj korakov. Aktiven je bil tudi pri plezanju po blazinah. Pri gibalnih igrah je bila večina 

ostalih otrok motiviranih, spretnih, sproščenih, upoštevali in razumeli so pravila. Kot velik 
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napredek štejem prvi daljši sprehod in velik interes otrok pri premagovanju poti. Pričakovano 

so bili pri dejavnostih bolj spretni otroci, ki so hodili že v septembru, predvsem dečki T. (1,9), 

J. (1,8) in A. (2,1). Tudi čustvena negotovost ob srečanju z njim tujimi ljudmi je izzvenela. 

Nekaj gibalnih težav sem opazila le še pri deklicah E. (1,9) in L. (1,6), predvsem pri 

vzdrževanju ravnotežja in skladnosti giba. Pri gibalnih igrah sta bili še nekoliko nezaupljivi in 

nesproščeni. 

Kot vzgojiteljici mi je največ problemov predstavljala priprava prostora za gibalne dejavnosti. 

J. Zajec in sodelavci (2010, str. 221) navajajo, da je za kakovostno izvajanje gibalnih/športnih 

dejavnosti v vrtcu potrebno zagotoviti dovolj kakovostnih športnih pripomočkov  in športnih 

orodij ter zagotoviti ustrezen prostor za izvajanje. Soočala sem se ravno s tem problemom, saj 

je naša igralnica, ki je razmeroma majhna, komaj nudila dovolj prostora za pripravo poligona, 

predvsem v kasnejših mesecih, ko so bili otroci že gibalno spretnejši. Ker je telovadnih 

pripomočkov v vrtcu malo, smo nekajkrat prestavili gibalno dejavnost, ker so pripomočke 

uporabljali v drugem oddelku. Naš vrtec ne premore primernega večjega prostora, v katerem 

bi se odvijale dejavnosti s področja gibanja. Zato sem se odločila, da v spomladanskih 

mesecih dejavnosti izvedem zunaj na prostem. 

5.2 DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO RAZVOJ GOVORA MALČKOV 

5.2.1 DEJAVNOSTI V JUTRANJEM KROGU 

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM DEJAVNOSTI 

Otroci so bili v septembru še nevajeni vrtca. Ob dnevni rutini, pa tudi pri dejavnostih so 

čustveno stisko pokazali z jokom. Pomirili so se ob prepevanju, ljubkovanju, animiranju 

plišastih igrač. Večina otrok je spuščala glasove, čebljala, s smehom, jokom pokazala, kako se 

počuti. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- pisana plišasta igrača – biba Tinka, 

- fotografije živali. 
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POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – september 2014 

Po zajtrku smo se z otroki zbrali na blazini. Otroke je pozdravila ljubljenka skupine biba 

Tinka, jih pocrkljala, zapela pesmice, predstavila bibarijo Klin klan. Jutranji krog smo 

ponavljali vsakodnevno.  

Deček A. (1,7), deklica E. (1,) in deklica N (0,11) so jokali, ko smo se zbrali na blazini. Sama 

sem animirala lutko bibo Tinko. Ko se je prikazala, so se otroci pomirili. Prisluhnili so 

pesmici Biba buba baja. Lutka je vsakega posebej pozdravila, ga pobožala. Deklica N. (0,11) 

je zopet zajokala, sodelavka jo je potolažila v naročju. Otroke sem spodbujala, naj tudi oni 

bibo Tinko pobožajo in jo stisnejo k sebi. Deček A. (1,7) se je obrnil stran, deklica E. (1,3) se 

je ni hotela dotakniti, deklica L. (1,3) jo je močno stisnila k sebi. Deček T. (1,1) se je smejal 

in lutke ni želel spustiti.  Otroke sem spodbujala, da pokažejo lutkin nos. Večina otrok je 

samo začudeno gledala, deklica N. (1,4) pa je stegnila roko in pokazala pravilno. Pravilno je 

pokazal tudi deček T (1,5).  Ob animaciji lutke sem izvajala bibarijo Klin klin klan. Pri tem 

sem kazala dele svojega telesa. Otroci so me opazovali, odzval se je deček T. (1,5), ki je s 

tapkanjem pokazal na noge. Dečka A. (1,7) in J. (1,3) sta pozornost preusmerila na polico z 

igračami.  

Postopoma so se otroci po zajtrku že sami od sebe posedali na blazino. Nestrpno so čakali, da 

jih pozdravi biba Tinka. Nanjo so se odzivali s smehom, vriskom. Vsi so jo pobožali in jo 

stisnili k sebi. Ob pesmi Biba buba baja, ki jim jo je biba vsak dan zapela, so ploskali, se 

zibali v ritmu. Deklica L. (1,3) je po po melodiji pela: »Didadaja.« Ko sem zapela: »Bibe ni, 

ni«, so si z  rokami pokrili oči. Deklica E. (1,4) je pri tem vedno potrebovala spodbudo, nato 

si je oči tudi sama pokrila. Deček J. (1,3) je opazoval dogajanje, vendar ni želel sodelovati niti 

ob spodbudi.  

Deček T. (1,6) je postopoma pokazal vse lutkine dele: oči, nos, usta, noge.  Večina ostalih je 

pokazala nos, verjetno zato, ker je najbolj izrazit na obrazu lutke. Deklica T. (1,5) je ob 

mojem vprašanju: »Kaj je to?«, odgovorila: » No-no.« Odgovorila sem ji: »Ja, to je bibin 

nos.« Ob bibariji Klin klin klan, so me otroci začeli posnemati in kazati svoje dele telesa, 

dečka T. (1,6) in A. (1,8) sta ob zanikanju že rekla: »Ne-ne.« 
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Slika 10: Jutranji krog z bibo Tinko 

 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – december 2014 

Ob animaciji ljubljenca skupine sem otrokom predstavila novo bibarijo Kako biba pije. Otroci 

so na fotografijah prepoznavali muco, psa, zajca in posnemali njihovo oglašanje. 

