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POVZETEK 

 

Spodbudo za izdelavo svojega diplomskega dela Ustvarjanje od 5- do 6-letnih otrok z zbirko 

»Makedo« sem dobila, ko sem pri prijateljici videla, kako uporaben je kreativni sistem 

»Makedo« in kako neštete možnosti kreativnosti in ustvarjalnosti nudi. Diplomsko delo je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila ustvarjanje spodbudnega okolja za 

otroke, značilnosti in faze projektnega dela, značilnosti otrok starih od 5 do 6 let ter 

iniciativnost otroka pri tehniki. Dotaknila sem se tudi vprašanja ekologije in reciklaže 

odpadnega materiala ter predstavitve modularnega kreativnega sistema »Makedo«. 

Podrobneje sem predstavila tudi vpliv spola na igro in ustvarjalnost, ki je povezana s tehnično 

vzgojo. 

  

V empiričnem delu so opisane in prikazane dejavnosti projekta, ki smo ga izvedli. Raziskala 

sem, kakšen vpliv imajo starost in spol otroka ter izbira materiala na konstruiranje igrače iz 

zbirke »Makedo«. Rezultati so pokazali, da so otroci stari 6 let bolj samoiniciativni, kreativni 

in ustvarjalni kot 5-letni otroci. Med spoloma ni bilo zaznati očitnih razlik, razen večje 

vztrajnosti pri deklicah. Z otroki smo izdelali »zimsko mesto« in s tem pridobili nov kotiček v 

vrtcu, ki je bil še dolgo aktualna igrača. 

 

S fotografijami sem predstavila postopke izdelave »Zimskega mesta«, končni projekt in 

interakcijo otrok z novo izdelano igračo. Dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu, sem opisala 

in evalvirala postopek. 

 

Ključne besede: otrok, zbirka »Makedo«, tehnika, ekologija 
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ABSTRACT 

  
I got the incentive for making the diploma thesis Creations of 5 and 6 year olds with the 

collection Makedo when I saw the collection at my friend and I saw how useful the 

‘’Makedo’’ system is and saw the countless possibilities for creativity it offers. The diploma 

thesis consists of theoretical and empirical part. 

 

In the theoretical part of the thesis I presented the arrangement of stimulative environment for 

children, features and stages of the project, characteristics of the children aged 5 and 6 and the 

initiative of a child with technique. I also discussed the issue of ecology, recycling of waste 

material and presentation of creative modular ‘’Makedo’’ system. 

I presented the impact of gender on playing and creativity associated with technical education 

in more detail. 

  

The empirical part describes and presents the activities of the project which was carried out. I 

researched the influence of age and gender of the child regarding selection of material for 

constructing of toys using ‘’Makedo’’ system. The results showed that children aged 6 and 

more are more self-initiative than 5 year old children.  There were no apparent differences 

between genders except higher persistence of girls. Together we have created the ‘’Winter 

City’’ and gained new playing space in the kindergarten, which was an interesting toy also 

later on.  

 

I presented the manufacturing process of the ‘’Winter City’’, the final project and the 

interaction with children with the new made toy with inclusion of photos. I evaluated and 

described the activities that I carried out in the kindergarten. 

  

Key words: Child, ‘’Makedo’’ system, Technique, Ecology 
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UVOD 

Vzgoja o ravnanju z odpadki se začne že v zgodnjem otroštvu in zato je prav, da tudi otrokom 

v vrtcih pokažemo, kako naj ravnajo z odpadnim materialom. Tako otroka učimo tudi 

tehničnih spretnosti in ga vzgajamo, kako učinkovito varovati okolje pred nepotrebnim 

onesnaževanjem, hkrati pa spodbujamo njegovo ustvarjalnost in domišljijo. Namen 

diplomskega dela je osvetliti problematiko ponovne uporabe odpadnega materiala za izdelavo 

nove igrače oz. »Zimskega mesta« s sistemom »Makedo«. 

 

Zbirka »Makedo« nas skozi igrivo ustvarjalnost navdihuje za zdrav odnos do okolja in 

družbenih sprememb. Je ponovno uporabljiv sistem spojk, s katerimi različne odpadne in 

druge materiale povežemo v raznovrstne objekte in stvaritve. 

 

V današnjem potrošniškem svetu in poplavi igrač iz plastičnih materialov pozabljamo na 

preproste igrače, ki si jih lahko otrok izdela sam in tako krepi miselne in gibalne sposobnosti 

ter spodbudi kreativnost in ustvarjalnost. 

 

Ob takem razmišljanju se mi  postavlja vprašanje, ali si otroci sploh želijo sami izdelati igračo 

oz. so že sposobni skonstruirati igračo ali stvaritev z uporabo zbirke »Makedo« ter ali se 

kažejo kakšne razlike v ustvarjanju med dečki in deklicami ter starostjo otrok. 

 

Glavni cilj, ki sem si ga zadala z diplomskim delom, je otrokom predstaviti zbirko »Makedo« 

ter da otrok v skupini ali samostojno izdela igračo z zbirko »Makedo« iz odpadne embalaže in 

se z njo igra. 
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1  TEORETIČNI DEL 

1.1 KURIKULUM 

Kurikulum je dokument na ravni države, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. 

Bastič Zorec (2003, str. 229−230) poudarja, da čeprav je oblikovan predvsem za t. i. dnevne 

programe, je hkrati lahko ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v različnih drugih 

programih, ki so z zakonom določeni. V dokumentu so navedeni cilji kurikula in načela za 

njihovo uresničevanje. V njem so zajeta poglavja o posameznih področjih dejavnosti v vrtcih.  

 

Dejavnosti otrok kurikulum razvršča na naslednja področja: 

- gibanje, 

- jezik, 

- umetnost, 

- družba,  

- narava in  

- matematika.   

 

V kurikulumu so za vsako od področij navedeni cilji in primeri po dejavnostih, ki se ločijo po 

starostnih obdobjih.  

 

NAČELO ODPRTOSTI KURIKULA, AVTONOMNOSTI TER STROKOVNE 

ODGOVORNOSTI VRTCA IN STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

 

Kurikulum za predšolske otroke v vrtcu naj bo odprt za uveljavljanje različnih posebnosti 

okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v vrtcu ter za prilagajanje različnim spremembam, hkrati pa naj bo 

ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal kakovostno podlago za visoko profesionalno 

delo. Izbira vsebin in metod v okviru posameznega področja dejavnosti v vrtcu mora biti 

vzgojiteljem ter njihovim pomočnikom omogočena s čim bolj pestro ponudbo vsebin, 

dejavnosti in metod. Tako na ravni vrtca kot na ravni vzgojitelja mora biti omogočena 

dopolnitev z dejavnostmi, vsebinami in metodami po lastni presoji, ki pa morajo biti usklajene 

s kurikularnim dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 9). 
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1.2 EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA 

Evalvacija je proces, pri katerem se ovrednotijo informacije, ki so dane med nadzorom 

izvajanja nekega projekta. Iz tega se oblikujejo zaključki, ki so koristna povratna informacija 

za nadaljnje delo. Pri tem se pripravijo tudi ukrepi na podlagi zbranih informacij in doseženih 

rezultatov, s katerimi se pri bodočem delu izognemo napakam, pomanjkljivostim ali oviram.  

Evalvacija je načrtovana in poteka kot stalno prisoten proces pri delu v vrtcu. Pri pripravi za 

proces evalvacije je potrebno: 

- določiti ali definirati cilj nekega projekta,  

- določiti indikatorje, s katerimi se bodo ti cilji ali dosežki merili, 

- pripraviti sistem ali načrt sistematičnega nadzora in zbiranja informacij ter 

dokumentacije med samim izvajanjem projekta. Namen evalvacije se kaže v tem, da 

dobimo realno in dejansko informacijo o tem, v kakšni meri je določen projekt, ali 

delo, dosegel zastavljene cilje, kakšna so bila odstopanja od načrta glede časovnih 

okvirjev, stroškov in podobno. Za nastale razlike ali nedoseganja se poiščejo razlogi, 

ki jih v poročilu tudi navedemo ter predstavimo predloge za nadaljnje delo (CMEPIUS 

Slovenija, 2012).  

 

Bastič Zorec (2003, str. 242) razlaga, da se pri uporabi učno-ciljnih in učno-osnovnih 

pristopov poudarjata predvsem načrtovanje vzgojnega dela in preverjanje znanja ali drugih 

zastavljenih ciljev pri otrocih. Sodobni koncepti temeljijo na razvojno-procesnem pristopu in 

bolj poudarjajo kritično vrednotenje oz. evalvacijo dogajanja v vrtcu, ki predstavlja izhodišče 

za nadaljnje načrtovanje vzgojnega dela. Evalvacijo opravi strokovni delavec, torej 

vzgojiteljica, lahko skupaj z otroki, starši ali sodelavci. Pomemben dejavnik kakovostne 

predšolske vzgoje je evalvacija, ki jo zagovarja večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje. 

Evalvacija je kritično vrednotenje življenja in dela v vrtcu. Pri tem je potrebno voditi 

dokumentacijo, v kateri so izdelki otrok, med katere sodijo slike, posnetki in podobno. 
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1.3 USTVARJALNI DELOVNI PROCES 

Za ustvarjalni delovni proces ali ciklus Papotnik (1988, str. 30) razlaga, da poteka ob 

življenjski situaciji, naravnih zakonitostih, tako tehničnih, fizikalnih in tehnoloških osnov 

opazovanja, zamisli, načrtovanja, eksperimentiranja, izdelovanja, analiziranja, preizkušanja, 

montaže sestavnih delov v sklope, montaže sklopov v finalni izdelek, kontrole rezultatov, 

preizkusa, do izboljšav in uporabe izdelka (verifikacije problema).  

 

Ustvarjalni proces vsebuje probleme, ki so situacijski in jih otrok v vrtcu odkriva in tudi 

poskuša rešiti. Ustvarjalni delovni proces poteka načrtovano in je razdeljen na posamezne 

faze, ki vsebuje postavljanje cilja dela, zbiranje sredstev, načrt izvedbe dela, delo oz. njegova 

izvedba ter kontrola in končni rezultat. 

 

 

(Papotnik, 1988, str. 31−34) 

FAZE USTVRAJALNEGA DELA 

Postavitev tehničnega problema 

Fizikalne, tehnološke in tehnične osnove 

Tehnična dokumentacija 

Izbira materialov 

Izbira orodja 

Stabilizacija delovnega mesta 

Izdelovanje sestavnih delov 

Montaža 

Funkcioniranje 

Demontaža in površinska obdelava 

Rangiranje in ovrednotenje 

Razprava, diskusija, dopolnitev in izboljšave 

Tabela 1.1: Faze ustvarjalnega dela 
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1.4 USTVARJANJE SPODBUDNEGA OKOLJA 

Vrbovšek in sod. (2006, str. 114) razlagajo, da sodobna pedagogika z najnovejšimi pogledi na 

zgodnje otroštvo poudarja, da otrok dojema svet celostno, se razvija in uči v aktivni povezavi 

s svojim socialnim in fizičnim okoljem. V vrtcu otrok skupaj z vrstniki in vzgojitelji razvija 

lastno družbenost in individualnost. Naloga vzgojiteljev je, da okolje v vrtcu oblikujejo na 

način, pri katerem bo interakcija otroka s fizičnim in socialnim okoljem čim boljša.   

 

Beseda kotiček je »prilagojena« otroku, saj se otrok počuti boljše, prijetnejše in varnejše v 

majhnih prostorih, kjer ni visokih stropov in velikih razdalj med opremo; tudi zato 

poimenujemo take prostore kotički. Pri formiranju kotičkov moramo biti pozorni na razvojne 

zmožnosti otrok, ki bodo kotiček obiskovali. Pohištvo v kotičkih je prilagojeno majhnim 

otrokom, elementi imajo zaobljene robove. Predali so na višini in oblikovani na način, da 

otroci lahko dostopajo do igrač in materialov v njih. Prostor v kotičkih se opremi na način, ki 

povzroča otrokovo udobje – razne blazine, živahne barve in podobno. Kotičke lahko 

poimenujejo vzgojitelji skupaj z otroci, se odločajo v katerem kotu bo stal npr. določen 

predalnik, kaj vse otroci želijo imeti v njem, ali pa npr. otroci pomagajo vzgojiteljici po 

kotičku razporediti slike oz. slikovni material Hohmann in Weikart (2005, str. 62).  

 

Vzgojiteljice s svojo strokovnostjo ustvarjajo, oblikujejo in opremljajo igralne kotičke, v 

katerih skupaj z otroci ustvarjajo, se sporazumevajo, komunicirajo in so v nenehni interakciji. 

V igralnih kotičkih se na podlagi območja bližnjega razvoja otrok s pomočjo ali usmeritvijo 

vzgojiteljev, sovrstnikov razvija sposobnosti in znanja.  

 

Hohmann in Weikart (2005, str. 64) poudarjata, da naj bodo interesni kotički razporejeni tako, 

da so vidni in se je med njimi lahko premikati. Vidnost pomeni, da je celoten prostor 

razporejen in organiziran tako, da otroci v stoječem položaju vidijo svoje vrstnike po drugih 

igralnih kotičkih, po drugi strani pa imajo lahko vzgojitelji otroke ves čas pod nadzorom. 

Torej lahko s pogledom po kotičkih v vsakem trenutki vidijo, kje je kateri otrok. Tako 

preglednost dosežemo z nizkimi pregradami. Kotički med seboj ne smejo biti v zaporedju, saj 

bi v tem primeru obisk npr. likovnega kotička potekal preko gospodinjskega ali dramskega, 

kar bi bilo moteče za otroke in izvajanje dejavnosti v omenjenih dveh kotičkih.     
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Kotički morajo vsebovati vzgojna sredstva, s katerimi se lahko otroci igrajo in izražajo na 

nenavaden in kreativen način, poudarjajo Hansen, Kaufmann in Walsh (2000, str. VII-2). 

Uporabljajo jih lahko sami ali v skupini. Avtorji nadaljujejo, da se otroci učijo tudi drug od 

drugega, saj jim centri aktivnosti, torej kotički, omogočajo naravno interakcijo. Na ta način 

dobijo priložnost za reševanje problemov, se odločajo, uporabljajo različne načine izražanja, 

se učijo o razlikah, postajajo bolj neodvisni.  

 

1.5  PROJEKTNO DELO 

Duh in Zupančič (2009, str. 24)  navajata, da projektno delo uvrščamo med didaktične 

sisteme, saj združuje elemente neposrednega vzgojiteljevega vodenja učnega procesa in 

elemente samostojnega dela otrok. Poznamo različne tipe projektnega dela: 

- projekt konstruktivnega tipa, 

- projekt ustvarjanja in vrednotenja,  

- problemski projekt in 

- projekt tipa učenja.  

