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III 

POVZETEK 

 

Opredelitev ustvarjalnosti in tehniške ustvarjalnosti v splošnem predstavlja svojevrsten izziv, za 

predšolsko obdobje pa je umestitev še toliko bolj kompleksna. V diplomski nalogi raziskujemo to 

problematiko v razumevanju ustvarjalnega procesa s širšega vidika otrokovega razvoja. Izberemo 

področje tehnike in tehnologije v vrtcu, v kateri poiščemo ustrezne metode, oblike dela in vsebine 

za spodbujanje ustvarjalnosti. Upoštevamo vlogo vzgojitelja in pomen širšega poznavanja 

otrokovega razvoja. Iz Kurikuluma za vrtce ustrezno povzamemo globalne in operativne cilje s 

področja narave in umetnosti, ki vključujejo največ tehničnih vsebin in ciljev za načrtovanje in 

izvedbo v vzgojni praksi (za obdobje od 3. do 6. leta starosti). Upoštevamo tudi ustrezne 

konceptualne razsežnosti tehnike in tehnologije in iz njih razbiramo etape in cilje za uresničevanje 

dejavnosti s področja tehnike v vrtcu. Za raziskovanje tehniške ustvarjalnosti v obdobju od 4. do 6. 

leta starosti otrok izberemo obliko merjenja ustvarjalnosti, ki vključuje uveljavljen pripomoček za 

raziskovanje, to je Test ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP; Test for Creative-Thinking 

Drawing Production). Teoretična izhodišča, značilnosti in ugotovitve pri uporabi merskega 

pripomočka v celoti potrjujejo, da je testiranje ustrezno tudi v predšolskem obdobju. Pri 

raziskovanju s testom ne zanemarimo, da je potrebno predstaviti in upoštevati otrokov razvoj 

mišljenja za obdobje od 4. do 6. leta in značilnosti v otroški risbi za to starostno obdobje. 

Načrtovanje in izvedbo časovno-namensko usmerjenih ustvarjalnih tehničnih dejavnosti v vrtcu v 

praksi izvedemo z metodo navzkrižnega eksperimenta. V rezultatih prikažemo ustvarjalni delovni 

proces, ki je potekal na dveh ravneh. Smernice za načrtovanje smo pridobili z metodo anketnih 

vprašalnikov, kjer smo upoštevali mnenje in izkušnje strokovnih delavk iz vrtčevskih skupin v 

starosti od 4. do 6. leta. V rezultatih merjenja ustvarjalnosti prikažemo potek vzporednega 

načrtovanja in izvedbe dejavnosti z uporabo merskega pripomočka. Analiza rezultatov raziskave 

pokaže visoko zanesljivost Cronbach α (85-odstotno pri predtestu in 86-odstotno pri posttestu), 

močno notranjo stabilnost in napovedno veljavnost pridobljenih rezultatov. V izračunih in 

ugotovitvah upoštevamo prirastek k ustvarjalnosti v primerjavi različnih dejavnosti in po spolu 

otrok. Predstavljeni rezultati so pokazali, da so ustvarjalne tehnične dejavnosti z glino statistično 

značilno (p < 0,05) prispevale k porastu ustvarjalnosti otrok, medtem ko sta drugi dve dejavnosti 

prispevali k upadu ustvarjalnosti. Učinek delavnic z glino v navzkrižnem eksperimentu je ocenjen 

kot velik (Cohen d > 0,8).  V analizi rezultatov merjenja ugotovimo še, da so razlike v ustvarjalnosti 

po spolu statistično neznačilne (p > 0,05). Sklepam na ustreznost ustvarjalnih delavnic tako za 

deklice kot dečke. 
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V 

Technical creativity in preschool period: testing creative thinking 

(TCT-DP) at performance of technical activities in kindergarten 

 

SUMMARY 

 

The definition of creativity and technical creativity in general presents a unique challenge, however 

for preschool period this definition is even more complex. The graduation thesis explores the issue 

of understanding creativity process from broader viewpoint of child development, whilst focusing 

on area of technics and technology in a kindergarten. In this area it tries to find appropriate 

methods, forms of work and contents to encourage creativity. The role of kindergarten teacher and 

the importance of broader understanding of child development is taken into account. The thesis 

extracts general and operational goals of kindergarten curriculum, which includes the most 

technical contents and goals for planning and implementation in educational practice (for the period 

from three to six years of age). It also considers appropriate conceptual dimensions of technics and 

technology and tries to deduce stages and goals for implementations of technical activities in 

kindergarten. In order to explore technical creativity of children aged from four to six years, Test for 

Creative-Thinking Drawing Production (TCT-DP) has been chosen as an established research tool 

for measuring creativity. Theoretical background, characteristics and in conclusions using the TCT-

DP test research tool widely confirms the appropriateness of this type of testing in preschool period. 