Ko sem otroke vprašala: »Kje je naša biba Tinka?«, so otroci  pokazali na polico, kjer ima 

lutka svoje mesto. Deček T. (1,4) je rekel:« Bi-ba«. Tudi tokrat sem bibarijo ponazorila z gibi. 

Otroci so se smejali. Ko sem bibarijo nekajkrat ponovila, so me otroci že začeli posnemati. 

Povedala sem jim, da ima biba danes za njih fotografije svojih prijateljev. Pokazala sem jim 

prvo fotografijo, na kateri je bila muca. Deček A. (1,8) je vzkliknil: »Miiiiiiii.« Ogovorila sem 

mu: »Tako je, to je muca.« Otroke sem vprašala, kako se muca oglaša. Večina jih je bila tiho, 

deklica N. (1,5) pa je odgovorila: »Mau, mau.« Povabila sem jo, da fotografijo nalepi na 

steno. Naslednja žival na fotografiji je bil pes. Ob vprašanju, kaj vidijo, je deček M. (1,4) 

rekel: »Hov, hov«. Ostali otroci so bili tiho. Deček je fotografijo psa nalepil na steno. S 

pomočnico sva otrokom zapeli pesem Kuža pazi. Tretja žival je bila zajec. Otroci ga niso 

poimenovali. Deklica E. (1,6) je fotografijo z mojo pomočjo nalepila na steno. S sodelavko 

sva zapeli pesem Zajček dolgoušček. 

Vsakodnevno so se otroci tudi med prosto igro ustavljali pri fotografijah živali. Razen deklice 

E. (1,6) in dečka T. (1,4) so vsi prepoznali pravo žival, oponašali oglašanje muce in psa. 

Deček A. (1,8) je muci začel govoriti: »Mi-ca«. Otroke sva s sodelavko spodbujali, da so 

živali prepoznavali tudi v slikanicah. Ob bibariji Kako biba pije se je večina otrok postopoma 
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začela glasovno odzivati in za mano ponavljati gibe. Deklica L. (1,5) je ob vprašanju: »Kako 

pa biba je?«, z rokami pomahala pred usti in rekla: »Ham, ham«. Ob vprašanju: »Kako se biba 

smeji?«, se je večina otrok glasno nasmejala. Ob vprašanju: »Kako pa biba spi?«, so otroci 

naslonili lice na roko. Pri bibarji ni želela sodelovati le deklica E. (1,7), ki je zgolj opazovala 

dogajanje, vendar je z mimiko pokazala, da ji je dejavnost všeč. 

 

 

Slika 11: Izvajanje bibarij v jutranjem krogu 

5.2.2 PRVA DRAMATIZACIJA Z LUTKO 

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM DEJAVNOSTI 

Otroci so v zadnjih mesecih na področju govora zelo napredovali. Postopoma so zlogi 

postajali besede. Deček T., ki je že dopolnil 2 leti, je začel otroke klicati po imenu. Večina se 

jih je na vprašanje odzvala z »ja« ali »ne. Izjema je bila deklica E. (1,8) ki se glasovno ni 

odzivala. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- slikanica, 

- lutke na palicah. 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI – marec 2015 

Otrokom sem tokrat predstavila zgodbo Mucka in njeni prijatelji. Ponazorila sem jo z lutkami. 

Otroci so lutke spoznavali in  poskušali s prvimi animacijami le-teh. 
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Otroci so se s knjigami v vrtcu že velikokrat srečali, v njih prepoznavali živali in predmete ter 

jih poimenovali. Prebrano zgodbo pa so tokrat poslušali prvič. Mucka in njeni prijatelji je 

kratka zgodba, katere glavna junakinja je mucka, ki pri ostalih živalih išče mleko in ga na 

koncu najde pri svoji mami. Mucka je v knjigi predstavljena v obliki lutke. Otrokom sem 

naročila, naj pokličejo bibo. Deklica L. (1,6), deček J. (1,8), deček, T. (1,9) so jo že znali 

razločno poklicati: »Biba«. Deklica L. (1,6) jo je poklicala: »Biba Tika.« Biba je tokrat za 

otroke prinesla knjigo. Prebrala sem jim jo in otroci so me zelo pozorno poslušali. Ob nazorni 

animaciji lutke v knjigi so se smejali. Ko sem omenila besedo »mamica«, je deklica J., ki je 

občasno še kazala čustveno stisko ob ločitvi od staršev, zajokala. Potolažila sem jo v naročju. 

Otroke sem vprašala po glavnih junakih. Večina otrok je razločno rekla: »Muca«. Deklica L. 

(1,6) je psa poimenovala: »Hov, hov«. Deček T. (1,9)  je pokazal na zajčka in rekel: »Zacek«. 

Veverice ni nihče poimenoval. Zgodbo sem otrokom še večkrat prebrala. Ob koncu tedna je 

na moje vprašanje, kaj je iskala muca, deklica L. (1,9) odgovorila: »Meko«. Deček T. (1,9)  

pa je na vprašanje, kdo je imel mleko za mucko, odgovoril: »Mami«. Otroka sta torej z 

besedami dokazala, da sta razumela vsebino zgodbe.  