 

Vzgojitelji pri projektni dejavnosti otroku svetujejo, z njim sodelujejo in se predstavljajo v 

vlogi pobudnikov. Projektno delo je točno načrtovano delo, ki poteka po vnaprej določenem 

načrtu ali shemi. Posebnost projektnega dela se kaže tudi v tem, da ga vzgojitelji načrtujejo 

skupaj z otroki. Pri projektu konstruktivnega tipa sta pomembni fazi izdelava in končni 

izdelek. Pri projektnem delu, ki temelji na ustvarjanju, poznamo fazo vrednotenja in končni 

dogodek. Problemski projekt se osredotoča na reševanje nekega problema, cilj pa je sama 

rešitev. Pri projektu tipa učenja sta glavni fazi ustvarjanje in končno pridobljeno znanje. 

Projektno delo v katerikoli obliki se začenja s postavitvijo cilja, načrtovanjem dejavnosti, 

korakov, izvedbo, utemeljitvijo in preverjanjem rešitve oz. preverjanjem doseženega cilja. 
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Tabela 1.2: Potek projektnega učnega dela 

 

 odprta učna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Duh in Zupančič, 2009, str. 25) 

 

Duh in Zupančič (2009, str. 25) podajata definicijo projektnega dela v naslednji obliki: 

projektno učno delo sodi med odprte učne sisteme oz. procese, ki potekajo prek določenih 

vsebin, organizacijskih oblik, učnih metod in tehnik k postavljenim ciljem. Cilje opredelijo 

vzgojitelji skupaj z otroki. Projektno delo je usmerjeno k otroku, ki je tudi pobudnik. Pri tem 

je možnost individualizacije in diferenciacije pri vzgojno-izobraževalnem procesu znatna. 

Dodana vrednost projektnega dela se kaže v tem, da otrok na podlagi lastnih izkušenj pride do 

znanja in določenih spretnosti. Pri projektnem delu v sodelovanju med otroki in vzgojitelji 

prihaja do odnosa demokracije in sproščenosti. Komunikacija poteka dvosmerno in ne več 

enosmerno. Otroci se pri projektnem delu naučijo tudi komuniciranja z drugimi skupinami 

otrok ali skupino vzgojiteljev, na nivoju oblikovanih ali formiranih timov. Delo pri projektni 

dejavnosti temelji na sodelovanju, soodvisnosti, kooperativnosti, medsebojni pomoči in 

strmenju k istemu zastavljenemu cilju, ki so ga otroci pomagali postaviti skupaj z vzgojitelji. 

Vse našteto so značilnosti timskega dela. Vzgojitelj se postavi v vlogo vodje tima, je 

enakopraven s člani tima, torej dopušča odprto komunikacijo, sprejema predloge, mnenja, 

ideje in ponujene rešitve. Ne igra dominantne vloge, temveč otroke pri projektnem delu 

usmerja in vodi.  

  

PROJEKTNO DELO 

VSEBINA 

ORGANIZACIJA 

CILJ 

UČNE METODE 

TEHNIKE 

OTROCI IN VZGOJITELJI 
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FAZE PROJEKTNEGA DELA  

 

Retuznik Bozovičar in Kranjc (2010, str. 93−95) razlagata, da pri oblikovanju pobude in 

končnega cilja lahko sodelujejo vzgojitelji, otroci in starši. Podajanje idej je odprto in 

dobrodošlo v smislu sodelovanja in razvijanja. Projektne teme je potrebno definirati: kaj 

želimo početi, kakšen bi bil končni cilj, kaj želimo s tem doseči, kakšen bi bil otrokov 

doprinos in podobno. Izbrana tema, nad katero bi bili otroci navdušeni že na začetku, vzbuja 

pri njih pričakovanja in zavzetost. Pri načrtovanju izvedbe projektnega dela si zamislimo 

etape oz. potek dela, pri tem pa projektno delo razdelimo na več nalog, ki se smiselno 

dopolnjujejo in so v logičnem zaporedju. Pomembno pri tem je, da etapne naloge razdelimo 

med vse otroke. Z otroki se lahko dogovorimo, kaj bi kdo želel delati, poslušamo njihove 

ideje, kako bi se naloge lotili, določimo kraj, prostor, material in čas, ki so potrebni za 

izvedbo same naloge. Razdelitev nalog in njihov potek lahko obesimo na vidno mesto, na 

katerem otrok lahko vsak čas vidi navodila. Projektno delo je razdeljeno v etape, kjer 

posamezne naloge otroci izvajajo v nekaterih primerih individualno, spet drugič v parih ali 

manjših skupinah, odvisno od obsega naloge in zahtevnosti. Pri izvajanju nalog otroci 

razvijajo jezikovne sposobnosti, dojemajo bistvo, izražajo povečano radovednost, razvijajo 

samostojnost, med seboj sodelujejo, si pomagajo in podobno. Evalvacija projektnega dela se 

izraža v vrednotenju dosežkov.   Projektno delo je v celoti zaključeno šele z evalvacijo, torej z 

analizo celotne izvedbe in poteka celotnega projektnega dela. 
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Tabela 1.3: Faze projektnega dela 

 

 
(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010, str. 93−95) 

 

Pri načrtovanju projektnega dela je potrebno biti pozoren tudi na to, kakšne vrste je projekt, 

ali ga lahko uvrščamo med majhne, srednje ali velike. Vsaka oblika  zaradi obsega zahteva 

upoštevanje časovnih, materialnih in prostorskih pogojev. Vprašati se moramo tudi, ali bo 

določena skupina otrok v neki starostni meji primerna za velik obseg projekta, ki bo potekal 

dlje časa, ali otroci vmes ne bodo izgubili zanimanja in podobno.   

 

ZNAČILNOSTI PROJETNEGA DELA 

 

Značilnost projektnega dela se kaže v tem, da razmišljamo in delujemo izven poznanih ali 

postavljenih okvirjev. Pri projektnem delu se običajno ni potrebno ozirati na omejitve v 

vsebinskem, prostorskem, časovnem ali organizacijskem smislu. Dejavnost v taki obliki sodi 

med didaktične elemente. Ena izmed glavnih značilnosti projektnega dela je tudi konkretnost 

obravnavane tematike oz. problema. Zaradi tega so znanja, ki jih uporabimo v nekem 

projektnem delu, razširjena in se dotikajo raznovrstnih področij, torej problema v nekem 

projektnem delu ne moremo rešiti samo s pomočjo posameznega predmeta, temveč ga je 

potrebno reševati celovito, s pomočjo znanja več učnih predmetov (Atlagič et al., 2006, str. 

10−61). Izbira tematike projektnega dela se nanaša na življenjsko temo, torej se rešuje nek 

FAZE PROJEKTNEGA DELA 

NASTAJANJE POBUDE 

OBLIKOVANJE IDEJNE SKICE 

NAČRTOVANJE IZVEDBE 

IZVEDBA NAČRTA 

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV 

EVALVACIJA IZVEDBE 
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problem, ki obstaja v resničnem življenju, izdelek projektnega dela pa je lahko uporabljen in 

koristen. Otroci lahko znanja in  spretnosti, ki jih pridobijo v navedeni dejavnosti uporabijo v 

vsakdanjem življenju. Otroci bolje razumejo in povežejo teorijo in prakso. Vzgojno-

izobraževalno delo v obliki projektnega dela je ciljno usmerjeno. Vsi sodelujoči otroci 

poznajo skupni cilj in ga vzamejo za svojega, saj so ga postavili skupaj z vzgojitelji. Pri 

projektnem delu sodelujejo otroci s svojimi idejami, mnenji in predlogi. S tem spodbujamo 

njihovo izražanje, samostojnost, samozavest, občutek pomembnosti in jih na ta način 

motiviramo, da so še bolj ustvarjalni, odprti in razmišljajo izven okvirjev. Otroci pri 

projektnem delu ne sedijo in samo poslušajo, pri delu uporabljajo vsa čutila. Tudi 

kooperativnost otrok v komunikacijskem smislu se razvija na višjo stopnjo s skupnim 

načrtovanjem, upoštevanjem mnenj in predlogov vseh sodelujočih, skupnim načrtovanjem in 

izvajanjem.  

 

Značilnosti projektnega dela: 

- presega poznane oz. zastavljene okvirje, 

- vključuje razna področja znanja, 

- celovitost reševanja problema, 

- izbira življenjske teme, 

- skupna ciljna usmerjenost in razumevanje skupnega cilja, 

- načrtovana dejavnost, 

- podani interesi, mnenja in ideje otrok v interakciji z vzgojitelji, 

- končni uporaben izdelek, 

- praktičen značaj samega dela in izdelka, 

- razumevanje povezave med teorijo in prakso, 

- uporaba vseh otrokovih čutil, 

- kooperativnost, 

- odprtost z vključitvijo različnih vsebin, 

- pridobljeno praktično znanje … (Novak, 1990, str. 21−22). 
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1.6 OTROK IN TEHNIKA 

Otrok skozi igro in opazovanjem okolja v katerem živi, spoznava svet okoli sebe. Pri tem se 

srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami. Že zelo zgodaj je fasciniran nad stroji, avtomobili ali 

npr. vlaki. Z mimiko in glasom otrok posnema zvoke strojev, prepoznava značilnosti in oblike 

ter podobno. Proces, s katerim se otrok uvaja v svet tehnike, se začne v krogu njegove 

družine, nadaljuje pa v predšolskem obdobju vrtca. Sčasoma proces uvajanja v svet tehnike 

postane načrtovan, kjer se otrok vanj aktivno vključi.  

 

Smotri, naloge in vsebine tehnične vzgoje: 

- otrok naj pozna pomen in namen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov; 

- otrok naj primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v 

svojem okolju (npr. stanovanjska hiša, hlev, avto, traktor, sesalec, kladivo, vijak); 

- otrok spoznava nekatere dele strojev (npr. kolesje, zobnik, zavora); 

- otrok odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. prevažanje, dviganje, poganjanje); 

- otrok pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in procese; 

- otrok spoznava različne materiale (npr. blago, les, plastika); 

- otrok oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnične ustvarjalne 

zmožnosti; 

- otrok pri oblikovanju uporablja različna orodja in pribor (npr. škarje, kladivo, klešče); 

- otrok se uri v različnih tehničnih opravilih (npr. žaganje, pribijanje, rezanje, lepljenje, 

trganje, šivanje); 

- otrok naj razvija mišljenje tako, da prepoznava pogoje, katerim so tehnični predmeti 

izpostavljeni (npr. trpežnost, nosilnost); 

- dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje, os kolesa – zobato kolo); 

- otrok naj ob igri s tehničnimi predmeti, ob gradnji in razdiranju razvija svoje govorne 

sposobnosti; 

- otrok naj bogati tehnični jezikovni zaklad, ki postaja nepogrešljiv tudi pri vsakdanjem 

komuniciranju (zrušiti, protiutež); 

- otrok naj pridobiva primeren odnos do dela (npr. odgovornost, vztrajnost); 

- otrok naj pridobiva primeren odnos do drugih otrok – sodelavcev (npr. sodelovanje, 

delitev obveznosti); 
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- otrok naj pridobiva moralne kvalitete; 

- otrok naj pridobiva organizacijske sposobnosti (Papotnik, 1988, str. 9−11). 

 

Otrok pri tehniki s pomočjo pripomočkov in materiala sam posnema in poizkuša poustvariti 

tehnične izdelke, ki se nahajajo v njegovi okolici, npr. iz kartonske škatle ustvari hišo, jo 

zlepi, izreže okna in vrata, pobarva in podobno. Smoter tehniške vzgoje se nahaja v 

prepoznavanju materialov, procesov dela, orodja in pripomočkov pri tehniškem ustvarjanju, 

konstruiranju, podiranju in razumevanju tehniških zakonov, kot je npr. nosilnost.   

 

Papotnik (1998, str. 11) razlaga, da je potrebno v okviru vzgojne dejavnosti tehnično vzgojo 

razumeti kot dejavnost in načelo, ki prispeva k vsestranskemu oblikovanju otroka, k 

povezovanju vseh vzgojnih področij, k uporabi oblik in metod, ki pogojujejo razvijanje 

tehniške ustvarjalnosti. S tehniško vzgojo otroku posredujemo doživetja ob izdelkih, maketah, 

sestavljankah, projektih, usmerjamo ga v tehniško produktivno ustvarjalnost, k opazovanju, 

preizkušanju, eksperimentiranju in podobno.   

 

Tabela 1.4: Orodja in naprave za delovno-tehniško vzgojo 

Orodja in naprave za delovno-tehniško vzgojo 

Razdelitev orodja:  

- individualna, 

- obdelovalna in 

- skupna orodja. 

Individualna, zarisna in 

merilna orodja: 

- svinčnik, 

- flomaster, 

- kovinsko rezilo, 

- leseno oz. plastično ravnilo, 

- šestilo, 

- kotnik, 

- trikotnik, 

- krivuljnik, 

- kovinski meter. 

Obdelovalna orodja (za papirna 

gradiva, usnje, les, kovine, 

plastiko): 

- škarje, 

- lepenkarski nož, 

- nož – skalpel, 

- škarje za pločevino, 

- škarje luknjarice, 

- navadne mizarske škarje, 

- kombinirane klešče, 

- ploščate klešče, 

Skupna orodja: 

- lisičji rep, 

- rezbarski lok, 

- škarje za rezanje 

pločevine,  

- rašpa, 

- klešče za snemanje 

izolacije. 
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 -klešče ščipalke – stranske, 

- koničaste klešče, 

- klešče za snemanje izolacije, 

- cevke za luknjanje plute, 

- luknjač, 

- zarisna igla, 

- šilo, 

- točkalo, 

- lisičji rep, 

- lisičji rep z močnejšim 

robom, 

- žaga na lok, 

- rezbarski lok, 

- ročni sveder, 

- ročni vrtalnik, 

- spiralni sveder, 

- izvijač, 

- kladivo, 

- pila, 

- rašpa. 

(Papotnik, 1988, str. 192−194) 

 

IGRA IN TEHNIKA 

 

Retuznik Bozovičar  in Krajnc (2010, str. 80) o igri pravita: »To je prevladujoči način dela v 

vrtcih. Če le gre, skušamo otrokom posredovati znanje prek igre. Za razliko od igre kot 

osnovne dejavnosti predšolskega otroka, ki je spontana, pri organizaciji igre kot metode igro 

podrobneje načrtujemo. Ne gre torej za povsem spontano dejavnost. Tu pridejo do veljave 

predvsem igre z vlogami in didaktične igre.«  

 

Otroci so med igro sproščeni, bolj dojemljivi, aktivni in zato prek igre lažje in hitreje 

dojemajo in osvajajo nova znanja. Tudi čustveno počutje otroka pri igri je znatno prijetnejše. 