Nevertheless, testing during TCT-DP testing importance of child's development in thinking process 

and characteristics in child's drawings of this age period, have not been neglected and have been 

taken into account. Planning and implementation of time-intentional focused creative technical 

activities in kindergarten have in practice been performed with the method of cross experimenting. 

Results present creative working process, which has been conducted on two levels. Planning 

guidelines have been obtained with the method of survey questionnaires, where opinions and 

experiences of professional working kindergarten children of four to six years of age have been 

taken to account. In results of measuring creativity the course of parallel planning and 

implementation workshops using measuring tool (tests) are shown. Analysis of data shows high 

reliability of Cronbach α (85 % at pre-test and 86 % at post-test) and strong inner stability of 

collected results. Influences on level of child's creativity of both used activities and possible 

differences between gender have been explored and compared. Results show that creative technical 

activities involving clay have statistically significantly (p < 0,05) contributed to the increase in 

creativity in children, while on the other hand, the other two activities have contributed to the 
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decline in creativity in children. The influence of clay workshops in cross experiment has been 

judged as high (Cohen d > 0,8). Finally, results also show that gender differences are statistically 

non significant (p > 0,05). It is therefore concluded that chosen creative workshops are appropriate 

for boys as well as for girls in this age group. 

 

Key words: creativity, technical creativity, measuring creativity, TCT-DP test, creative workshops, 

clay. 
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1 UVOD 

Spodbujanje ustvarjalnosti v predšolskem obdobju je eden od temeljnih ciljev, ki ga upošteva tako 

vrtec kot starši in širše družbeno okolje. Kurikulum za vrtce (1999) je zasnovan tako, da omogoča 

in spodbuja izvajalce, da odgovorno in avtonomno iščejo različne, nove in učinkovite pristope k 

spodbujanju aktivnega učenja. Pojmovanje ustvarjalnosti je kompleksno, vključuje številne vidike 

in razlage. Za predšolsko obdobje je bistveno tako razumevanje ustvarjalnega procesa s širšega 

vidika otrokovega razvoja, kot tudi z vidika poznavanja ustreznih (kurikularnih) metod in oblik dela 

ter načel in ciljev, ki omogočajo razvijanje ustvarjalnih sposobnosti. 

   

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Za področje tehnične vzgoje se v teoriji in praksi uporablja termin “tehniška ustvarjalnost”, ki bolj 

jasen okvir in razlago pridobi šele v vzgojno-izobraževalnem sistemu šolskega izobraževanja. V 

Kurikulumu za vrtce so globalni in konkretni cilji tehnične vzgoje vpleteni med različna področja 

dejavnosti (predvsem umetnost in narava), torej tehnika in tehnologija kot področje dejavnosti v 

vrtcu v njem nimata ločenega poudarka. Pojavljata se dilema in izziv tako v teoriji kot kasneje v 

praksi vzgojiteljic, ko je treba načrtovati, spodbujati, spremljati in meriti otrokovo ustvarjalnost za 

posamezno področje dejavnosti. Pri načrtovanju in izbiri dejavnosti iz tehnične vzgoje, ki naj pri 

otroku spodbuja ustvarjalnost, je za objektivnost raziskovanja potemtakem treba raziskati mnenja in 

izkušnje strokovnih delavk/delavcev.       

 

Pečjak (2013) ugotavlja: “Merjenje ustvarjalnosti je vse prej kot enostavno.”(str.189) in obenem 

navaja: “Večina raziskovalcev meni, da je ustvarjalnost mogoče meriti, in jo tudi merijo, nekateri 

psihologi pa pravijo, da merjenje ni mogoče.”(prav tam). 

 

Uveljavljenih je veliko testov in lestvic za merjenje ustvarjalnosti, med katerimi je zaslediti tudi 

»Urban-Jellenov test« (TCT-DP; Test for Creative Thinking-Drawing Production) – Test 

ustvarjalnega mišljenja z risanjem. Raziskovanje tehniške ustvarjalnosti v predšolskem obdobju z 

uporabo tega testa je lahko poskus, ki ponuja rešitev k  boljši praksi v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. 