Na začetku naslednjega tedna sem otrokom zgodbico s pomočjo sodelavke  predstavila še ob 

dramatizaciji z lutkami na palicah. Vsebino sva podkrepili s pesmicami. Otroci so mirno 

sedeli in z odprtimi usti opazovali dogajanje. Na koncu sem jih vprašala, ali jim je bila 

predstava všeč. Nekaj otrok je prikimalo. Deklica L. (1,6)  je zaploskala in vzkliknila: »Ja!« 

Dramatizacijo sva ponovili, nato pa sem otrokom razdelila lutke. Ogledali so si jih. Deček T. 

(1,6) je pobožal muco in jo poimenoval. Dečka A. (1,9) je pritegnila skodelica, iz katere je 

muca pila mleko. Obračal jo je na vse strani in rekel: »Ni-ni«. Otroke sem povabila, da stopijo 

za paravan in še sami poskusijo zapeti z lutkami. S sodelavko sva peli pesmice, otroci pa so 

animirali lutke. Zadovoljstvo so pokazali s smehom in vriskom. Lutke sem pustila na otrokom 

dosegljivem mestu. Večkrat so jih vzeli v roke. Večkrat sem opazila deklico L. (1,6), kako je 

z lutko, ki je predstavljala muco, posnemala njeno pitje mleka. Ob tem se je glasovno 

odzivala: »Muca nam, nam«. Gre za tipično simbolno igro, ki se pojavi okoli leta in pol 

otrokove starosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). V simbolni igri (tudi igra 

pretvarjanja, domišljijska igra ali igra »kot da«) otrok reprezentira neko dejanje, predmet, 

osebo ali pojav iz stvarnega ali domišljijskega sveta (Kavčič, 2009, str. 279). Ista avtorica 

(2009, str. 280) navaja, da simbolna igra spodbuja zgodnji spoznavni razvoj, saj otrok v njej 
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pripisuje in preoblikuje pomen predmetom in/ali dejanjem, uri že pridobljeme simbolne 

sheme in tako utrjuje sprva šibke predstave ter prenaša simbolni potencial v nove situacije. 

Ista avtorica (prav tam) ugatovlja, da ta vrsta igre omogoča tudi predelavo in razreševanje 

konfliktov, ki jih otrok doživlja v vsakdanjem življenju (npr. pes, ki se ga otrok boji, bo v igri 

postal prijazen in igriv kuža). 

 

 

Slika 12: Igra z lutkami 

5.2.3 KONČNA EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

Cilji Kurikula za vrtce (1999), ki sem si jih ob dejavnostih, ki spodbujajo ravoj govora pri 

malčkih, zastavila, so bili: 

- otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost), 

- otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

- otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah, ter pri tem doživlja zvočnost in ritem, 

- otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

V septembru so se otroci zelo pozitivno odzivali na jezikovne spodbude v jutranjem krogu z 

ljubljencem skupine, ta jih je tudi večkrat pomiril in potolažil. Z zanimanjem so spremljali 

mojo interpretacijo bibarij, pokazali zadovoljstvo ob spremljajočih gibih, pri čemer so me 
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kmalu začeli posnemati. Tako pri verbalnem kot neverbalnem izražanju so otroci  postajali 

vse  bolj sproščeni in aktivni. Odzivali so se na enostavna navodila in tako sem opazila, da jih 

razumejo. Večina jih je ob vprašanjih odgovorila z »ja« ali »ne«. Nekaj otrok je besede 

izgovarjalo po zlogih, predvsem deklica L. (1,6), in deček T. (1,9) pa sta začela izstopati po 

številu razumljivo izrečenih besed. Znaki čustvene stiske otrok so skoraj povsem izzveneli, le 

deklici J. (1,4) in E. (1,9) sta jo občasno še izražali. 

V mesecu marcu sem glede na september pri govoru otrok opazila precejšen napredek. Večina 

je iz čebljanja in naključno povezanih zlogov začela tvoriti prve besede, ki so imele pomen. 

Kot velik napredek štejem poznavanje vsebine zgodbice, aktivno sodelovanje otrok pri prvem 

srečanju z lutko in njihovo pripravljenost, da so lutke vedno znova prijeli v roke in jih po 

svojih zmožnostih animirali. 

Glasovno in v večini tudi neverbalno se ni odzivala le deklica E. (1,9), ki bo nedvomno 

potrebovala še mnogo vzpodbud. Kratka navodila, npr. »nesi robček v koš«, upošteva, kar 

kaže na to, da govor razume. Po pogovoru s starši sem izvedela, da se v domačem okolju na 

jezikovne spodbude v večini odziva, spušča razne glasove, prepoznava predmete v knjigah.  

5.3 IGRA MALČKOV Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

5.3.1 ŠKATLE IZ KARTONA  

ANALIZA STANJA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEJAVNOSTI  

Otroci so z zanimanjem sprejeli vsako novo spodbudo k igri, postajali so gibalno vse bolj 

spretni. Bolj kot igrače so jih zanimali zaboji za igrače, škatle iz kartona, v katerih je spravljen 

material, listi iz papirja itn. Na podlagi teh ugotovitev sem se odločila, da jim omogočim igro 

in raziskovanje z nestrukturiranim materialom in ob dodajanju različnih novih izzivov 

opazujem, kako jih bodo otroci kombinirali med seboj. 
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UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 

- škatle iz kartona, 

- plastične žoge, 

- blago, 

- trakovi iz filca, 

- tulci iz kartona. 

Dejavnosti smo izvajali od 2. 2. do 13. 3. 2015. 

POTEK DEJAVNOSTI IN EVALVACIJA 

S sodelavko sva vse mize in kotičke odmaknili na rob igralnice, da sva otrokom omogočili 

čimveč prostora za gibanje. Za uvodno motivacijo sem pred otroke postavila veliko kartonsko 

škatlo, večjo od njih samih. Postavila sem jo v pokončen položaj, z izrezano večjo odprtino na 

spodnji strani. Opazovala sem reakcije otrok, ki so medtem sedeli na blazini. Veliko škatlo 

sem jim ponudila tudi naslednji dan. 