Znano je, da si otroci med igro lažje zapomnijo osvojeno znanje. Zgodnje otroštvo in 

otrokovo zadovoljstvo z njim je neposredno povezano z igro. Igra je osnovna okupacija 
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otroka, saj ga z vsemi svojimi značilnostmi in prednostmi dela srečnega, ga razvija in mu daje 

potrebne izkušnje, znanja ter spretnosti. Prek igre otrok pridobiva veselje in potrebo po 

aktivnostih in veselje do dela. Igra sama pa ima še eno veliko značilnost, in sicer se kaže v 

tem, da otroka pomirja, mu nudi zavetje in ga razvedri.  

 

Za otroke stare med 5 in 6 let se priporočajo igre, pri katerih morajo misliti, uskladiti dele 

različnih oblik, sestavljati in risati. V tej starosti otrok krepi vztrajnost. Pri poslušanju pravljic 

si mora že zapomniti vsebino in jo tudi povzeti. Lahko si sam izmisli nadaljevanje pravljice, 

poskušamo ga vključiti v razne razprave in pogovore o prebrani vsebini. Pri tej starosti otrok 

običajno začne z dejavnostjo zbiranja, npr. avtomobilčkov ali punčk, sam že zna zašiti 

preproste stvari za potrebe svojih lutk ali kakšnega ogrinjala zase (Hansen, Kaufman in 

Walsh, 2000, str. II-3).  

 

Teoretske razlage igre: 

- Igra je notranje motivirana; v njej se otroci bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s 

cilji, njihovo vedenje je spontano. 

- Zunanja pravila igre ne definirajo pomembno. Otroci sami definirajo pravila in jih tudi 

spreminjajo, če jih potrebujejo za »nadziranje« igre, npr. v simbolni igri, igrah s 

pravili. 

- Otroci v igri razvijajo in uporabljajo že uveljavljene koncepte prijateljstva in se učijo 

dogovarjanja, pogajanja in argumentiranja. 

- Otroci v igri pogosto pretiravajo s čustvi, tako z vrsto kot intenzivnostjo in 

prehajanjem iz enega čustva v drugo. Dovoljeno jim je tudi intenzivnejše izražanje 

tistih čustev, ki sicer niso zelo zaželena, npr. jeza, strah, moč. 

- Ko se otroci igrajo, uživajo v svojih čustvih, idejah in socialnih odnosih. V igri se 

veliko gibajo in so fizično dejavni. Navadno so v igro zelo vključeni in jo neradi 

prekinjajo zaradi zunanjih opozoril. 

- Otroci se igrajo z znanimi predmeti, raziskujejo neznane predmete, predmete 

pretvarjajo in jih dopolnjujejo s svojimi predstavami. 

- Igralne dejavnosti so pogosto domišljijske in igra lahko poteka zgolj na simbolni 

ravni, torej tako kot igra »tako kot«, »če bi«, oz. kot igra pretvarjanja, igra vlog. 

- Otroci v igri uporabljajo govor za neposredno in socialno referenčno komuniciranje, z 

metajezikovnim zavedanjem vzdržujejo referenčni okvir igre in uporabljajo govor v 
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različnih govornih položajih (za pripovedovanje, razlaganje, pogajanje, izražanje 

čustev itd.). 

- Ko se otroci igrajo, poskušajo pokazati, česa so se naučili. Pokažejo usvojene 

spretnosti in kompetentnosti. 

 

Igra otrokom »pomaga« povezati različne zmožnosti, znanja in spretnosti, ki so jih razvili oz. 

so se jih naučili na različnih področjih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str: 72, po 

Bruce in Meggitt 2009; Cohen 2006; Duran 2001; Marjanovič Umek 2002; Marjanovič Umek 

in Kavčič 2006; Moyles 1995; Wood in Attfield 1996). 

 

Igra je dejavnost otrok (tudi odraslih), ki je notranje motivirana z dejavnostjo samo, razlagata 

Nemec in Krajnc (2011, str. 177). To pomeni, da je otroku bolj pomembna dejavnost sama kot 

cilj te dejavnosti. Smisel igre je igra sama. Otroci si cilje v igri določijo sami. Igra že sama po 

sebi od otroka zahteva aktivno vlogo. Nastaja spontano ali načrtovano, število udeležencev in 

pravila se lahko med igro spreminjajo. Avtorici zaključujeta, da je to dejavnost, ki presega 

meje realnega sveta, sedanjega časa in odrasle logike. Otroku nudi ugodje in zadovoljstvo, 

tudi takrat, ko je z njo resno zaposlen.  

 

Značilnosti igre 

 

Namernost dejavnosti: npr. dojenček skuša doseči ropotuljo, da bi povzročila zvok, deklica 

išče kuhinjsko krpo, s katero bi pokrila plišaste živali, ki so šle spat … 

 

Usmerjenost na predmete: to so lahko konkretni predmeti iz otrokovega okolja, ki jih pozna in 

vključuje v igro – mednje sodijo tudi igrače – lahko pa so to izmišljeni predmeti, ki dejansko 

ne obstajajo, ampak jih otrok ustvari in jih z mimiko vnaša v igro ali pa o njih le pripoveduje. 

 

Odsotnost posledic: vsako dejanje sicer ima posledice, vendar so te v igralni dejavnosti 

nepomembne. Otrok sicer lahko ima postavljene določene cilje igre (npr. kaj bo gradil iz lego 

kock), vendar se ti med igro spreminjajo, zamenjajo jih drugi cilji ipd., kar pa ne pomeni slabe 

pozornosti otrok, temveč le preizkušanje različnih kombinacij poteka igre. 
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Notranja motivacija: dejavnost igranja je za otroka tako prijetna, da vzdržuje samo sebe. Ne 

potrebuje nobene dodatne spodbude ali nagrade. Dokler traja notranja motivacija, traja tudi 

igralna aktivnost. Ena od prijetnih izkušenj, ki nastopa kot motivacija, je tudi izmenjavanje 

napetosti in sprostitve, sicer bolj značilne za igre pri starejših otrocih, ki vključujejo tveganje 

in občutek zmage (tekmovalne igre s pravili, gibalne igre …). 

 

Oblikovanje domišljijskega sveta: otrok v igri oblikuje svoj svet. Prednost pred realnostjo je 

predvsem v tem, da sta potek igre in izid lahko vedno v skladu s trenutnimi željami in 

potrebami otroka. Na ta način lahko nadomesti primanjkljaje iz realnega otroštva (npr. 

uspešnost pri dejavnosti, kjer je sicer neuspešen), pri tem pa se zaveda, da je to okolje, v 

katerem »ne gre zares« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 177−178). 

 

VPLIV SPOLA NA IGRO 

 

V igri  deklic in dečkov najdemo več podobnosti, pa tudi razlike. Oba spola se igrata enako 

količino časa. V igri oba spola razvijata sposobnosti, spretnosti, otroci med seboj sodelujejo in 

krepijo komunikacijsko kvaliteto odnosov in govora. Tako kot dečki so tudi deklice v igri 

glasne, lahko grobe in podobno. V igri pri obeh spolih prihaja do različnih konfliktnih situacij. 

 

 Vpliv spola na igro – razlike: 

- dečki se več igrajo zunaj, 

- pri dečkih najdemo več iger, ki vključujejo grobo ali veliko motoriko, 

- dečki pogosteje igrajo tekmovalne igre, deklice pa bolj sodelovalne, 

- dečki v igri vztrajajo dlje časa kot deklice, 

- družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot pri deklicah, ki se pogosteje 

igrajo le z eno prijateljico, 

- dečki v igrah vlog pogosteje prevzamejo dominantnejšo vlogo (npr. vlogo zdravnika in 

ne pacienta), 

- dečki v igrah vlog pogosteje prevzamejo vloge junakov s televizije ali iz knjig, npr. 

policist, gasilec, deklice pa pogosteje vloge iz svoje okolice (Nemec in  Krajnc, 2011, 

str: 183). 
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1.7 ZNAČILNOSTI OTROK V STAROSTI 5–6 LET 

Otroci med petim in šestim letom so običajno izredno prijazni, poskušajo se prilagoditi in biti 

v odnosu z odraslimi ustrežljivi. Radi se igrajo v skupini, kjer je vsaj nekaj otrok. Hansen, 

Kaufman in Walsh (2000, str: II-4) se strinjajo, da se otrokom med petim in šestim letom 

razvija smisel za humor, pogosto si izmišljujejo smešne šale, ki nimajo pravega pomena. Radi 

se igrajo, še raje zmagujejo. V tem obdobju radi spreminjajo pravila igre, da gre ta njim v 

korist. Naslednja pomembna značilnost je, da se jim podaljša čas koncentracije, razvijati se 

začne bolj kompleksno mišljenje in sposobnost za reševanje problemov. Pri igri se že  

osredotočajo na lastna merila, ki si jih postavijo sami. V tem obdobju se jim razširi besedni 

zaklad, pazljivejši so pri slovnični pravilnosti oblikovanja stavkov. Motorične sposobnosti so 

bolj celovite, poveča se tudi gibčnost, saj izgubijo nekaj otroške okornosti. Mnogo bolj so že 

samostojni pri različnih opravilih, npr. pri oblačenju, risanju, rezanju in podobno. Radi se 

spominjajo svoje »preteklosti«, kako je npr. bilo na morju, ko so bili »majhni«.  

 

Grobomotorične sposobnosti 5–6 let starega otroka: 

- zna tekati po prstih z lahkim korakom, 

- hodi po gredi, 

- lahko skače 2 metra po eni nogi, 

- poskakuje izmenično po eni in drugi nogi, 

- skače čez kolebnico, 

- kotalka se (Hansen, Kaufman in Walsh, 2000, str. II). 

 

Razvojne značilnosti v obdobju med petim in šestim letom opazno napredujejo. Bolj je 

občuteno nasprotovanje kot popustljivost. 

 

Finomotorične sposobnosti 5–6 let starega otroka: 

- zna izrezati enostavne like, 

- prerisuje trikotnike, 

- prerisuje diamante, 

- zna prerisati svoje ime, 

- zna napisati številke od 1 do 5, 

- pri barvanju ne čečka čez razmejitvene črte likov, 
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- svinčnik drži kot odrasla oseba, 

- dodobra se mu je že izoblikovala izbira za eno roko (otrok je ali levičar ali desničar), 

- stvari lepi pravilno (Hansen, Kaufman in Walsh, 2000, str: II). 

 

Otrokovo izrazoslovje med 5. in 6. letom opazno napreduje.  Občasno še ne uporablja 

pravilne oblike glagolov, sposoben pa je aktivnega dvogovora, torej ne skače v besedo, 

temveč počaka, da sogovornik konča in nato nadaljuje dialog. 

 

Govorni jezik 5–6 let starega otroka: 

- obstaja nekaj očitnih razlik med otrokovim slovnično pravilnim izražanjem ter 

načinom izražanja odraslih, 

- še vedno se mu včasih pri govoru ne ujemata subjekt in glagol in ne pozna vseh 

nepravilnih glagolov, 

- zna čakati, da pride na vrsto pri pogovoru, 

- podaja in sprejema informacije, 

- zna dobro komunicirati z družinskimi člani, prijatelji in tujci (Hansen, Kaufman in 

Walsh, 2000, str: II). 

1.8 USTVARJANJE SPODBUDNEGA OZRAČJA PRI TEHNIKI 

Učenje je socialen, interaktiven proces, ki ne more biti uspešen brez spodbudnega ozračja, v 

katerem se nahaja otrok. Spodbudno ozračje je okolje, v katerem se otrok počuti dobro, varno 

tudi v interakciji z drugimi otroki ali odraslimi. V takem okolju ni prostora za strah, tesnobe 

ali naveličanosti. Brez podpore odraslih otrok ne more občutiti spodbudnega ozračja, zato je 

naloga vzgojiteljev ustvariti ozračje, ki pripomore k aktivnemu učenju.  

 

Prvine podpore odraslega pri ustvarjanju spodbudnega ozračja: 

- delitev vodenja, 

- osredotočanje na sposobnosti otrok, 

- oblikovanje pristnih odnosov, 

- spodbujanje otroške igre, 

- uporaba pristopa reševanja problemov za premagovanje socialnih konfliktov 

(Hohmann in Weikart, 2005). 
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Za ustvarjanje spodbudnega ozračja pri tehnični dejavnosti otrok v predšolskem obdobju 

uporabljamo metode razgovora, razlage, demonstracije in podobno. Vzgojni doprinos s 

tehničnega vidika se kaže v spoznavanju različnih materialov, koristi ponovne uporabe – 

reciklaže, uporabi orodja, skupinskem delu, načrtovanju, razporejanju časa, spoznavanju 

postopkov obdelave in izdelave različnih izdelkov. 

 

1.9 AVTONOMNOST OTROKA PRI TEHNIKI 

Avtonomnost se nanaša na otrokovo zmožnost raziskovanja v povezavi s samostojnostjo. 

Čeprav so otroci močno navezani na svoje starše, brate, vzgojitelje, se morajo zavedati in 

občutiti potrebo po delovanju ločene osebe od navedenih. To pomeni, da otrok poskuša hoditi 

po poti samostojnosti, raziskovanja novega in preizkušanja svojega poguma – kaj vse poskuša 

narediti sam. V primeru, ko preizkuša nove podvige, se zaplete v nove situacije in odnose. 

Avtonomnost pa se pri otrocih kaže različno. Nekateri otroci imajo močno voljo, močno željo 

po raziskovanju neznanega, pomanjkanje strahu, ki je včasih že kar malo nevarno (otroci se 

seveda ne zavedajo vseh posledic ali pasti raziskovanja neznanih stvari, poti ali oseb), 

poskušajo uveljavljati svojo voljo (Hohmann in Weikart, 2005, str: 17). Avtonomnost otrok se 

kaže tudi v tem, da pravila lahko dojemajo zelo ohlapno, jim ta služijo le kot neke smernice in 

si jih priredijo po svojih potrebah ali željah, zmanjša se posnemanje vrstnikov, kažejo se znaki 

oblikovanja lastne osebnosti in podobno. Torej lahko zaključimo, da v kolikor otroku damo na 

razpolago nek material, ki je primeren njegovi starosti, lahko pričakujemo, da bo naredil 

popolnoma drugačen izdelek, kot ga npr. mi kot odrasli pričakujemo. V kolikor otroku preveč 

sugeriramo in mu dajemo preveč natančne smernice, lahko otrokovo domišljijo zajezimo in ga 

postavimo znotraj znanih in pričakovanih okvirjev. 