   

Raznolike študije in raziskave so potrdile, da je test ustrezen za uporabo. Kljub temu nekateri 

raziskovalci izpostavljajo, da test v posameznih kriterijih ocenjevanja ne dosega optimalnih 

pogojev. V zaključku novejše raziskave (Avsec; Zakrzewska, 2016) avtorja na primer omenjata 
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manjšo pomanjkljivost TCT-DP testa. Vizualna podobnost A in B predloge, naj bi v drugem delu 

testiranja (post-test) negativno vplivala na motivacijo oz. sposobnost obvladovanja ciljne 

usmerjenosti testirancev. 

 

Avtorja Urban in Jellen sta si test zamislila kot pripomoček, ki poskuša vpeljati bolj holističen in 

geštaltovski pristop k prepoznavanju ustvarjalnosti. Upoštevala sta ne le divergentne in nekatere 

kvantitativne vidike, temveč tudi vidike kvalitativnega, na primer vsebino, gestalt, kompozicijo, 

izpopolnjenost. Poleg tega sta vpeljala sestavine izpostavljene v literaturi, na primer 

nekonvencionalnost, humor, čustva, preseganje okvirjev ipd. Test je primeren za različne starostne 

skupine. (Urban, 2005). 

   

Ne nazadnje je za področje tehniškega ustvarjanja treba upoštevati tudi ustvarjalnost, inovativnost 

in odprtost oz. fleksibilnost strokovnih delavk/delavcev. V otrokovem ustvarjalnem procesu je 

pomembna tudi vloga vzgojitelja. Kovačeva (2003) o ustvarjalnosti v izvedbenem kurikulu pravi 

takole: “Vzgojiteljica je tista, ki mora teorijo, načela, cilje prevajati v vsakodnevno prakso. Le-ta se 

ji predstavlja kot množica nedoločenih situacij, ki zahtevajo ustrezno delovanje in reagiranje. Od 

nje se pričakuje, da bo sama ustvarjalna ter da bo prepoznala ustvarjalno vedenje pri otroku, da ga 

bo lahko podpirala in spodbujala in tako prispevala k njegovemu razvoju.” (str. 177) Primer in 

izvedba tehnične ustvarjalne delavnice, ki vzporedno vključuje in preverja ustaljeno prakso (po 

metodi navzkrižnega eksperimenta), lahko vzpostavlja korelacije, ki v procesu evalvacije prikažejo 

primerjavo oz. vpogled na konkretnem rezultatu testov ustvarjalnosti.   

 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja diplomske naloge 

 

Osnovni namen diplomske naloge je ugotoviti ustvarjalnost in tehniško ustvarjalnost otrok v starosti 

od 4. do 6. leta.   

 

Zadali smo si naslednje cilje (C 1–6): 

 

C1: predstaviti pojem ustvarjalnosti in tehniške ustvarjalnosti v primerjavi različnih avtorjev; 

C2: predstaviti etape in cilje ustvarjalnega procesa predšolskega otroka; 

C3: prikazati oblike merjenja ustvarjalnosti (poudarek na TCT-DP testu); 

C4: ugotoviti kakšno je mnenje in izkušnje vzgojiteljic z načrtovanjem in izvedbo tehničnih 

dejavnosti, ki naj spodbujajo ustvarjalnost otrok; 
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C5: načrtovati in izvesti tehnične dejavnosti v vrtcu z otroki v starosti od 4. do 6. leta v povezavi z 

načrtovanjem in izvedbo ustvarjalno-delovnega procesa, ki vključuje uporabo testa ustvarjalnosti z 

risanjem; 

C6: načrtovanje in izvedba časovno-namensko usmerjeno vrtčevsko dejavnost z uporabo gline, da 

bi obdarovali mamice otrok na Materinski dan (25. marec) s končnim izdelkom (keramiko). 

 

S pomočjo raziskave bomo poskušali odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji (RV 1, 2): 

 

RV1: Kakšna je tehniška ustvarjalnost otrok v starosti od 4. do 6. leta? 

RV2: Ali obstajajo razlike po spolu v tehniški ustvarjalnosti predšolskih otrok, in če so, kakšna je ta 

razlika? 

 

1.3  Metodologija dela 

 

Pri diplomski nalogi bomo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Predvidene 

metode dela (M 1–3) so: 

 

M1: Teoretično-kavzalna metoda: preučevanje domače in tuje literature, deskriptivna metoda 

teoretičnih prispevkov in analiza ter interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja: metoda anketnih vprašalnikov, 

predtest in posttest z risanjem in ovrednotenje podatkov, navzkrižni eksperiment. 