Zanimalo me je, kakšna bo reakcija otrok, ko bodo pred sabo zagledali veliko škatlo. Videla 

sem začudenje v njihovih očeh in ko so pogledovali proti meni, sem dobila občutek, da čakajo 

na moje povabilo k igri. Kar nekaj časa se ni zgodilo nič. Prvi se je opogumil deček A., ki je v 

skupini med starejšimi in je bil tedaj star skoraj dve leti. Previdno se je približal škatli, jo 

najprej pobožal in se sklonil, da bi skozi odprtino pogledal v notranjost. Kar nekaj časa je 

trajalo, da se je dečku pridružilo še nekaj otrok. Hodili so okrog škatle, se je tu pa tam 

dotaknili in gledali skozi odprtino v notranjost. V notranjost škatle ni upal zlesti nihče. Ostalih 

nekaj otrok je ostalo na blazini, od koder so opazovali dogajanje, najmlajša deklica je 

pozornost kmalu preusmerila na avtomobilček v bližini. 

Naslednji dan je do škatle prvi odhitel isti deček, vendar so mu za razliko od prejšnjega dne 

takoj sledili ostali otroci. Bili so veliko pogumnejši kot prvič, škatle so se dotikali, po njej 

tolkli, hodili okrog nje, čebljali in se smejali. Čeprav so ves čas skozi odprtino gledali v 

notranjost, še vedno ni nihče splezal vanjo. 

Ob raziskovanju se je razvilo neverjetno zanimivo čebljanje in smeh. Otroci so se sprostili in 

se ob igri začeli zabavati. Pričakovala sem, da bo kateri od otrok splezal v škatlo, vendar se to 
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ni zgodilo. Kukali so skozi majhno luknjo na strani, ki je bila namenjena nošenju, kar je zame 

postalo izziv za nadaljevanje dejavnosti. 

 

 

Slika 13: Spoznavanje z veliko škatlo iz kartona 

5.3.2 DODATNE ODPRTINE V VELIKI ŠKATLI 

POTEK DEJAVNOSTI IN EVALVACIJA 

S sodelavko sva pripravili prostor za igro. V škatlo sem na nasprotni strani že obstoječe 

odprtine izrezala še eno odprtino in malo višje še na vsaki strani dve. Naslednji dan je v vrtec 

prišla večina otrok, ki so bili pred tem bolni in nekaj časa odsotni. Odločila sem se, da se 

bomo do konca tedna igrali z veliko škatlo, poimenovala sem jo škatla Velikanka. 

Ko sem škatlo  postavila pred otroke, jih je večina planila do nje in tokrat je deček F. (1,6)  

takoj splezal vanjo in na drugi strani ven. Sledilo mu je še nekaj otrok, ostali pa so dogajanje 

v notranjosti spremljali skozi odprtine višje. Tolkli so po škatli, tako da se je nekajkrat 

prevrnila. Deklica E. (1,7), ki je precej plašna, je od strani spremljala dogajanje, nekaj časa 

začudeno, potem pa se je začela »vragolijam« vrstnikov smejati. Opogumila se je in se 

približala škatli. Najprej je pogledala skozi odprtino na strani, nato skozi večjo spodaj. V 

notranjost škatle pa ni šla. 

Očitno je odprtina na nasprotni strani povzročila, da so otroci premagali strah pred 

notranjostjo. Verjetno so za to, da splezajo vanjo, potrebovali več odprtega prostora. Tisti, ki 
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so plezajočega otroka skozi škatlo opazovali skozi odprtino z zunanje strani, so se neverjetno 

zabavali, čebljali, vriskali. Bila sem presenečena, ko sem od dečka A. (1,9) prvič slišala 

besedo »ku-ku«, kljub temu da se večkrat igramo igre skrivanja. Dobila sem potrditev, kako 

lahko dejavnost, ki otroka močno pritegne, pri njem vzpodbudi, da pokaže svoje sposobnosti, 

ki jih do tedaj še ni. Deklica E (1,7), ki ima z navezovanjem stikov in igro z vrstniki velike 

težave, se je ob opazovanju igre očitno zabavala, čeprav se igri ni pridružila. Otroci so končno 

potešili radovednost, kaj je v notranjosti škatle, ko so plezali skozi odprtini. Pri plazenju so se 

zvrstili, prerivanja ni bilo. 

Moja odločitev pustiti otrokom, da se dlje časa igrajo z veliko škatlo, se je izkazala za 

pravilno. Razposajeno so tekali okrog nje, se je dotikali, kukali v notranjost, razposajeno  

čebljali  in se smejali. Velik napredek sem opazila pri deklici E. (1,7), ki se je tokrat igri 

pridružila. Škatla je pritegnila tudi otroke, ki so prejšnje dni v vrtcu manjkali. Zelo hitro so 

posnemali ostale otroke in raziskovali z njimi. Najmlajši deček v oddelku (0,11) se je ukvarjal  

s plastenko, napolnjeno z rižem in se je proti mestu dogajanja nekajkrat ozrl, ko je igra postala 

bolj glasna. 

 

 

Slika 14: Igra z veliko škatlo iz kartona 
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5.3.3 VELIKO ŠTEVILO ŠKATEL RAZLIČNIH VELIKOSTI 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

S sodelavko sva pripravili prostor za igro. Poleg velike škatle sem na tla postavila mnogo 

škatel različnih velikosti. Razporedila sem jih po sredini igralnice in opazovala odzive otrok. 