 

»Ko malčki brez razlike govorijo »ne«, je to eden njihovih načinov, kako preskusiti 

nastajajoči občutek avtonomnosti. Prav tako pa s pravkar odkrito mobilnostjo pride tudi 

občutek samostojnosti, ki jih včasih pripelje v težavne situacije - zataknejo se pod stolom, 

prestraši jih hrup loncev in kozic, ki so jih potegnili iz omare, zapletejo se v oblačila, ki jih 

hočejo sami obleči. V predšolskem obdobju so otroci sposobni veliko stvari opraviti sami, ne 

da bi pri tem preveč tvegali. Odrasli bi jih morali spodbujati, naj to počno« (Hohmann in 

Weikart, 2005, str: 18). 
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1.10 INICIATIVNOST OTROKA PRI TEHNIKI 

Iniciativnost otroka se kaže v tem, da če se odloči ali nameri opraviti neko nalogo, jo je 

sposoben oz. se jo potrudi tudi dokončati. Iniciativnost otroka se razvija že od najzgodnejšega 

otroštva. Zelo zanimiva naloga je malčici priti do mamine torbice, ki je ostala na stolu. 

Čeprav je pot do nje lahka, pa se kar malo namuči, predenj ji jo uspe doseči. Pri tem jo sicer 

prevrne navzdol na glavo, ven priletijo vsi predmeti, ki jih mamica nosi v njej, vendar je 

zadovoljstvo otroka po opravljeni nalogi zelo veliko, ne glede na končni rezultat. V kasnejšem 

obdobju, ko otrok že dobro govori in je že bolj samozavesten in artikuliran od malčkov, svoje 

namere jasno izrazi ter hkrati razloži, kaj bo naredil. Petletni otrok pove: »Vzel bom škatlo za 

čevlje, oblepil jo bom s papirjem in vanjo spravil svoje avtomobilčke.«   

 

1.11 ZBIRKA »MAKEDO« – POVEZOVANJE MATERIALOV 

»Makedo« je igrača, ki je na voljo v različnih vsebinskih kategorijah, ki so primerne za 

različne starostne skupine. Razdeljene so glede na zahtevnost in velikost skupine udeležencev 

(Makedo, 2013a). 

 

MODELARNI KREATIVNI SISTEM 

 

Otrokova domišljija ne pozna meja, ni obremenjena s pravili, ki jih določajo odrasli ali 

smatrajo, da bi jih morali upoštevati, zato so otroci mnogokrat nad preprosto kartonsko škatlo 

bolj navdušeni kot nad kupljeno igračo. Ta kartonska škatla jim lahko pričara grad, v katerega 

se skrijejo ali izrežejo okna in naredijo pomanjšano sobo, v katero odrasli nimajo dostopa. 

»Makedo« sistem je ustvarjen prav iz navedene psihologije, saj vključuje skoraj vse materiale, 

ki nas obdajajo in puščajo domišljiji prosto pot. Z »Makedom« otrok ustvarja nove svetove, 

priložnosti za izkušnje in se poleg tega izdatno zabava. »Makedo« sistem sloni na ustvarjanju. 
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Slika 1.1: Sistem spojk za večkratno uporabo 

 

(Makedo, 2013c) 

 

»Makedo« je v osnovi sistem spojk, s katerim lahko povežemo različne materiale v najbolj 

nenavadne stvaritve, ki si jih otrok lahko zamisli. Iz odpadne embalaže kaj hitro sestavi 

robota, slona ali avto. Pri tem lahko uporablja karton, plastiko, tekstil oz. tkanine, plastične 

lončke ali steklenice in podobno. Pri sistemu »Makedo« je otrok zaščiten, saj vsebuje 

elemente oz. orodje, ki je edinstveno, na primer plastični pripravek za rezanje, s katerim se 

otrok ne more poškodovati. S sistemom »Makedo« otrok reže, spaja, pritrjuje brez lepila in 

izdelek na koncu tudi razstavi v prvotno stanje. Izdelki niso lepljeni, torej se tudi pri 

razstavljanju ne poškodujejo in so lahko vedno znova uporabljeni. Z večkratno uporabo 

materialov se približamo recikliranju in s tem varujemo okolje. Izdelek je večkrat uporabljen, 

otrok ga ne zavrže, ker dele lahko uporabi pri naslednji stvaritvi. Na ta način se otrok nauči, 

da marsikaj lahko uporabimo večkrat.  
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Slika 1.2: Makedo žaga, luknjač, spojka in tečaj 

 

(Makedo,  2013c) 

Sistem »Makedo« je namenjen tako manjšim kot večjim otrokom. Stvaritve, ki jih otroci 

ustvarjajo niso vnaprej omejene, torej lahko otrok naredi izdelek, ki je večji, kot je on sam, ali 

pa izdelek, ki je velik toliko kot njegova roka. V vsakem domu lahko otrok najde nemalo 

materialov, s katerimi lahko s pomočjo »Makeda« sestavi najrazličnejše izdelke. Za to ne 

potrebuje finančnih sredstev, ki mu jih omogočijo starši, temveč »pobira« material na poti 

skozi stanovanje ali hišo. V kopalnici lahko vzame prazno kartonsko škatlico od trdega mila, 

plastično stekleničko od porabljenega šampona, rolico porabljenega toaletnega papirja, 

zamašek od ustekleničene vode, odsluženo majico, ki jo je prerasel, in še bi lahko naštevali. 

Če poenostavimo, material za igro »nakupuje« kar v lastnem domu. V predmetih otrok 

prepoznava novo vrednost odsluženih predmetov, ki v večini primerov romajo v koš. Na 

podlagi tega razvijajo svoj odnos do okolja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Repanšek Tavčar Zdenka; diplomska naloga 

-23- 

Slika 1.3: Sistem »Makedo« 

 

(Makedo, 2013c) 

1.12 TIMSKI PROGRAM 

Pri sestavi avtomobila otrok doma poišče stare škatle, jih ponovno uporabi s tem, da jih 

izreže, obreže, doda npr. razne zamaške namesto luči in podobno.  

 

Slika 1.4: Projektni kreativni komplet za izdelavo avtomobila 

   

    

(Makedo, 2013b) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Repanšek Tavčar Zdenka; diplomska naloga 

-24- 

Slika 1.5: Projektni kreativni komplet za izdelavo vesoljske kapsule 

  

      

(Makedo, 2013b) 

Pri vesoljski kapsuli otrok ne potrebuje drugega kot odslužene kartonske škatle ali malo trši 

papir, ki ga lahko znova uporabi. Namesto vesoljske kapsule lahko sestavi npr. indijanski 

šotor in podobno. 
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Slika 1.6: Projektni kreativni komplet za izdelavo hiš 

  

   

(Makedo, 2013b) 

Komplet za izdelavo najrazličnejših hiš otrokom omogoča izdelati hiše, ki so poljubno velike, 

poljubnih oblik, ustvarijo lahko »vas«, se npr. obiskujejo in podobno. Kot vidimo, je izdelava 

v celoti prepuščena otrokovi domišljiji.  
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Slika 1.7: Projektni kreativni komplet za izdelavo robota 

  

   

(Makedo, 2013b) 

Robote in razne domišljijske »stvore« otrok lahko sestavi iz npr. embalaže jajc, zgoščenk, 

raznih škatel, različnih zamaškov ali tulcev.  
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Slika 1.8: Projektni kreativni komplet za izdelavo slona 

  

   

(Makedo, 2013b) 

 

Slone ali najrazličnejše živali lahko otrok sestavi s pomočjo sistema »Makedo« v obliki, ki se 

mu zdi najbližja, torej v izdelek s pomočjo različnih materialov prezrcali svoj vidik neke 

živali. Zanimivost pri tem izdelku so ušesa slona, ki jih lahko naredimo iz plastičnega 

krožnika.  

 

1.13 OTROCI IN EKOLOGIJA 

»Ekologija je biološka veda, ki raziskuje odnose med živimi organizmi in njihovim okoljem. 

Funkcionalno soodvisnost med organizmi in njihovim okoljem lahko primerjamo s fiziološko 

soodvisnostjo posameznih organov v telesu. Preprosto povedano, gre za spoznanje, kako živo 
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bitje, osebek oz. skupina osebkov iste ali različne vrste ali različnih vrst uporablja nežive in 

žive danosti okolja, da preživi in se razmnožuje« (Zbornik, 1994, str. 9, povzeto po Haeckel 

1966). 

 

Učenje otrok o ekologiji ali okoljski vzgoji je večplastno. Pri ekološki vzgoji otrokom 

poskušamo približati pomen in razumevanje okolja v katerem živijo, njegove prednosti, 

pomanjkljivosti, nevarnosti in podobno. Zavedanje otrok, da je narava živa, da vsako naše 

dejanje ali poseg vanjo pušča določene posledice, je naloga vseh odraslih, ki so v stiku z 

otrokom, ne samo vzgojnega kadra. Z učenjem o ekologiji v rani mladosti oz. v predšolskem 

obdobju otrokom vsadimo temeljna načela, vrednote in stališča v odnosu do svojega okolja. 

Pri tem je potrebno teorijo prenesti v prakso, saj bomo otrokom le na ta način privzgojili 

vzorce vedenja in ravnanja do okolja.    

 

VRTEC IN EKOLOGIJA 

 

Prvo učno formalno okolje otroci doživljajo in iz njega črpajo znanje ter izkušnje prek vrtca. 

Ekološka ozaveščenost otrok v vzgojnem okolju se krepi npr. z obiskom narave, kjer 

prepoznavajo rastline, raziskujejo. Spoznavajo, da se narava ves čas spreminja, opazijo živa 

bitja, ki nas obkrožajo in na katere mogoče sami ne bi bili pozorni ali jih ne bi opazili. 

Vzgojitelji jim predstavijo človekov vpliv na naravo, ki je nemalokrat škodljiv. Otroci se na ta 

način ozaveščajo in razvijajo v osebe, ki imajo spoštljiv odnos do svojega okolja ali družbe. 

Otrokom se zdi pomembno, da s svojim vedenjem prispevajo k ohranjanju našega okolja in 

nemalokrat sami opozorijo odrasle, ko npr. odvržejo papir na tla ali odvržejo plastično vrečko 

v koš za biološke odpadke. To zavest je potrebno pri otrocih negovati in jim biti dober zgled. 

Otroci v vrtcu pomagajo in sodelujejo pri ločevanju odpadkov in uporabljajo odpadne 

materiale pri igri. 

 

Vrtci izvajajo projekte, kot so Športni nahrbtnik (kjer otroci izdelujejo športne rekvizite iz 

odpadnega materiala), Svoj vrtiček (kjer otroci posadijo rože v odslužene cvetlične lončke, ki 

so jih na novo osvežili z barvami ali kamenčki). Otroci spremljajo rast rastlin, se o tem 

pogovarjajo, rišejo ali zapisujejo v spremljevalne mape. Na koncu raznih projektov lahko 

svoje izdelke predstavijo ali npr. odnesejo rožico, ki je zacvetela, domov mamici v dar. Otroci 

z vzgojiteljicami lahko sestavijo lastne ptičje hiše iz odpadnih materialov in skrbijo za ptičke 

skozi zimo. Iz odpadnih materialov se da narediti tudi zanimive in drugačne, inovativne 
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glasbene pripomočke. Projekt otrok Vrtca Kekec »Igrajmo se ekologijo« poskuša otrokom 

približati naklonjenost do narave in spoštovanja le te. Skozi projekt poskušajo otroke naučiti 

odnosa žive in nežive narave. Prek tega se otroci na konkretnih primerih naučijo uporabe 

recikliranega materiala, s tem ohranjajo naravno okolje, zmanjšujejo količino odpadkov, 

dobijo predstavo o odpadkih in ravnanju z njimi (Vrtec Kekec, 2009). 

 

RECIKLAŽA ODPADNEGA MATERIALA 

 

Reciklaža je v osnovi predelava že uporabljenih materialov, iz katerih nastanejo novi in zopet 

uporabni izdelki. Z reciklažo zmanjšujemo porabo virov, količino odpadkov, energije, 

zmanjšujemo onesnaževanje zraka, vode in zemlje na sploh. Recikliramo lahko plastiko, 

tkanine, gradbeni material, les, karton, steklo, kovine, gume ali elektroniko idr. Poznamo več 

vrst reciklaže, in sicer osnovno in kompleksno recikliranje. Pri osnovnem recikliranju 

material, kot je npr. steklo, vrnemo nazaj v proizvodni proces ali obdelavo. Pri tem se 

moramo zavedati, da materiali izgubljajo na svoji kvaliteti oz. izgubljajo svoje prvotne 

lastnosti ali oblike. Pri kompleksnem recikliranju pa je postopek malo daljši in zahtevnejši, 

npr. odstranjevanje svinca iz akumulatorjev ali aluminijastih delov iz računalnikov. 

 

Karton v procesu reciklaže 

Lepenka oz. karton se lahko reciklira, če je suh in čist. Kartonske škatle so praktične, okolju 

prijazne, saj ne vsebujejo nevarnih kemikalij, prav tako so biološko razgradljive. Ponovno se 

lahko predelajo v več različnih papirnatih izdelkov. Kartonu odstranimo vsa lepila in druge 

snovi ter jih odvržemo v zabojnik za papir, kjer se v nadaljnjem procesu ročno ločijo od ostale 

papirnate embalaže. Kartonske škatle oz. lepenke se v 90 % uporabljajo za prevoz vseh 

dobrin/proizvodov. Za proizvodnjo kartona iz recikliranega materiala se porabi le 75 % 

energije, prav tako se občutno zmanjša količina žveplovega dioksida, ki se sprošča pri 

proizvodnji iz lesa (Lep planet, 2013). 

 

Plastika v procesu reciklaže 

Iz plastike naredijo plastiko nižje kakovosti za industrijsko uporabo. Reciklaža plastike je 

postopek, ki spreminjanja ostanke plastičnih mas oz. odpadno plastiko v uporabne izdelke. 

Plastika je trpežna in kemično inertna, zato se razgrajuje zelo počasi. Odpadna plastika tako 

predstavlja velik delež odpadkov, ki jih producira človeštvo. V mnogih državah obstajajo 
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programi za recikliranje plastike. Težava pri recikliranju plastike je, da različne snovi, ki jim s 

skupnim imenom pravimo »plastika«, zahtevajo ločevanje in različne postopke predelave. 