M3: Opazovanje z udeležbo in skupinska diskusija. 

 

Ciljne skupine: vzgojitelji in pomočnmiki vzgojiteljev v vrtcu in otroci v starosti od 4. do 6. leta. 

Vzorec: približno 30 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in približno 40 otrok v starosti od 4. do 6. 

leta, ki bodo deležni navzkrižnega eksperimenta delavnic gline in delavnic ptičkov/gregorčkov. 
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2 USTVARJALNOST 

 

 

Pojmovanje in razumevanje ustvarjalnosti, je v precejšnji meri strokovno obravnavano v 

psiholoških teorijah in študijah. Za opredelitev pojma, je torej potrebno poiskati temeljne ugotovitve 

prav v psihologiji. V diplomski nalogi se postopoma približujemo ožjemu vidiku, tako v smislu 

razumevanja ustvarjalnosti otrok kot tudi v obravnavi konkretnega področja, kjer raziskujemo in 

ugotavljamo kakšna je ustvarjalnost predšolskih otrok. 

Za namen raziskovanja izpostavljamo uporaben vidik ustvarjalnosti v predšolskem obdobju, zato 

govorimo o značilnostih ustvarjalnosti, o fazah ustvarjalnega procesa ter o vlogi vzgojitelja, ki v 

svojo prakso vključuje metode in oblike dela, določene v Kurikulumu za vrtce.   

        

2.1 Opredelitev pojma 

 

Trstenjak (1981) za namen opredelitve ustvarjalnosti navaja ključne tuje avtorje, ki so (povečini) za 

potrebe raziskovanja in metodologije, poskušali karseda objektivno opredeliti pojem ustvarjalnosti. 

Ti poskusi se po njegovem mnenju še vedno izogibajo konkretni opredelitvi. V svojih raziskavah 

ugotavlja in se strinja z Ghiselinom : “Saj tudi ti avtorji sproti izražajo mnenje, da se vse razprave o 

kreativnosti spotaknejo ob nepremagljivi težavi: subjekt razprave se ne da opredeliti, ker je njegova 

objektivnost varljiva.”(str. 31) Nadalje kljub razlikam in razhajanjem povzame skupni imenovalec, 

ki za opredelitev ustvarjalnosti izpostavlja faktor “novosti”. 

 

Pečjak v novejši znanstveni monografiji (2013) že v samem začetku omenja, da se ustvarjalnost 

opredeljuje na mnogo načinov ter da jim je skupna novost. Dodaja, da se novejše opredelitve še 

vedno ne oddaljujejo od klasičnih, pojavljajo se le novi izrazi, ki prav tako pomanjkljivo 

opredeljujejo pojem. Za dotično literaturo izbira pomen, v katerem besedo ustvarjalnost označi kot  

“sposobnost reševanja problemov na nov, izviren, različnosten (divergenten) način”, oziroma jo 

označi kot “oblikovanje nečesa novega, še nevidnega in nepoznanega ali malo poznanega”. (str.13) 

 

V poglavju novejše razlage ustvarjalnosti (str. 74-77), zasledimo nekakšen časovni prerez, ki ga 

avtor (prav ta) vpleta skozi izbrane zgodovinske zapise. Opisuje, da v zahodni kulturi pojem 

“ustvarjalnost” izvira iz krščanstva in naj bi pomenil božanski navdih. V obdobju renesanse se 

zgodi premik in z njim spoznanje, da ustvarjalnost ne izvira iz božanstva temveč iz ljudi. Novo 

pojmovanje ustvarjalnosti tako pripelje tudi do raziskovanja le-te. Od poznega 19.st, ko pojem 

postane priljubljen, se nadalje razvijejo tudi razprave o ustvarjalnem procesu ter analize miselnih 

procesov med ustvarjanjem. Raziskovalca Graham Wallas in začetnik gestalt psihologije Max 
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Wertheimer predstavita temeljite študije o ustvarjalnosti, z razvojem psihologije pa napredujejo tudi 

nadaljne raziskave. Za pomembne še danes veljajo psihometrični modeli sposobnosti, med njimi pa 

avtor na tem mestu izpostavi Guilfordov model človekovih sposobnosti. 