Otroci so moje početje najprej začudeno opazovali, a so se mi hitro pridružili. Le trije otroci 

so stekli k veliki škatli, ostale pa so bolj pritegnile nove. Manjše škatle so začeli dvigovati v 

zrak, jih metati, pokrivati in odkrivati pokrove, jih porivati pred sabo. Deček J. (1,7) je 

potolkel po eni od škatel, nekaj otrok ga je takoj posnemalo. Deček T. (1,9) je eno škatlo 

postavil na drugo in dva sta ga takoj posnemala. Avtorica T. Kavčič (2009, str. 279) navaja, 

da se v drugem letu starosti začnejo malčki vključevati v konstrukcijsko igro in razlaga, da ta 

vrsta igre spodbuja razvoj ustvarjalnosti, razumevanja prostorskih odnosov, odkrivanja 

vzorčno-posledičnih odnosov, ohranjanja pozornosti ter sledenja nameri in pomenu.  

Otroci so postavili škatle eno na drugo, deček M. (1,6) pa je prišel do njih in stolp porušil. 

Dejanje je pri dečkih vzbudilo navdušenje in še večkrat so poskusili. Deček M. (1,6) se je na 

vso moč trudil splezati v škatlo, a je bila premajhna. Deček T. (1,4) je plezal na škatlo in 

spretno lovil ravnotežje. Deklica L. (1,5) je sedela med škatlami in si jih ogledovala. Začela je 

manjše polagati v večje. Tudi najmlajšega dečka v skupini (0,11) so manjše škatle bolj 

pritegnile. Ker še ni hodli, se je plazil med njimi in vsake toliko časa katero od njih vzel v 

roke. Deklica E. (1,8) in deček F. (1,6) se igri nista pridružila. Deklica je z blazine opazovala 

dogajanje, deček pa se je po blazini kotalil in se zabaval po svoje. Kar nekaj otrok je še 

poskušalo zlesti na ali v škatlo, pa so bile zanje nekoliko premajhne, zato sem se za naslednji 

dan odločila za nov izziv. 
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Slika 15: Gradnja stolpa iz škatel 

5.3.4 VEČJE, PODOLGOVATE ŠKATLE 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

S sodelavko sva pripavili prostor za igro. Poleg vseh škatel, s katerimi so se otroci igrali do 

sedaj, sva jim ponudili še nekaj večjih, podolgovatih in dovolj velikih, da bi lahko otroci 

splezali vanje.  

Večje škatle pozornosti otrok niso takoj pritegnile, večina se je ukvarjala z manjšimi. Nove 

podolgovate škatle so zgolj potiskali pred sabo ali jih vlekli za seboj. Kar nekaj časa je trajalo, 

da je deček A., ki je že dopolnil dve leti, poskusil splezati v eno izmed njih. Bil je zelo 

vztrajen, večkrat je poskusil in uspelo mu je. Ostali so ga opazovali in ga poskušali 

posnemati. Uspelo je le nekaterim. Ta dan sta se igri pridružila tudi deček F (1,7) in deklica E. 

(1,9), sicer nekoliko zadržano, pa tudi vztrajala sta le kratek čas, potem sta se šla igrat z 

drugimi igračami. Deklica N. (1,5) je prinesla lutko dojenčka in ga dala v škatlo. Najmlajši 

deček je ob večjih škatlah vstajal, hodil okrog njih in jih potiskal pred sabo. 

Po dveh dneh drugih dejavnosti sem otrokom zopet ponudila vse škatle, s katerimi so se igrali 

do sedaj. Igra je potekala podobno kot prejšnje dni. Deklica N. (1,5) je ponovno prinesla 

dojenčka in ga položila v škatlo. Takoj jo je posnemal deček J. (1,8), le da ni bil tako nežen in 

je dojenčka vrgel v škatlo. Takoj je stekel še po plišasto igračo in jo vrgel v škatlo. Ko so 
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njegovo početje opazili ostali, so ga posnemali in kmalu je bilo v škatlah in med njimi polno 

igrač. Deček M. (1,7)  je tudi danes splezal v večjo škatlo in posnemal zvok avtomobila. 

Kot sem pričakovala, so otroci počasi med škatle in vanje začeli nositi ostale igrače, od 

punčk, plišastih igrač do kock in plastenk, kar mi je dalo zamisel za nov izziv. 

 

 

Slika 16: Nošenje ostalih igrač v škatle 

5.3.5 ŠKATLE IZ KARTONA IN PLASTIČNE ŽOGE 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

S sodelavko sva zagotovili dovolj prostora za igro. Manjše škatle sem zlepila in vanje izrezala 

luknje različnih premerov. Mednje sem postavila škatlo zvrhano plastičnih žogic, ki so jo 

otroci že od prej poznali.  

Otroci so se zapodili do žogic, se zakopali vanje, šele nato je nekaj otrok opazilo, da so škatle 

drugačne kot prejšnje dni. Deček J. (1,8) je skozi luknjo vtaknil roko, deček T. (1,7) si jo je 

nataknil na glavo. Deček A. (2,1)  je začel žogice metati skozi luknjo v škatli in opazovati, 

kam so šle – na drugi strani so padle ven. Postavil je eno škatlo na drugo in v luknje spet 

metal žogice. Pridružil se mu je še deček T. (1,4). Deklica E. (1,9) jih je pobirala po igralnici 

in jih nosila v škatlo, deklica L. (1,5)  pa jih je stresla ven. Deček T. (1,7) je nekaj žogic dal v 

škatlo in jih potiskal po prostoru. Najmlajši deček se je z žogami zabaval na blazini. Večina  

otrok je ponovno  posegla tudi po drugih igračah in jih skozi luknje spravljala v škatle. Deček 
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J. (1,8) je prinesel večjo žogo in jo skušal spraviti skozi luknjo v škatli. Ker mu ni uspelo, jo 

je spustil iz rok in uspelo mu je z manjšo žogo. Deklica E. (1,8) je zopet v škatlo nabrala 

nekaj žog, jih stresala in vidno uživala ob ropotanju. Otroci so pri raziskovanju postajali vse 

bolj pogumni in  kreativni. Igra je bila razposajena, občasno tudi precej glasna. Veliko je bilo 

čebljanja in smeha. Opazila sem, kako dobri opazovalci znajo biti že tako majhni otroci in 

kako se učijo drug od drugega. 