Ločevanje je drago, saj poteka večinoma ročno. V ta namen se plastične predmete označuje s 

standardnimi oznakami za tip plastike. Težava je tudi v tem, da so mnogi predmeti sestavljeni 

iz delov iz različnih tipov plastike. Odvisno od termostabilnosti se plastiko pri predelavi drobi 

ali topi. Nekaterih tipov plastike, npr. polistirena, se v glavnem ne reciklira, saj se reciklaža ne 

izplača. Plastični predmeti, odvrženi v naravo, zaradi stabilnosti predstavljajo grožnjo 

naravnemu okolju. Znanih je več primerov, ko so v prebavilu naplavljenih trupel morskih 

živali ali ptic našli kose plastike, ki so verjetno pripomogli k smrti, zato raziskujejo 

biorazgradljivo plastiko, ki razpade ob delovanju UV žarkov, mikroorganizmov, vode ali 

drugih dejavnikov okolja. Plastika brez dodatkov ob segrevanju razpade na ogljik in vodik, ki 

reagirata z atmosferskim kisikom in tako nastane voda (Wikipedija, 2013).  

 

Papir v procesu reciklaže 

Vrste papirja, ki so primerne za reciklažo:  

- bel pisarniški papir, 

- časopisni papir, 

- povoščen reklamni papir, 

- embalaža iz kartona in lepenke. 

 

Ločeno zbran papir v centrih za ravnanje z odpadki ponovno pregledajo, odstranijo nečistoče 

(plastiko, kovine …), ga razvrstijo po posameznih vrstah, npr. časopisni papir skupaj, 

povoščen papir reklamnih sporočil skupaj, kartonske škatle skupaj itd., saj se v procesu 

reciklaže iz posamezne vrste papirja izdela nov izdelek, kot so nove kartonske škatle, papir za 

tiskanje časopisa, embalaža za jajca, pisemske ovojnice itd. Papir je možno reciklirati 4- do 6-

krat, ker z vsakim nadaljnjim reciklažnim ciklusom postajajo vlakna vse krajša in bolj šibka. 

Običajno se pulpi iz starega papirja doda del nove pulpe, ki je izdelana iz celuloze. Recikliran 

papir je podobne ali slabše kakovosti kot na novo izdelan papir. Za izdelavo recikliranega 

papirja se porabi tudi do 64 % manj energije in do 50 % manj vode kot za izdelavo enake 

količine papirja iz lesa (Več kot odpadki, 2009). 
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Slika 1.9: Proces reciklaže papirja 

 

(CEE, 2008) 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen diplomske naloge je bil spodbuditi domišljijo in ustvarjalnost otrok s tem, da smo jim 

ponudili možnost spoznavanja in ustvarjanja z zbirko »Makedo«. S tem so si otroci lahko 

sami zamislili in skonstruirali igračo. 

 

Pri svojih dejavnostih otrok opazuje, spoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega 

okolja. V svojih igrah konstruira, gradi in razstavlja ter si tako pridobiva izkušnje, prva 

spoznanja in vpogled v svet tehnike (Papotnik, 1988, str. 9). 

 

Zbirka »Makedo« nas skozi igrivo ustvarjalnost navdihuje za zdrav odnos do okolja in 

družbenih sprememb. Spodbuja prepoznavanje nove uporabne vrednosti v predmetih, ki nas 

obkrožajo in jih navadno obravnavamo predvsem kot odpadke. Odsluženim materialom, 

lepenki, kartonu vrača uporabnost in nas tako napeljuje k drugačnemu odnosu do okolja ter 

družbe. Je ponovno uporabljiv sistem spojk, s katerimi povežemo različne odpadne in druge 

materiale v raznovrstne objekte in stvaritve. Gre za modularni kreativni sistem, ki omogoča 

oblikovanje in izdelavo predmetov iz materialov, ki nas obkrožajo (embalaža, tkanina, 

plastika, karton, lepenka, lončki). Zbirka »Makedo« vsebuje plastične elemente, ki omogočajo 

preprosto rezanje, spajanje, pritrjevanje in s tem ustvarjanje kreativnih idej. Bistvo igrače 

»Makedo« je uporaba materialov, ki jih ponovno uporabimo. Stvaritve, izdelki in 

konstrukcije, nastale s pomočjo zbirke »Makedo«, se po uporabi lahko preprosto razstavijo. 

Pri ustvarjanju nam ni treba poseči po lepilu in lepilnem traku. Material je bil skrbno izbran 

zaradi svoje prilagodljivosti in moči, s čimer omogoča podaljšano uporabo izdelka. Niso mu 

dodani nikakršni aditivi, kar omogoča recikliranje. Zbirka »Makedo« je predvsem zgodba o 

trajnostnem razvoju, odnosu do okolja, domišljiji, ustvarjalnosti, skupnosti in igri (Makedo, 

2013) – vse našteto pa smo želeli približati otrokom v vrtcu. 

 

Horvat in Magajna (1998) navajata, da je motorični razvoj odvisen od priložnosti za učenje. 

To pomeni, da se motorika rok ne razvije naključno. Poteka namreč po točno določenih 

zakonitostih. Zelo pomembno je, da določene spretnosti dosežejo vsi otroci, ni pa pomembno, 

kdaj, saj je tempo pri posameznih otrocih različen.  
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Otrok bo pri učenju aktiven, če v njem zbudimo radovednost, ga ustrezno motiviramo in mu 

omogočimo konkretno izkušnjo pri reševanju problema. Znati mu moramo ponuditi tudi tisto, 

kar ga ne zanima, vendar na način, ki ga spodbudi k razmišljanju in zanimanju (Bahovec E. 

D. idr., 2007). 

 

Za otroka je zelo pomembno, da mu že v začetkih njegovega življenja privzgojimo ljubezen 

do učenja in raziskovanja, kar mu olajša pot v svetlo prihodnost. Pomembno je, da otroci 

osvojijo sposobnosti za reševanje problemov in pridobijo lastne izkušnje na zabaven in 

spodbuden način (Makedo, 2013). V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, katere igrače oz. 

stvaritve z zbirko »Makedo« so sposobni narediti petletni in katere šestletni otroci. Nadalje 

smo spremljali razlike v ustvarjalni igri z zbirko »Makedo« med dečki in deklicami. 

 

2.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

- otrokom predstaviti zbirko »Makedo«; 

- otrok v skupini ali samostojno izdela igračo z zbirko »Makedo« iz odpadne embalaže 

in se z njo igra; 

- ugotoviti, ali je opazna razlika v ustvarjanju z zbirko »Makedo« med petletnimi in 

šestletnimi otroci; 

- ugotoviti, ali je opazna razlika v ustvarjanju z zbirko »Makedo« med dečki in 

deklicami. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s predmetom in problemom diplomske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. ugotoviti, ali so otroci na tej starostni stopnji že sposobni sami skonstruirati igračo oz. 

stvaritev z uporabo zbirke »Makedo«; 

2. ugotoviti, kateri materiali so za otroke najprijetnejši za izdelavo igrač; 

3. zanimalo nas je, koliko časa bodo igrače, ki jih bodo otroci izdelali sami, zanimive; 

4. ugotoviti, ali je opazna razlika v ustvarjanju z zbirko »Makedo« med dečki in 

deklicami; 
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5. ugotoviti, ali obstaja razlika v zahtevnosti konstrukcije z zbirko »Makedo« glede na to, 

ali jo izdeluje 5- ali 6-letni otrok. 

 

2.4 METODE RAZISKOVANJA 

Pri svojem raziskovanju bom uporabila deskriptivno metodo opazovanja, pri čemer bom 

opisovala dejstva, procese in pojave. 

 

Z odprtim tipom raziskovanja bom dala otrokom možnost, da bodo prek projekta aktivni, da 

bodo sonačrtovali čas v vrtcu in nadgradili svoje motorične sposobnosti z uporabo zbirke 

spojk »Makedo«, da si pridobijo izkušnje, so ustvarjalni in se hkrati seznanijo z ekologijo oz. 

reciklažo odpadnega materiala 

 

2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Projekt se je začel v začetku decembra, vzgojiteljica pa je otroke na projekt pripravljala že 

konec novembra. Jaz sem bila v njihovem oddelku le kot gost, zato je bilo otroke potrebno  

vnaprej pripraviti na moj prihod in bodoče dejavnosti. Načrtovan projekt sem predstavila 

vzgojiteljici in pomočniku vzgojitelja. Načrt je bil zasnovan le v osnovnih fazah glede na 

cilje, ker sem načrtovala, da bom pri vseh ostalih dejavnostih izhajala iz pobude in ideje 

otrok, glede na njihov interes. Kot izhodišče za projekt sem si zamislila pravljico »Stara hiša 

št. 3«  pisateljice Ele Peroci. 

 

Prvih nekaj dni  bivanja v skupini sem bolj navezovala stike z vsakim otrokom posebej, da me 

spoznajo. Z njimi sem se igrala igre, ki so jim najljubše ter jim  prek igre povedala tudi kaj o 

sebi. Na začetku sem imela pomisleke glede izvedbe projekta, glede na to, da nisem 

vzgojiteljica in nisem del skupine, vendar mi je bil to velik izziv, ki sem ga na pobudo 

vzgojiteljice tudi sprejela. Zanimalo me je mnenje otrok o kupljenih igračah ter o igračah, ki 

jih naredijo sami (bodisi iz kock ali nestrukturiranega odpadnega materiala, ki ga prinesejo od 

doma). Opazila sem, da imajo za igro na razpolago različne vrste igrač, sredstev in 

pripomočkov in v veselje mi je bilo, ko sem spoznala, da jih zanimajo tudi nove stvari. Drugi 

dan sem prinesla s seboj že narejene sanke, ki so bile sestavljene s sistemom »Makedo«, s 

katerim sem želela izvesti projekt. Pri dnevnih aktivnostih, ki jih imajo vsako jutro, sem jim 
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predstavila sanke in jim dovolila, da so se ta dan z njimi poljubno igrali. Nekateri med njimi 

so bili čisto navdušeni, saj so bile sestavljene sanke nenavadna igrača in nekaj novega. 

Otipavali so spojke, vendar nobeden od otrok ni spraševal po njih, potekala je le prosta igra v 

kombinaciji z drugimi igračami. Zaradi dovzetnosti otrok sem se odločila, da bi že tretji dan 

lahko začeli s projektom, in sicer s prvo dejavnostjo. Za motivacijo sem prebrala pravljico  

»Stara hiša št. 3«. 

 

Po vsaki dejavnosti, če je le vreme dopuščalo, smo hodili na sprehode v bližnjo okolico in 

opazovali hiše. Opazovanje smo izkoristili za nadaljnje delo. 

 

2.6 DEJAVNOSTI 

Dejavnost:  PRAVLJICA STARA HIŠA ŠT. 3     

Cilji:  

- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del otrok razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika.  

- Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

- Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo. 

 

Potek dejavnosti:  

Skupaj z vzgojiteljico in pomočnikom vzgojitelja smo zapeli pesmico »Mi pa hiško zidamo«. 

Na ta način sem jih spodbudila in jih pridobila v krog ter jim prebrala navedeno pravljico. 

Povprašala sem jih, če pravljico poznajo, vendar je nobeden od otrok ni poznal. Po končanem 

branju smo se ob zgodbici pogovarjali. Tudi ilustracije so jim bile zanimive. Opazili so, da je 

veliko drobnih delčkov, ki sestavljajo pravljico. Ilustracije so otrokom omogočile, da so 

zlahka obnovili prebrano zgodbo. Nekateri so jo želeli ponovno slišati, vendar smo prišli do 

predloga, da jo beremo pred počitkom.   
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Slika 2.1: »Mi pa hiško zidamo« 

 

 

Evalvacija: 

Ob prebiranju knjige, ki je otroke močno pritegnila, se mi je porodila cela paleta dejavnosti, ki 

bi jih lahko izvedla skupaj z otroki, le motivirati jih je treba. Že pri prvi dejavnosti in ob 

pomisleku, kako bo projekt izpadel, sem začutila, da so otroci navdušeni in da bomo brez 

težav nadaljevali s projektom. Zgodbo smo kasneje še nekajkrat prebrali, da so jo otroci 

ponotranjili. Z veseljem so si ogledovali ilustracije v knjigi, ob katerih so se pogovarjali ter 

spontano prišli na idejo, da bi tudi skupaj zgradili mesto, ki bo v igralnici nekaj časa igralni 

kotiček. 

 

Dejavnost: NEVIHTA IDEJ  

Cilji:  

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

- Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur.  

 

Potek dejavnosti:  

Prvi dan smo bili preveč okupirani z vsebino pravljice, zato sem šele naslednji dan izvedla 

intervju s posameznim otrokom v trojicah glede predlogov za naš novi projekt. 

Njihove pobude, ideje in predloge sem zapisovala. Zbiranje idej ter dokumentiranje je trajalo 

dva dni. Prisluhniti  vsakemu otroka zahteva precej časa. Še veliko idej, pobud in vprašanj se 
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nam je dnevno porajalo in sem jih na željo otrok dnevno dodajala in zapisovala. Vmes smo se 

pogovarjali tudi, kdo bi nam lahko pri tem pomagal, zato sem v posebno tabelo zapisovala 

tudi te predloge. Nekateri so se tudi podvajali.  

 

Ideje in predlogi otrok: 

Večina otrok je predlagala, da bi zgradili hiše, posamezniki pa so naštevali še ostale stvari: 

mestni stolp, ceste, avtomobile, motorje, semaforje, otroke …  Na moje vprašanje, iz česa bi 

to lahko naredili, so odgovorili različno. Večina otrok je odgovorila, da bi bil to papirni 

material, npr. karton, lepenka, škatle, šeleshamer, barvni papir, revije. Nekaj jih je odgovorilo, 

da bi to lahko naredili iz plastičnih materialov (jogurtovi lončki, plastični krožniki, plastenke, 

plastična odpadna embalaža, tetrapaki …). 

 

Kdo nam lahko pri tem projektu pomaga? 

Odgovori otrok so bili naslednji: 

- ati, mami, babi, dedi, bratci in sestrice;  

- vzgojiteljice, pomočniki vzgojiteljice; 

- hišnik, zidar, mizar. 

 

Evalvacija:  

Ena deklica je predlagala, da bi mesto naredili iz kock ali iz škatel, drugi deček pa je 

predlagal, da bi ga zgradili iz opek, betona ali z mizami. Večina otrok je predlagala, da bi to 

mesto zgradili iz odpadnega materiala, vendar smo ugotovili, da ga imamo v igralnici trenutno 

premalo, zato sem otroke vprašala, kje bi lahko dobili odpadni material oz. kdo bi nam lahko 

pri tem pomagal. Otroci so takoj prišli na dan z idejami, da bi nam lahko pomagali ati, mami, 

dedi, hišnik ..., zato smo skupaj sestavili vabilo za starše, v katerem smo jih prosili za pomoč 

pri zbiranju materiala za izdelavo našega mesta, za katerega so se otroci med pogovorom 

odločili, da mu damo ime »Zimsko mesto«.  

 

Dejavnost: IGRA IN RAZVRŠČANJE ODPADNEGA MATERIALA 

 

Cilji:  

- Otrok klasificira in razvršča. 

- Otrok uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pod, za, spredaj, 

zadaj, spodaj, zgoraj, levo, desno itd.) in se nauči orientacije v prostoru. 
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- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave. 

 

Potek dejavnosti:  

Že naslednji dan so se starši in otroci odzvali na naše vabilo in prinesli nekaj kartonskih škatel 

različnih velikosti ter raznega drugega materiala. Otroci so se tudi sami zelo angažirali pri 

zbiranju materiala in bili ponosni na to, kar so prinesli. Ob materialih so se pogovarjali in  

kombinirali, kaj bi lahko z njimi počeli. Škatle so sestavljali drugo ob drugo, eno na drugo ter 

dodajali različne tulce in pokrovčke. Materiale so kombinirali z drugimi igračami, kot so 

tovornjaki, avtomobili in se spontano igrali. Materiale in igrače so tudi preštevali, razvrščali 

in prirejali. 

 

Pri igri z vsakodnevnim prinašanjem materiala so ugotovili, da bi rabili še kakšen dodaten 

pripomoček (lepilni trak, vijake, žeblje, vrvice, škarje...). 

 

Otrokom sem obljubila, da bom tudi jaz prinesla nekaj odpadnega materiala in pripomoček, ki 

jim bo mogoče zanimiv pri njihovi gradnji. Otroci so me spraševali in bili radovedni, kaj bom 

prinesla, vendar sem jim povedala, da bo to presenečenje. 

 

Evalvacija:  

Že v 1. tednu izvajanja projekta se je zbralo kar nekaj primernega odpadnega in uporabnega 

materiala, ki ga je bilo potrebno razvrstiti glede na način uporabe. Prinesen odpadni material 

so otroci najprej razvrščali glede na lastnost materiala (karton, valovita lepenka, plastični 

krožniki in kozarčki). Iste materiale so otroci razvrščali po velikosti in obliki.  

 

Pripravili smo si tudi škatlo, v katero smo dali pripomočke, ki jih bodo otroci potrebovali pri 

izdelavi »Zimskega mesta« (lepilni trak, vrvice, škarje, lepilo in spojke »Makedo«, ki sem jih 

prinesla jaz). 

 

Otroci so preštevali, šteli in razvrščali ter po velikosti urejali odpadno embalažo. Otroci so 

med igro spontano uporabljali matematične izraze, kot so: na, v, pod, za, spredaj, zadaj, 

spodaj, zgoraj, levo, desno itd. Starejši otroci so te izraze uporabljali pogosteje.  Med njihovo 

igro sem ugotovila, da bi se lahko z odpadnim materialom igrali različne didaktične igre 

razvrščanja, urejanja, spoznavanja geometrijskih likov, merjenja ter izdelave didaktične 

igrače, kjer je potrebno nadaljevati vzorec po določenem zaporedju.  
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Otroci so medsebojno verbalno in neverbalno komunicirali, se pogovarjali o tem, kaj je bilo 

prej v določeni embalaži. Pri tej dejavnosti je nanesel pogovor tudi na to, kako nastajajo papir, 

karton in škatle. Ker sem v pogovoru sodelovala tudi jaz, sem jim podala nekaj informacij 

glede predelave odpadnega materiala. Tako so se otroci prek pogovora seznanjali o nastajanju 

in možnostih predelave papirja. Nekaj otrok je že bilo o tem seznanjenih, kar je bilo razvidno 

predvsem pri starejših otrocih, ki so potem svoje znanje s ponosom delili naprej. 

 

Dejavnost: IZDELAVA NAČRTA »ZIMSKO MESTO« – načrt projekta 

Cilji: 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

- Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetnostnih jezikih 

(likovnem …). 

- Razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se dogovorili, da bo vsak narisal svoj načrt »Zimskega mesta«. Otroci so se 

takoj lotili risanja. Njihovi načrti so se med seboj zelo razlikovali. Načrti niso vsebovali le hiš, 

ampak so risali tudi snežake, drevesa, ceste. Otroci so se pri ustvarjanju zelo zabavali, bili so 

sproščeni in zanimivi za opazovanje. Uporabljali so različna sredstva (barvice, navadni 

svinčnik, voščenke in flomastre) po lastni izbiri. Risbe sem izobesila po igralnici v dosegu rok 

in na vidna mesta. 
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Slika 2.2: Načrt mesta 

 

 

Slika 2.3: Načrt mesta 
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Slika 2.4: Načrt mesta 

 

 

Evalvacija: 

Nekateri otroci so se načrta lotili vestno in vztrajno, medtem ko so ga drugi narisali v nekaj 

minutah. Eni so skicirali v obliki kroga, drugi v vrsti, eni so naredili le obris hiše, brez barv, 

drugi pa so se res potrudili in narisali barvno skico z vsemi podrobnostmi (ura na mestni hiši, 

črte na cesti, dimniki in dim, ki se kadi iz njega, risali so visoke in nizke hiše, število hiš v 

risbah je bilo omejeno od 1 do 4 hiše, med hišami so bile skicirane tudi stolpnice, mestni 

stolp, cerkev ...) Opazila sem, da je ročna spretnost – fina motorika – razvitejša pri starejših 6-

letnih otrocih. Le redki so kombinirali različna sredstva za risanje. Večinoma so risali le z 

enim – le s flomastri ali le z barvicami, če pa so že kombinirali, so povezali le 2 sredstvi 

(svinčnik in barvico, voščenko in barvico), ni pa noben kombiniral 3 ali 4 sredstev. Posamezni 

so pisali tudi hišne številke (ki jih niso pisali le na hiše, ampak tudi na smreko, avto in 

avtobus) in se samostojno podpisali na sliko. 

 

Dejavnost: PREDSTAVITEV SISTEMA »MAKEDO« 

Cilji:  

- Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen 

in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje. 

- Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 
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Potek dejavnosti: 

Otrokom sem prinesla spojke iz sistema »Makedo«. Te spojke sem razstavila po mizi, da so si 

jih otroci lahko ogledali, jih otipali, se pogovarjali ter ugotavljali barve. Med spojkami so bile 

žagice z luknjačem (ki ga niso takoj opazili), spojke (koničasti in topi del) ter namestitveni 

tečaj, ki ga tudi niso poimenovali. Nekaterim otrokom se je takoj porodila ideja, da sestavijo 

spojki skupaj. Po kratkem ogledu sem otrokom predstavila posamezne dele, jih poimenovala 

ter jim konkretno predstavila njihovo funkcijo delovanja na različnih materialih (plastiki, 

kartonu, lepenki, šeleshamerju), da so otroci videli, da  lahko ta material med seboj 

povezujemo. Kot vzorec sem prinesla že narejen telefon in fotoaparat iz sistema »Makedo«. 

Otrokom sem pokazala posamezne dele sistema »Makedo«, kako se z njimi povezuje, reže, 

luknja in kako se potem namestijo ipd. 

 

Dala sem jim tanjše kartončke in manjše škatle, da so lahko tudi sami poskusili spajati 

preproste elemente.  

 

Slika 2.5: Telefon, sestavljen iz embalaže 

 

 

Slika 2.6: Fotoaparat, sestavljen iz 

embalaže 
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Evalvacija: 

Večini otrok je bila ta predstavitev zelo zanimiva, ne glede na spol in starost, nekateri pa so 

prišli le pogledati in se raje lotili vsakodnevnih dejavnosti, kot so: sestavljanje lego kock, 

duplo kock ... 

 

Ker nisem pričakovala tako velikega interesa s strani otrok za sestavljanje in uporabo sistema 

»Makedo«, žal nisem imela pripravljenih dovolj malih kartončkov, tako da so jih lahko 

poizkusili le nekateri od njih. 

 

Nekaj otrok se je domislilo in iz našega zbranega odpadnega materiala prineslo nekaj manjših 

škatlic, da so poizkusili tudi sami ustvarjati z »Makedom«. 

 

V začetku so imeli vsi, ne glede na starost in spol, težave z luknjanjem, ker je potrebna moč. 

Pri sestavljanju sponk so imeli težave predvsem, če so sponko želeli razstaviti. Tisti, ki niso 

pozorno opazovali, v katero luknjo je potrebno sponko vstaviti, so koničasti del sponke vtikali 

v nepravo luknjico oz. stranske luknjice in v tem primeru se je spojka zagozdila in jo je bilo 

težko spraviti narazen. 

 

Dejavnost: IZBOR ZGRADB ZA »ZIMSKO MESTO«  

 

Cilji:  

- Izbrati najbolj zanimive načrte zgradb. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se posedli v krog in se ob pregledovanju vseh načrtov, ki so jih narisali, skupno 

odločili, da zgradimo 3 zgradbe, ki bodo del »Zimskega mesta«. Otroci so predlagali, da 

naredimo še avtomobil in semafor. 

  

1. Hiša  »Makedo« – dečki, deklice, 5-letniki (enostavna hiša), pritlična hiša – enodelna. 

2. Hiša »Makedo« (zahtevnejša) dečki, deklice, 6-letniki (dvonadstropna hiša – dvodelna 

hiša. 

3. Mestni stolp – sodelovanje deklic in dečkov, 5- in 6-letniki (stolp so naredili na 

pobudo 6-letnikov …). 

4. Semafor in avtomobil …(predlagali in  naredili 6-letniki). 
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Evalvacija: 

Z otroki smo se skupno odločili za izgradnjo treh zgradb. »Zimsko mesto« bodo sestavljale: 

enostavna hiša, zahtevnejša dvonadstropna hiša in mestni stolp, ki so ga predlagali 6-letni 

otroci. Enostavno hišo so sestavili vsi 5-letniki, tako dečki kot deklice. Drugo hišo, ki je že 

malo bolj zahtevna za sestavljanje, so sestavili 6-letniki, prav tako dečki in deklice. Tretjo 

zgradbo – mestni stolp pa so sestavili vsi otroci skupaj. Veliko dečkov je v načrtu narisalo 

avtomobil in semafor in so predlagali, če lahko s sistemom »Makedo« sestavijo tudi ta dva 

elementa. 

 

Dejavnost: 1. HIŠA (dečki /deklice, 5-letniki) 

Cilji:  

- Otrok samostojno sestavlja oz. gradi zgradbo. 

- Otrok šteje, prireja in se seznanja z verjetnostjo dogodkov. 

- Otrok samostojno uporablja sistem »Makedo«. 

- Otrok se uri v tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so se sami razdelili v trojice s pomočjo izštevanke (En kovač konja kuje) (mešano 

deklice, dečki, 5-letniki). 

 

Z otroki smo pripravili lepenko, karton, šeleshamer in manjše škatle, ki so jih v vrtec prinesli 

sami. Med tem materialom so prinesli tudi ostale pripomočke (lepilo, škarje, vrvica ...), jaz pa 

sem prinesla sistem »Makedo«. Nisem jih nič usmerjala, ampak sem jim pustila proste roke. 

Dala sem jim le navodilo, da naredijo hišo. Nekaj otrok je takoj začelo izbirati material in dele 

za hišo, drugi pa so premišljevali in dodajali svoje ideje. Spodbujala sem jih z vprašanji, kaj 

vse bi hiša morala imeti. Ostali smo le pri ideji, da ima hiša le osnovne dele (enonadstropna 

hiša, streha in dimnik). V trenutku je postala dejavnost zelo živahna in otroci so postali 

aktivni. Izrazili so željo po pravilnih oblikah izrezanih oken in vrat in zato so prinesli ravnilo, 

da sem jim pomagala zarisati začetne črte za okna in vrata. Medsebojno so se dogovarjali, 

prihajalo pa je tudi do manjših konfliktov. 
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Slika 2.7: Sestavljanje enostavne hiše 

 

 

 

Slika 2.8: Rezanje odprtin 

 

 

Slika 2.9: Rezanje odprtin 
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Slika 2.10: Sestavljanje s sistemom »Makedo« 

 

 

Slika 2.11: Dokončana enostavna hiša 
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Slika 2.12: Igra v hiši 

 

 

Evalvacija: 

Zaradi velikega interesa smo se dogovorili, da se bomo razdelili s pomočjo izštevanke, za 

morebitno menjavo med dejavnostjo pa so se otroci dogovarjali sami. Otroci so takoj vzeli v 

roke največji karton in se začeli pregovarjati, kdo bo izrezal odprtino za vrata. Vmes sem 

morala posredovati in otrokom pomagati, da so se zmenili, kdo bo imel v rokah škarje. 

Povedala in razložila sem jim, da se morajo med seboj pogovarjati in dogovarjati, kako se 

bodo lotili oblikovanja hiše. 

 

Takoj, ko so prva vrata izrezali, so se lotili sestavljanja hiše in takoj vzeli v roke lepilni trak, 

ki so ga imeli med pripomočki. Tukaj sem jim priskočila na pomoč in jim predlagala, da 

namesto lepilnega traku vzamejo raje sistem »Makedo« in poizkusijo s spojkami sestaviti 

hišo. Otroci so se lotili sestavljanja hiše, vendar sem jim priskočila na pomoč, ker so se 

pojavile težave in neizkušenost. Tako smo s skupnimi močmi sestavili hišo. Ko je bila hiša 

sestavljena, so se vsi naenkrat hoteli igrati v hiši, tako da so jo skoraj podrli in strgali, ko so 

hoteli videti,  kakšen je prostor v notranjosti nastajajoče hiše. Igro sem prekinila, da ne bi hiše 

strgali in jim rekla, naj gredo v hišo eden po eden in naj si jo ogledajo. Potem so se lotili še 

risanja in izrezovanja oken.  

 

Naslednji dan so se otroci lotili izdelave strehe. Nekaj otrok je primerjalo različne velikosti 

škatel za streho, medtem ko so drugi zbirali lepenko oz. karton in na koncu so se vsi odločili 
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za streho iz šeleshamerja. Med različnimi barvami so se odločili za standardno barvo strehe – 

rdečo. Predvidevam, da jih je asociirala na pravljico. Imeli so nekaj težav, kako streho 

namestiti na hišo. Šeleshamer so obračali in gledali, kako bi ga postavili na hišo. Otroci so 

sami postavili pravilno smer strehe, potrebovali pa so mojo pomoč pri spajanju strehe s 

spodnjim delom  hiše z »Makedom«. 

 

Pri 1. hiši so otroci potrebovali dlje časa za risanje oken, vrat, za izrezovanje z žagico (v 

bistvu jim ni šlo, sem jim rezala jaz, luknjanje jim je delalo precej težav, prav tako 

sestavljanje spojk, zato so potrebovali veliko moje pomoči (v začetku so jim spojke 

»Makeda« padale iz rok, težko so uskladili levo in desno roko pri prijemanju večjega dela 

spojke …). 