 

 

Slika 17: Spuščanje plastičnih žog skozi luknjo v škatli 

5.3.6 TRAKOVI IZ FILCA IN BLAGO 

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI: 

Potem, ko sva s sodelavko zagotovili prostor za igro, sem na nekaj manjših škatel privezala 

trakove iz filca. Privezala sem jih tudi na stole, nekaj pa sem jih položila med in na škatle.  

Otroci so kot vsak dan že komaj čakali, da so lahko začeli z igro. Na blazini so se nestrpno 

presedali in čakali, da sem pripravila okolje in materiale za igro. Trakove iz filca so med 

škatlami takoj opazili. Najprej so opazili trakove na škatlah, jih vzeli v roke, si jih ogledovali, 

z njimi mahali. Kmalu je deček A. (2,1) opazil trakove privezane na škatli, potegnil je za trak 

in škatla se je premaknila. Poskusil je še enkrat in začel škatlo vleči po igralnici. Ostali otroci 
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so se še vedno ukvarjali s trakovi na tleh, vlekli so jih drug drugemu iz rok in si jih natikali na 

glavo. Najkasneje so opazili trakove privezane na stol. Ko so trakovi pritegnili pozornost 

deklice L. (1,5), se  je enemu od njih približala in  ga poskusila potegniti s stola. Ni ji uspelo. 

Njeno početje je opazil deček M. (1,6), počepnil je k stolu in poskušal razvezati vozel. Tudi 

njemu ni uspelo. Odšel je do naslednjega stola in poskusil tam. Dvigal je trak, ga tresel in 

vlekel, tokrat mu je uspelo. Kmalu je še nekaj otrok ugotovilo, da lahko škatlo, ki ima 

privezan trak, vlečejo za sabo. Veselo so z njimi vijugali med ostalimi škatlami. Kmalu so 

otroci med škatle spet začeli nositi ostale igrače. 

Tudi naslednji dan so se otroci igrali s škatlami in trakovi iz filca. Vlekli so jih za sabo, vanje 

nalagali igrače. Deček M. (1,4) si je trakova na dveh škatlah obesil na roki, hodil po igralnici 

in se veselo smejal. Deček M. (1,6), ki mu je prejšnji dan uspelo razvezati vozel na traku, je s 

trakom v roki odšel do stola in ga skušal privezati nanj. 

Tretji dan izvajanja dejavnosti sem nekaj škatel pregrnila z rutami iz blaga. Mizo na sredini 

igralnice pa sem pogrnila z veliko rjuho. Otroci so takoj zapustili blazino in se približali 

škatlam. Niso se jih takoj dotaknili, ampak so zgolj začudeno hodili okrog njih. Tudi rjuhe na 

mizi se ni nihče dotaknil. Prvi se je opogumil deček T. (1,9). Previdno je dvignil ruto in 

pogledal v škatlo. Ruto je potegnil iz nje in si jo začel ogledovati. Vrgel jo je na tla in se lotil 

naslednje škatle. Posnemali so ga še ostali otroci in kmalu so bile vse škatle razkrite. Rute so 

si otroci natikali na glave, po njih hodili in lovili ravnotežje, z njimi pokrivali škatle, jih tlačili 

v luknje v škatlah in jih na drugi strani vlekli ven. Sodelovali so vsi otroci. Kar nekaj časa je 

trajalo, preden se je deček M. (1,7) splazil do rjuhe na mizi. Odgrnil jo je in spustil nazaj. 

Poskusil je še enkrat in pogledal v notranjost. Odplazil se je stran. Naslednji je poskusil deček 

F. (1,8), odgrnil rjuho, malo počakal in se splazil v notranjost. Ostali so ga od strani nekoliko 

zadržano opazovali. Še večkrat je poskusil, deklica K. (1,6)  ga je celo potisnila pod rjuho, 

sama pa se ni opogumila, da bi šla za njim. 

Otroci so četrti dan nadaljevali z igro s škatlami v kombinaciji z blagom. Raziskovali so 

podobno kot prvi dan, le da se je tokrat že kar nekaj otrok splazilo pod rjuho na mizi. 

Najmlajši deček N. (0,11) je rjuho potegnil z mize. Deček T. (1,9)  je prišel do njega, vzel 

rjuho in jo poskušal spraviti nazaj. Seveda mu zaradi velikosti rjuhe ni uspelo. Od tistega 

trenutka rjuha ni bila več dolgo na mizi. Ko sem jo pogrnila nazaj, jo je takoj nekdo potegnil 
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dol. Ko je bila na tleh, so jo otroci dvigovali, pod njo vtikali glavo, se skušali pokriti. Dečka 

A. (2,1), T. (1,7) in deklica L. (1,4) so v škatlo z luknjo vztrajno tlačili rute in trakove ter jih 

vlekli ven. Kar vriskali so od navdušenja. Deček T. (1,9) je z večjo ruto hodil po igralnici in 

pokril zdaj stol, zdaj mizo in jo celo poskušal pritrditi na steno. 