5-letni otroci so se takoj lotili risanja vrat že na prvi strani škatle (je niso nič obračali). Pri 

enostavni hiši 5-letnikov so bila vrata pravokotna. 

 

Dejavnost: 2. HIŠA (deklice/dečki, 6-letniki) 

 

Cilji: 

- Otrok samostojno sestavlja oz. gradi zgradbo. 

- Otrok šteje, prireja in se seznanja z verjetnostjo dogodkov. 

- Otrok samostojno uporablja sistem »Makedo«. 

- Otrok se uri v tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so se sami razdelili v trojice z žrebanjem njihovih imen (mešano deklice, dečki, 6- 

letniki). 

 

V tednu, ko so 5-letniki že imeli postavljeno hišo, smo imeli mnogo več materiala, ki so ga 

otroci vsakodnevno prinašali. Imeli smo veliko zanimivega materiala, ki je otroke pritegnil k 

samostojnemu izražanju domišljije in ustvarjalnosti. 

 

Otroci, ki so se javili za izdelavo 2. hiše, so med različnim materialom izbrali potrebno in se 

lotili načrtovanega dela. Tudi tej skupini otrok sem dodala sistem »Makedo«, medtem ko so 

škatlo s pripomočki že imeli pripravljeno od prej (lepilo, škarje, vrvica ...). Nisem jih nič 
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usmerjala, ampak sem jim pustila proste roke. Dala sem jim le navodilo, da naredijo hišo. Prvi 

dan so hišo (pritličje) sestavili s spojkami in začeli z izrezovanjem odprtin (vrata in okno). 

Drugi dan so naredili nadstropje in odprtino v nadstropju ter dodali streho, naslednji dan pa so 

porabili za okrasitev hiše. 

 

Slika 2.13: Rezanje odprtin 

 

 

Slika 2.14: Izdelovanje strehe 

 

 

Slika 2.15: Izdelovanje strehe 
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Slika 2.16: Izdelovanje strehe 

 

 

Slika 2.17: Dokončana dvonadstropna hiša 

 

 

Evalvacija: 

Otroci so se že takoj na začetku začeli dogovarjati, kako bodo izvedli projekt. Škatle so 

obračali na vse strani in načrtovali ter gledali, kako bo hiša stala, kje bodo narisali in izrezali 

vrata, okna … Otroci so si med seboj razdelili vloge (kdo bo izrezoval, kdo bo risal odprtino 

ter kdo bo spajal posamezne elemente v hišo). Delo jim je šlo dobro od rok. Večino časa niso 

potrebovali moje pomoči, sem jih le opazovala pri sami izvedbi izdelka. Pomoč so potrebovali 

le pri luknjanju kartona.   
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Ker so otroci ugotovili, da so pri njihovi izbrani škatli ostali robovi, ki so tudi nevarni, smo se 

odločili, da jih bomo zaščitili z lepilnim trakom, ki smo ga tudi dobili zraven kot pripomoček 

pri izdelavi hiš (tako da ga nismo uporabili za sestavljanje, ampak za zaščito in varnost). 

 

Potem so se lotili risanja vrat in oken na škatli. 6-letniki so sami s prosto roko risali vrata, za 

okna pa so uporabili ravnilo. Njihova hiša je bila že kompleksnejše sestavljena (dvodelna) iz 2 

škatel, medtem ko je bila 1. hiša le enodelna (iz 1 velike škatle). Njihova vrata (6-letnikov) so 

bila zaobljene oblike in okrašena z rjavim šeleshamerjem, na katerega so narisali še nek 

vzorec … Tudi v zgornjem delu hiše (na podstrešju) so zarisali in izrezali okroglo okno, česar 

so se tudi sami spomnili. 

 

Hiša 6-letnikov je imela tudi kljuko – to vlogo je imela spojka iz sistema »Makedo«. Estetsko 

so bili 6-letniki (2. hiša) bolj domiselni in ustvarjalnejši, 5-letniki pa so za izdelavo hiše 

potrebovali več moje spodbude in vodenja (kako naj spojko obrnejo, kako uporabiti zatič …). 

5-letniki so spojke le preštevali in prirejali. 

 

Dejavnost: MESTNI STOLP (deklice/dečki, 5–6 letniki) 

 

Cilji:  

- Otrok samostojno sestavlja oz. gradi zgradbo. 

- Otrok šteje, prireja in se seznanja z verjetnostjo dogodkov. 

- Otrok samostojno uporablja sistem »Makedo«. 

- Otrok se uri v tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Potek dejavnosti: 

V vrečko sem dala kartončke z imeni otrok. Prvi trije otroci, ki so bili zapisani na kartončkih, 

so šli sestavljati mestni stolp. Nato so vlekli kartončke še vsi ostali otroci. 

 

Pri tej dejavnosti so imeli otroci možnost uporabe vsega razpoložljivega materiala. Ker ga je 

bilo kar precej in so že imeli izkušnje so se lažje in hitreje odločali, kaj bi potrebovali. 

Dodatno sem jih motivirala in spodbudila k izgradnji načrtovanega mestnega stolpa. Otroci so 

se odločili, da zgradijo visoko stavbo z več nadstropji. Ogledati so si šli skice načrta, ki so jih 

predhodno narisali. Uskladili so ideje in se odločili, da izdelajo večnadstropno zgradbo z uro. 

Lotili so dela in prvi dan so izbrali 4 škatle. Tukaj sem jim pomagala in škatlam z lepilnim 
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trakom zalepila robove, da se škatle niso odpirale oz. podirale. Otroci so te škatle postavili 

eno na drugo v stolp, od največje do najmanjše. Da smo te škatle lahko povezali, so najprej 

naredili odprtino za vrata, potem pa še eno odprtino na zadnji strani, da so lahko škatlo s 

sistemom »Makedo« povezali z višjim nadstropjem. Otroci so si prinesli stole, da so lahko 

dosegli višje nadstropje. Luknje na zadnji strani so naredili tudi pri ostalih nadstropjih, da so 

jih lažje povezali s sistemom »Makedo«. 

 

Drugi dan sem jim pomagala povezati zadnje nadstropje, ker so bili premajhni, kljub temu da 

so stali na stolu. Potem so iz rdečega šeleshamerja izrezali streho, ki sem jim jo pomagala 

pritrditi na najvišje nadstropje. Odločili so se, da stolpu dodamo uro, ki so jo izrezali sami. 

Izrezali so tudi kazalce, številke pa sem napisala jaz po njihovem nareku. Uro so s sistemom 

»Makedo«  pritrdili na 3. nadstropje. 

                             

Slika 2.18: Sestavljanje mestnega stolpa 

 

 

Slika 2.19: Sestavljanje mestnega stolpa 
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Slika 2.20: Pritrjevanje škatel s sistemom 

»Makedo« 

 

 

Slika 2.21: Pritrjevanje škatel s sistemom 

»Makedo« 

 

 

 

Slika 2.22: Pritrjevanje embalažnih škatel v obliko mestnega stolpa s sistemom »Makedo« 
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Slika 2.23: Dokončan mestni stolp 

 

 

Evalvacija: 

Ko so se otroci odločili, da zgradijo mestni stolp, je prišlo do konflikta pri določanju višine 

tega. Otroci so začeli škatle obračati, jih zlagati eno na drugo, pomagali so si tudi tako, da so 

zraven nosili stole in tako povečevali višino stolpa. Na koncu so se odločili za 4 škatle, s 

katerimi so še lahko sami zgradili najvišji stolp. Pobudniki oz. organizatorji dejavnosti so bili 

6-letni otroci, 5-letni pa so jim pri izvedbi pomagali tako, da so jim podajali spojke. Odprtine 

so izrezovali predvsem 6-letniki, zato sem se odločila, da dam priložnost tudi mlajšim in jih 

tako spodbudim k večji aktivnosti. Vsi otroci so bili zelo samostojni in pri uporabi sistema 

»Makedo« spretnejši in hitrejši. Tudi samo izrezovanje z žago z luknjačem jim je šlo veliko 

bolje od rok. Edina stvar, pri kateri sem jim pomagala, je bil zapis števil na uri in pritrditev 

strehe, ker je niso dosegli. Dejavnosti so potekale po korakih, po težavnostni stopnji. Otroci 

so imeli dovolj časa in možnosti za preizkušanje, ker so le tako pridobili nova znanja in 

ustvarjalne tehniške sposobnosti, spretnosti in izkušnje. 

 

Ko so bile vse tri zgradbe sestavljene in so stale v igralnem kotičku, so otroci prišli na idejo, 

da bi vse zgradbe okrasili s snegom, ker je bil zimski prednovoletni čas. Tudi po tej dejavnosti 

smo potrebovali dan ali dva za okrasitev »Zimskega mesta«. 
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Slika 2.24: Dokončano mesto 

 

 

Slika 2.25: Okrasitev mesta s snegom 

 

Slika 2.26: Okrasitev mesta s snegom 
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Dejavnost: SEMAFOR 

 

Cilji: 

- Otrok samostojno uporablja sistem »Makedo«. 

- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave 

(reciklaže). 

- Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati v različnih okoljih (v 

prometu, vrtcu, prostem času …). 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so se prosto razdelili v manjše skupine (mešano deklice, dečki, 5- in 6-letniki). 

Že v načrtu »Zimskega mesta« je nekaj otrok poleg hiš in stolpa narisalo tudi avtomobile, 

semafor, snežaka in novoletno smreko.  Dečki so mi predlagali, da naredimo avtomobil in 

semafor. 

 

Eden od njih je predlagal, da bi s pomočjo spojk in odpadnega materiala sestavili semafor, 

zato se je prva skupina otrok lotila izdelave. Nabrali so material (škatlice in plastične 

krožnike) in začeli ustvarjati. Nekaj otrok se je lotilo spajanja dveh škatel in izdelave odprtin, 

vendar je le enemu uspelo narediti odprtino, da je lahko s sistemom »Makedo« povezal škatle 

skupaj. Nato so plastične krožnike s sistemom pripeli na škatle (pri tem so potrebovali nekaj 

moje pomoči).  
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Slika 2.27: Dokončano okrašeno »Zimsko mesto« 

 

 

Slika 2.28: Semafor 

 

 

Slika 2.29: Semafor 
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Evalvacija: 

Zanimiva je bila ugotovitev enega od otrok, ki je izjavil, da je semafor potreben v mestu 

zaradi varnosti. Otroci niso potrebovali nobene pomoči. Delali so čisto samostojno, edino 

luknje v plastične krožnike sem naredila jaz. Semafor so otroci uporabljali pri igri z drugimi 

igračami. Znali so prenesti dogodke iz realnega sveta v svojo igro (simbolna igra). Semafor so 

kasneje uporabljali tudi kot pomoč pri drugih igrah. 

 

Dejavnost: AVTO 

 

Cilji: 

- Otrok samostojno uporablja sistem »Makedo«. 

- Razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike. 

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

 

Potek dejavnosti: 

Ker smo že naredili semafor, so dečki predlagali, da naredimo še avto. Med odpadnim 

materialom so si izbrali eno veliko in eno manjšo škatlo in se lotili izrezovanja odprtine za 

vrata, okna in noge. Nato so s sistemom »Makedo« povezali zgornje stranice škatle, jih malo 

prepognili, da so jih lažje spojili skupaj. Namestitvena tečaja so namestili le na sprednjem 

delu vozila. Avtomobilu so dodali tudi luči, prikolico in kolesa. 

       

Slika 2.30: Pritrjevanje s sistemom 

»Makedo« 

 

 

Slika 2.31: Pritrjevanje s sistemom 

»Makedo« 
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Slika 2.32: Dokončan avto 

 

 

Evalvacija: 

Pri sestavljanju avtomobila in izrezovanju odprtin so bili otroci čisto samostojni. Edino 

pomoč so potrebovali pri luknjanju pvc lončkov in pokrovčkov, ki so služili kot luči in kolesa. 

Otroci so samostojno uporabljali sistem »Makedo«. Pri izdelavi avtomobila so bili zelo 

kreativni in domiselni. Avto je imel dvojno sprednjo šipo in prikolico. Mislili so tudi na to, da 

ne bodo v njem le sedeli, ampak da se bodo lahko z njim tudi premikali po prostoru, zato so 

mu na spodnjem delu naredili odprtino za noge. Malo težav jim je delala le pritrditev prikolice 

s sistemom »Makedo«, ker je bilo potrebno zadnji del držati v zraku in ga obenem spojiti z 

avtom. Tu je bilo izrazito dogovarjanje in razdeljevanje nalog – kdo bo kaj prijel. Po nekaj 

neuspelih poizkusih jim je na koncu tudi to uspelo. 

 

Dejavnost – ZAKLJUČEK PROJEKTA »ZIMSKO MESTO« 

 

Z igrico »Svinčnik v roki« sem izvedla intervju z otroki na temo naše »Zimsko mesto«. 

Otroke sem vprašala: 

 

1. Kaj vam je bilo pri zimskem mestu najbolj všeč in kaj ne? 

2. Kaj bi še želeli naredili s sistemom »Makedo«? 
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Odgovori otrok: 

 

Deček 1: (J): »Da bi še delali te hiše naprej.« 

Deklica 1: (A): »Mi je bilo všeč v hišah.« 

Deček 2: (K): »Sem pokazal mami in ji je bilo tudi všeč.« 

Deklica 2: (T): »Najbolj mi je bilo všeč pri hišah, jaz bi še naprej rada delala hiše. 