Igra je bila tudi naslednji dan zelo razposajena, otroci so bili izredno motivirani, zato sem se 

odločila, da igro nadgradim s še več kosi blaga. Najbolj me je presenetil deček, ki si je 

zapomnil, kako so bili trakovi prejšnji dan  privezani na stol. 

Tudi blago se je tako izkazalo kot odlična nadgradnja in popestritev igre s škatlami. Otroci so 

iskali vedno nove rešitve, kako ga spraviti v škatlo in iz nje, z njim pokrivali škatle, druge 

predmete in sebe. Tudi če so bili nekateri prvi dan še nekoliko zadržani, so se čez čas sprostili 

in se pridružili igri in raziskovanju. Všeč mi je bilo, da si je vsak otrok našel svoj rekvizit, 

prerivanja ni bilo. Kljub temu da so bili otroci pri igri še vedno motivirani, sem se odločila za 

nov izziv. 

 

 

Slika 18: Igra s trakovi iz filca in blagom 

5.3.7 TULCI IZ KARTONA  

POTEK IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

Prisotnih je bilo nekoliko manj otrok. Po pripravi postora za igro sem jim ponudila samo 

škatle in med njimi večje število kartonskih daljših in krajših tulcev različnih premerov. V 

nekaj škatel sem izrezala različno velike luknje.  
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Tulce so otroci opazili že, ko sem pripravljala okolje za igro. Začudeno so me opazovali, kaj 

počnem. Takoj so stekli do njih in si jih pričeli ogledovati. Hodili so z njimi po igralnici, se z 

njimi dotikali pohištva, jih dvigovali v zrak. Izbirali so zgolj daljše tulce, krajše so pustili na 

tleh. Prva je luknje v škatli opazila deklica L. (1,5)  in vanje vtikala roko, dokler ni do nje 

prišel deček A. (2,2) in v luknjo vstavil tulec. Kar nekajkrat je moral poskusiti, da je zadel 

luknjo in je tulec obstal v njej. Ko mu je uspelo, je stekel po drugega in spet poskusil. 

Njegovo početje je opazil deček J. (1,9) in ga posnemal. Kmalu so bile vse luknje polne 

tulcev. Ker je zmanjkalo prostora, je iskal drugo škatlo. Poskusil je na drugi škatli, a luknja je 

bila premajhna. S tulcem je odšel do večje škatle, ki je bila zgoraj odprta in ga dal vanjo. 

Deklica E. (1,9) je klečala na tleh in manjši tulec kotalila naprej in nazaj ter se ob tem 

smejala. Najmlajši deeček N. (1,0) se je zopet plazil med škatlami in tu pa tam kak tulec 

vtaknil v usta. 

Naslednji dan so imeli otroci na razpolago isti material. Igra je potekala na podoben način, 

zopet so pogosteje posegali po najdaljših tulcih in jih prenašali po prostoru. Spet so takoj 

zapolnili vse luknje na škatlah, v katere so se prilegali daljši tulci. Tokrat so jih večkrat 

potegnili ven in vstavili nazaj. Najprej je manjši  tulec uspelo  vstaviti v pravo luknjo dečku 

M. (1,8). Ko je poskusil z večjim tulcem in mu ni uspelo, si je našel novo zaposlitev, 

gosenico, narejeno iz plastičnih zamaškov, jo spustil po tulcu, na drugi strani je prišla ven. 

Deček A. (2,2) je našel  žogo, ki jo je tudi poskušal spustiti po tulcu, a bila je prevelika.   

Tretji dan sem poleg škatel in tulcev pripravila manjše gumjaste žoge in žoge za namizni 

tenis. Dva tulca sem nalepila navpično na kotiček, enega pa prerezala na polovico. Iz polovic 

sem postavila klančino na dveh kartonskih škatlah. Otroci so najprej posegli po žogah, jih 

metali na tla in v škatle. Klančino so le začudeno opazovali in se jo dotikali. Deček M. (1,7) 

jo je premaknil. Postavila sem jo na svoje mesto. Prvi je eno izmed žog čez tulec spustil deček 

T. (1,8). Pokazal je veliko navdušenje, takoj je stekel za njo, medtem je žogo skozi tulec že 

vrgel drug otrok. Kmalu je bilo okrog tulcev polno otrok, žoge so vztrajno metali skozi tulec 

in jih hiteli pobirati. Pred tulcema je nastala prava gneča. Deklica N. (1,5) se je z žogo 

približala klančini in jo položila nanjo. Skotalila se je na tla. Še nekajkrat je poskusila, šele 

nato se ji je pridružilo več otrok. Morali so biti zelo natančni, večkrat jim je spodletelo, zato 

sta jih hitro spet pritegnila tulca prilepljena na kotičku. 
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Slika 19: Igra s tulci iz kartona 

5.3.8 KONČNA EVALVACIJA DEJAVNOSTI 

Cilji Kurikuluma za vrtce (1999), ki sem si jih pri ustvarjanju spodbudnega učnega okolja za 

igro z nestrukturiranim materialom zastavila so bili: 

- spodbujanje otrokove domišljije in ustvarjalnosti, 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

- razvijanje ravnotežja, 

- zavedanje prostora (kje se telo giblje) in načina (kako se telo giblje), 

- razvijanje fine in grobe motorike, 

- spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in 

ljudmi, 

- iskanje lastne poti pri reševanju problemov, 

- razvijanje verbalnih in neverbalnih govornih zmožnosti. 