Meni je bilo super delati s sponkami.« 

Deklica 3: (K): »Mi je bilo všeč, k smo se v hiši igrali.« 

Deklica 4: (T): »Všeč mi je bilo, k smo delali hiše in smo se v  njih igrali.« 

Deček 3: (G): »Mi je bilo všeč.« 

Deklica 5: (K): »Vse mi je bilo všeč, samo avto mi pa ni bil …« 

Deček 4: (A): »Všeč mi je bilo, ampak bi rad okrasil smreko, k me takrat ni bilo, ko 

ste krasili …« 

Deček 5: (B): »Vse mi je bilo zelo všeč …« 

Deklica 6: (A): »Jaz bi še bolj okrasila hišo, še narisali bi lahko kaj na hišo.« 

Deček 6 (J): »Vse mi je bilo všeč, razen avta, ki spušča strupene pline. Avto bi moral 

biti večji, za več otrok. Ni fajn, ker se notri lahko vozi le en otrok.« 

Deček 7 (A): »Jaz sem žagal na veliko …« 

Deček 8 (Ž): »Mi je bilo zelo všeč, ampak jaz bi šel pa zdaj pit in jest.« 

Deklica 7 (K):  »So mi bile všeč hiše, ker smo se v hiši igrali.« 

Deček 9 (O): »Všeč mi je bilo, ker smo se v hiši igrali z lego kockami.« 

Deklica 8 (E): »Jaz sem dajala sneg na hiše, kar mi je bilo zelo zanimivo … To bi 

delala še naprej.« 

Deček 10 (G): »Mi je bilo všeč, vendar bi namesto hiš sestavljal raje več avtomobilov 

in kamionov.« 

Deček 11 (M): »Meni so bile tudi všeč. Moj ati pa ima doma žeblje in tudi sestavlja 

skupaj ploščice.« 

Deček 12 (T): »Spojke so kot spenjači, ki pa niso za otroke, ker se lahko poškoduješ – 

uščipneš. Spojke so bolj varne za otroke in so mi zanimive.« 

Deček 13 (C): »Všeč so mi bile spojke, ker jih še nisem videl.« 

 

Otroci so bili različnega mnenja, veliko mnenj se je tudi podvajalo, kar je razvidno iz njihovih 

odgovorov. Pri dveh otrocih sem dobila odgovore, ki niso povezani z našo temo, čeprav sta 
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pri izvajanju navedenih dejavnostih vedno sodelovala. Ker se je bližal konec decembra in 

prazniki, smo naše mesto sestavili in oblikovali v praznični podobi. V teh dnevih, ko smo 

»Zimsko mesto« zaključevali, so otroci opazili prve snežinke, ki smo jih na njihovo idejo že 

naslednji dan lepili na strehe naših hiš. »Zimsko mesto« smo skupaj postavili v igralnico, kjer 

smo dodali še novoletno jelko, ki smo jo z otroci že v začetku decembra okrasili. Otroci so se 

pogosto v mislih in med pogovorom sklicevali na nastalo »Zimsko mesto« ter ga primerjali z 

našim resničnim mestom, ko smo hodili na sprehode. Otroci so povedali, da jim je njihovo 

pravljično mesto v igralnici bolj všeč kot realno mesto. V njem se počutijo varno, toplo in 

prijetno. Igra se je postopoma razvijala, otroci so se igrali v hišah z različnimi igračami (lego 

kocke, lutke, odpadni material, ljubkovalne igrače ...). Bili so zelo iznajdljivi in domiselni. 

Otroci so z veseljem vabili starše na ogled njihovega mesta ter jim pripovedovali svoje 

zgodbe o nastanku mesta in igralnih dogodivščinah. Mesto so pokazali tudi sosednjim 

skupinam ter jim s ponosom pokazali, kako se v hiši igra, kako se vozi z avtomobilom ter jim 

omogoča vsakodnevno igranje in raziskovanje.  Kotiček je obstajal še do spomladi, še dobre 3 

mesece, saj je šele sprememba letnega časa spodbudila k novemu kreativnemu ustvarjanju in 

novemu tematskemu sklopu. 

 

Slika 2.33: Prosta igra v »Zimskem mestu« 
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Slika 2.34: Prosta igra v »Zimskem mestu« 

 

 

2.7 ODGOVORI  NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  IN ANALIZA 

- Ali so otroci na tej starostni stopnji že sposobni sami skonstruirati igračo oz. stvaritev 

z uporabo zbirke »Makedo«? 

 

Skozi vse dejavnosti sem ugotovila, da so otroci na tej starostni stopnji že sposobni sami 

skonstruirati igračo oz. stvaritev z uporabo sistema »Makedo«. Na začetku uporabe sistema 

»Makedo« so otroci potrebovali več časa, da so sestavili določen objekt, prek igre in izkušenj 

pa se je ta čas skrajševal. Postajali so vse bolj spretni in hitrejši pri uporabi sistema 

»Makedo«.  

 

Oboji, 5- in 6-letniki, so bili sposobni skonstruirati igračo, le 5-letniki so potrebovali več časa, 

vendar jim je na koncu uspelo. 

 

- Kateri materiali so za otroke najprijetnejši za izdelavo igrač? 

 

Z otroki smo zbirali odpadni material (kartonaste škatle, lepenko, šeleshamer, valovito 

lepenko, plastične kozarce in krožnike). Otroci so najbolj pogosto posegali po kartonastih 

škatlah in lepenki, saj jih je najlažje sestavljati in spajati s sistemom »Makedo«. Otroci so 
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posegali tudi po plastiki, ampak ne v tolikšni meri, ker niso mogli sami luknjati in spajati s 

sistemom »Makedo«.  

- Koliko časa bodo igrače, ki jih bodo otroci izdelali sami, zanimive? 

 

Igrače oz. zgradbe, ki so jih otroci sestavili, so bile zanimive že med samim procesom 

ustvarjanja, saj so se že vmes z njimi igrali. Zgradbe so otroci postavili v igralni kotiček, ki je 

bil aktualen še 3 mesece. Ves čas, ko sem bila jaz tam, je bilo »Zimsko mesto« aktualno in so 

se otroci v njem igrali. Otroci so sami prišli na idejo, da »Zimsko mesto« naredijo res zimsko 

in so zgradbe okrasili z belimi kosmi vate za pravo zimsko idilo. 

 

- Ali je opazna razlika v ustvarjanju z zbirko »Makedo« med dečki in deklicami? 

 

Po mojem opažanju ni bilo posebnih razlik v ustvarjanju z zbirko »Makedo« pri dečkih in 

deklicah. Razlikovali so se le pri tem, da so bile deklice bolj vztrajne, dečki pa so pokazali 

več interesa pri sestavljanju avta in semaforja. Ena od deklet je bila vseskozi prisotna pri 

ustvarjanju, četudi ni bila v izbrani skupini, vsi otroci pa so pokazali interes za uporabo 

sistema »Makedo« in sestavljanje. 

 

Oboji so bili zainteresirani za »Makedo«. 6-letna deklica (T.) je bila izmed vseh najbolj 

zainteresirana za ustvarjanje z »Makedom«. Vseskozi je bila prisotna in je tako uživala v 

ustvarjanju, da je ni bilo moč preusmeriti drugam. Pri avtomobilu se je videlo, da so bili dečki 

bolj navdušeni nad sestavljanjem. Tukaj ji dečki niso pustili, da bila tako kreativna kot pri 

hišah in tudi sama ni bila tako zainteresirana kot pri sestavljanju hiš in »Zimskega mesta«. 

 

- Ali je razlika v zahtevnosti konstrukcije z zbirko »Makedo« glede na to, ali jo izdeluje 

5- ali 6-letni otrok? 

 

Glede ustvarjalnosti ni bilo bistvenih razlik med deklicami in dečki, le da so bili 6-letniki  bolj 

samoiniciativni, kreativni ter s številčnejšimi idejami od 5-letnikov. 6-letniki so bili bolj 

sproščeni pri igri, bolj glasni in domiselni, pa tudi hitrejši in spretnejši. 

 

Ugotovila sem, da so 6-letni otroci skozi igro prišli do spoznanja, da  lahko iz odpadnega 

materiala, ki ga odrasli pogosto zavržemo, ustvarijo novo igračo. Taka igrača jim je bolj 
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zanimiva, saj so jo ustvarili samo in do nje čutijo odgovornost, zato jo velikokrat tudi sami 

popravijo in na novo sestavijo. 

5-letniki niso zmogli samostojno zvrtati lukenj v škatle, medtem ko je 6-letnikom to uspevalo, 

ni pa jim uspelo vrtati lukenj v plastično embalažo in so za to potrebovali mojo pomoč oz. 

pomoč odraslega. 5-letni otroci so prepoznali in uporabljali tehnične podatke in procese, 

spoznavali njihov namen in pomen ter v igri ponazarjali njihovo delovanje (odpiranje in 

zapiranje vrat), pomembne so jim bile le osnovne funkcije. 

 

5-letniki za izdelavo hiše potrebovali več moje spodbude in vodenja (kako naj spojko obrnejo, 

kako dati gor zatič…). 5-letniki so spojke le preštevali in prirejali. 

6-letni otroci se s pomočjo žage z luknjačem urijo v tehničnih opravilih in pri njih je tudi 

izrazitejša tehnična ustvarjalnost. 

 

Analiza 

 

Izdelki (sanke, telefon, fotoaparat in kolo), ki jih niso delali sami, ampak sem jim prinesla že 

narejene, niso bili tako aktualni za igro kot hiše, mestni stolp, semafor in avto, ki so jih 

naredili sami. 

 

Iz estetskega stališča je lepše, če koničasti del spojke gleda navznoter, iz varnostnega vidika 

pa je ravno obratno (ko so se igrali v hišah, so se večkrat zataknili ob koničasti del spojke in 

to tudi komentirali). 

 

Največkrat so se otroci pri izbiri materiala odločili za šeleshamer, lepenko in karton, pri 

uporabi tega pa niso potrebovali veliko moje pomoči. Ugotavljam, da so mehkejši materiali 

primernejši za uporabo »Makeda«, če otrok ustvarja sam, so pa ti izdelki časovno uporabni 

krajši čas, ker se hitreje raztrgajo oz. poškodujejo. 

 

Plastika in trši karton imata daljšo časovno dobo, vendar pa nista tako primerna za samostojno 

ustvarjanje, ker je potrebna pomoč odraslega. Otrokova kreativnost in ustvarjalnost je tako 

nekoliko omejena. Material je lahko na prvi pogled zaviralec kreativnega mišljenja oz. ga 

otrok odloži za določeno obdobje, vendar priložnost, da preizkušajo in manipulirajo z 

različnimi materiali, omogoči otroku prebuditi domišljijo in realizirati ideje, ne glede na 

material. 
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Pri enostavni hiši 5-letnikov so bila vrata pravokotno izrezana, pri 6-letnikih pa okroglo, 

zaobljeno. 5-letnikom sem s pomočjo ravnila pomagala zarisati vrata in okna, medtem ko so 

6-letniki zarisali sami. Iz tega je razvidno, da je prišlo do razlike v obliki odprtin. Izrazitejša je 

iznajdljivost, domišljija in ustvarjalnost nekoliko starejših otrok. 

 

Pri 6-letnikih je bil koničasti del spojke pri vratih obrnjen navznoter. Vrata so bila pri 6- 

letnikih nalepljena s šeleshamerjem, na katerega so narisali vzorec, pri petletnikih pa nisem 

opazila, da bi se spuščali v takšne podrobnosti oz. niti niso kazali interesa. Cilj jim je bil 

izdelati hišo brez detajlov. 

Pri 5-letnikih so bili zaobljeni deli spojke pri vratih obrnjeni navznoter (tako, da je bil 

koničasti del obrnjen navzven, notri v notranjosti hiše pa je bil topi del), kar je bilo glede 

varnosti v notranjosti hiše boljše. 

 

6-letniki so že vnaprej načrtovali, koliko spojk bodo potrebovali za sestavo hiše in še veliko 

več. Tu je bilo področje matematike zelo izrazito zaradi konstruktivnega mišljenja. Zelo 

izrazito je bilo medpodročno povezovanje; izstopali sta področji matematike in narave 

(reciklaža in odpadni material), sledili pa sta področji jezika (komunikacija in interakcija med 

otroki, vzgojiteljico ter menoj) in umetnosti (risanje, ustvarjalnost in oblikovanje). 

Otroci so šele po daljšem obdobju ponotranjili sistem »Makedo«, ker so se šele po tolikšnem 

času začeli pogovarjati o tem. To so primerjali z žebljički in ostalimi stvarmi, s katerimi so že 

imeli izkušnje. To mi je povedala vzgojiteljica, s katero sva bili v stiku še po zaključku 

projekta »Zimsko mesto«. 

 

2.8 ZAKLJUČEK 

Cilj diplomskega dela je bil, da se otrokom predstavi sistem »Makedo«, da se seznanijo z 

njegovo uporabo in z njim samostojno izdelajo igračo oz. zgradbo. 

 

Pri uresničevanju teh ciljev so mi v veliki meri pomagali otroci, ki so me s svojimi idejami, 

predlogi in zavzetostjo presenečali ter mi dokazovali, da so zmožni narediti veliko več, kot mi 

od njih včasih pričakujemo ali mislimo, da zmorejo. 
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V diplomskem delu sem želela predstaviti projekt »Zimskega mesta«, ki sem ga izvajala v 

skupini 21 otrok, od tega 8 deklic in 13 dečkov. 

Otroci so bili zelo motivirani in aktivni, pokazali so veliko zanimanja in veselja do dela. Ker 

sem pri izvedbi aktivnosti izhajala predvsem iz otrokovih interesov in želja, sem zato tudi 

upoštevala njihov način razmišljanja in ideje. Izdelki in »Zimsko mesto«, ki je nastalo iz 

odpadne embalaže in sistema »Makedo«, so bile prave igrače, s katerimi je zaživela otroška 

domišljija. Vemo, da si otroci veliko lažje zapomnijo nekaj, kar je bilo vključeno v njihovo 

aktivno igro, kot pa nekaj, kar so se morali učiti na pamet. Otroci se učijo na izkušnjah, zato 

jim moramo dati možnost, da sami raziskujejo, ugotavljajo in tako širijo svoja znanja. Odrasli 

jih moramo ob tem samo spodbujati in jim tako postavljati nove izzive. 

 

Otroci pri takem projektu niso deležni le ustvarjanja s sistemom »Makedo«, temveč pridobijo 

novo igračo, na katero so ponosni, saj so si jo zamislili in jo sestavili sami, zato tudi ne  

dovolijo, da se ta uniči. Take igrače jih naučijo socialnih veščin, reševanja problemskih 

situacij, grobe in fine motorike, pri tem pa razvijajo domišljijo in pridobijo veliko novega 

znanja. Tega pridobijo tako, da se sploh ne zavedajo učenja, vendar pa vzgojni pomen igre 

pozna vzgojitelj. 

 

Projekt, ki sem ga izvedla v vrtcu, je bil všeč tudi staršem otrok. Rekli so, da so otroci tudi 

doma veliko govorili o »Zimskem mestu« in spojkah »Makedo«, zato se je nekaj staršev 

odločilo, da kreativni sistem »Makedo« kupijo in tako tudi doma z otrokom sestavijo kakšno 

igračo ali stvaritev. 

 

Z diplomskim delom sem želela prikazati, kako malo je potrebno, da se v vrtcu izdelajo igrače 

iz različnih odpadnih materialov. Če pri svojem delu prisluhnemo željam otrok in uporabimo 

malo domišljije, lahko popestrimo dogajanje v vrtcu. Na koncu se lahko vprašamo, ali je res 

potrebno neprestano kupovati nove igrače, za katere imajo otroci običajno kratkotrajni interes. 

Otroci so z ustvarjanjem prišli do ogromno novih spoznanj in izkušenj, ki jih bodo lahko v 

nadaljnjem življenju uporabili in nadgradili. 
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