Dejavnosti z nestrukturiranim materialom so se izkazale kot odlična priložnost za igro, 

raziskovanje, iskanje rešitev problema. Otroci so bili ves čas motivirani, dejavni, vztrajni in 

radovedni. Večkrat se je zgodilo, da so se bolj zadržani otroci ob ponovitvi opogumili in se 

pridružili igri. Vsak nov izziv jih je dodatno spodbudil k raziskovanju. In kar je zelo 

pomembno, igra in raziskovanje sta jih poleg učenja sproščala in zabavala.  
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Pri dejavnosti je bila moja vloga kot vloga vzgojitelja zelo pomembna. Predvsem pri pripravi 

spodbudnega učnega okolja, pri čemer mi je bila sodelavka v oddelku v veliko pomoč. Pred 

začetkom vsake dejavnosti sva poskrbeli, da so imeli otroci dovolj prostora za igro. Pri 

dejavnostih sem otrokom ponudila različne materiale, ki so jih otroci uspešno kombinirali 

med sabo, pustila sem jim dovolj časa, da so jih dobro spoznali. V igro otrok nisem posegala, 

posredovala sem zgolj v redkih primerih, in sicer pri sporih med otroki, joka itn. Spoznala 

sem, kako zelo pomembno je, da vzgojitelj otroke pri igri zgolj opazuje. Pri tem imamo 

večkrat občutek, da med tem ne storimo nič koristnega, a temu nikakor ni tako. Ravno pri 

sistematičnemu opazovanju in sprotnemu beleženju opaženega sem namreč opazila, kako so 

otroci sodelovali z vrstniki, se znašli v novih situacijah in kaj so glede na razvojno stopnjo 

zmogli.  
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6 SKLEP 

V mesecu septembru je otrokom največ težav povzročalo prilagajanje na vrtec. To se je 

kazalo tudi v odnosu do prostora in rekvizitov, npr. da so bili nezaupljivi do telovadnih 

pripomočkov, večkrat je dejavnost prekinil njihov jok. S sodelavko sva veliko časa namenili 

ljubkovanju, umirjanju in postopnemu seznanjanju otrok s prostorom, predmeti in z 

dejavnostmi. Kot dobra praksa se je izkazalo to, da sva otrokom isto dejavnost ponudili 

večkrat, čez čas so se sprostili in začeli bolj pogumno sodelovati. Kot vzgojiteljici mi je 

občasne težave povzročalo pomanjkanje telovadnih pripomočkov, predvsem pa pomanjkanje 

prostora. V mesecu marcu so bili v primerjavi z mesecem septembrom otroci gibalno že 

mnogo bolj samostojni, spretni in sproščeni, zelo ugodno so nanje vplivale tudi dejavnosti na 

prostem. Spoznala sem, da gibalni razvoj resnično vpliva na razvoj ostalih področij, ko so se 

otroci začeli bolj samozavestno in spretno gibati, so bolj aktivno sodelovali tudi pri ostalih 

načrtovanih dejavnostih in dnevni rutini. Glede na pomembnost spodbujanja gibalnega 

razvoja pri najmlajših menim, da bi strokovni delavci vrtcev morali imeti več izobraževanj s 

tega področja. 

V okviru dejavnosti, s katerimi sem pri otrocih spodbujala razvoj govora, bi izpostavila vpliv 

ljubljenca skupine, ki ni bil pomemben le za govorni razvoj, temveč tudi za občutek varnosti 

in dobro počutje otrok. S pomočjo plišaste igrače bibe Tinke so se v septembru otroci ob 

vznemirjenosti oz. pogrešanju staršev pomirili in bili znova pripravljeni sodelovati pri 

dejavnostih. Postopoma so ljubljencu skupine sledili pri gibih ob petju otroških pesmi in 

izvajanju bibarij. Začeli so se verbalno in neverbalno odzivati. V mesecu marcu, ko so se 

seznanili z animacijo lutk, je že večina izgovorila kar nekaj razumljivih besed. 

Nestrukturiran material je otrokom ponujal drugačno obliko igre in raziskovanja, kot so ga 

bili vajeni do takrat. Pred začetkom projekta sem bila skeptična, kako bodo otroci kartonske 

škatle sprejeli in ali jih bo igra zanimala. Toda že ob prvi dejavnosti, ko so se seznanili s 

škatlo, so pokazali navdušenje in radovednost. Na osnovi njihovega interesa in načina igre 
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sem postopoma dodajala nove izzive in vsakega so sprejeli ter ga uspešno kombinirali s 

prejšnjim. To, da so imeli otroci za spoznavanje materiala dovolj časa, je bolj zadržanim 

otrokom omogočilo, da se igri pridružijo postopoma. Spoznala sem, da je nestrukturiran 

material za otroke v vrtcu veliko bolj zanimiv kot klasične igrače, ki se jih tudi hitreje 

naveličajo, zato se ga bom na svoji poklicni poti nedvomno še posluževala.  

Z izvedenimi dejavnostmi in z odzivom otrok sem bila zadovoljna, sem pa včasih precenila 

zmožnosti otrok. S povezavo literature in konkretnih dejavnosti sem spoznala, da se pri 

otrocih ne da ničesar »izsiliti«, da otrok za to, da neko stvar osvoji, potrebuje dovolj časa. 

Predvsem pa sem se ob konkretni izkušnji z otroki prepričala, da proces zorenja in učenja pri 

posameznih otrocih poteka zelo različno. Nedvomno pa so vse ponujene dejavnosti otrokom 

predstavljale ustrezno spodbudo, nabiranje izkušenj in napredek v razvoju. 

Upam, da sem v svojem diplomskem delu dokazala, da lahko vzgojitelj tudi za najmlajše 

načrtuje primerne in zanimive dejavnosti. S sistematičnim in strokovnim načrtovanjem ter 

izvajanjem dejavnosti pri otrocih vzbudi zaupanje, občutek varnosti,  radovednost  in  

pripravljenost na sodelovanje. 
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