 

V literaturi se za področje ustvarjalnosti pogosto pojavlja povezava z inteligentnostjo. Na dileme ki 

so se pojavljale v odnosu ustvarjalnosti do inteligentnosti, med drugimi opozarja Trstenjak (1981), 

in pri tem jasno prikaže da do dileme prihaja, kadar govorimo o merjenju posamezne sposobnosti in 

o ugotavljanju medsebojne povezave. Poudarja, da dejstvo, ki priča o divergenci med 

inteligentnostjo in ustvarjalnostjo, kaže na težavo v ozadju samega pojma ali opredelitve inteligence 

in inteligenčnih kvocientov.   

 

*V diplomski nalogi izraz ustvarjalnost občasno nadomestimo s tujkama kreativnost ter 

inovativnost, in sicer z namenom, da se izognemo ponavljanju. Na mestih, kjer citiramo in 

povzemamo strokovno literaturo, ostajamo dosledni pri uporabi ustreznega termina.*       

 

2.2 Ustvarjalnost v predšolskem obdobju 

 

Po večini teorij ustvarjalnosti so otroci visoko ustvarjalni in imajo veliko zmožnosti za domišljijo, 

eksperimentiranje in raziskovanje okolja. Da je ustvarjalnost značilna človeška lastnost, sposobnost 

in dejavnost, med drugimi omenja tudi Kovačeva (2003), ki raziskuje spodbujanje ustvarjalnosti 

otrok in vzgojiteljev v vrtcu. V svojem prispevku za ustvarjalnost v predšolskem obdobju postavlja 

reprezentativen okvir, ki ustvarjalnost definira glede na posamezne vidike proučevanja in izražanja. 

 

Skozi teorije povzame ustvarjalnost kot: 

• dejavnost, lastnost mišljenja; 

• osebnostno potezo; 

• sposobnost iskanja, odkrivanja in razvijanja idej ter reševanja problemov; 

• sposobnost preoblikovanja gradiva, informacij in situacij na nove načine. (str.169–170) 

 

Kot temeljno značilnost ustvarjalnosti, navede divergenco v razmišljanju in razpršenost odgovorov 

(prav tam). 

 

• Za ustvarjalnost je značilno: 

– divergentno in lateralno mišljenje, 
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– originalnost, 

– fleksibilnost, 

– fluentnost, 

– elaboracija, 

– redefinicija in občutljivost za probleme in 

– večje izkoriščanje sposobnosti desne možganske hemisfere. (str. 170) 

 

Značilne lastnosti ustvarjalnih oseb so: 

– radovednost; 

– razigranost; 

– izvirnost; 

– samomotiviranost; 

– nekonformizem; 

– smisel za humor; 

– čustvena občutljivost; 

– perfekcionizem; 

– naklonjenost do problemov; 

– in dobra samopodoba. (str.170) 

 

Avtorica dodaja, da so mnoge od teh lastnosti izražene že v zgodnjem otroštvu in da otrok v sebi 

nosi potenciale, ki se kasneje razvijajo ali ugašajo pod različnimi vplivi. (prav tam) 

 

Otrok je ustvarjalen posameznik in v sebi nosi naravno težnjo po raziskovanju. Lastnosti, kot so 

domišljija, radovednost, igrivost, ustvarjalnost, sposobnost čudenja, potreba po učenju in veselje ob 

odkritju nečesa novega, so tiste, ki tlijo v vsakem novorojenem človeku. Dokumenti, kot je npr. 

Kurikulum za vrtce, uvrščajo ustvarjalnega posameznika med temeljne vrednote, ustvarjalnost in 

njeno spodbujanje pa med načela in cilje vzgoje in izobraževanja. (Kovač) 

 

V splošni obravnavi ustvarjalnosti so uveljavljena metodična izhodišča ameriških raziskovalcev, ki 

razločujejo štiri vidike: okolje (press), osebnost (personality), proces (process) in produkt (product). 

(Trstenjak, 1981, str. 11) 

 

*V diplomski nalogi se tem vidikom (v širšem smislu) posvetimo skozi posamezna področja in etape 

raziskovanja ustvarjalnosti.* 
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2.2.1 Stopnje ustvarjalnega procesa predšolskega otroka 

 

Pri analizi ustvarjalnega procesa se avtorji razlikujejo v razbiranju in določanju posameznih faz. 

Trstenjak (1981) povzema štiri stopnje, ki so navadno uveljavljene. Te so priprava, inkubacija, 

iluminacija in verifikacija. Ugotavlja pa tudi, da je posamezne faze težko razločevati, ker gre 

vendarle za kontinuiran proces, v katerem se prepleta nešteto miselnih poti in funkcij. Katere so 

pomembnejše in vodilne, je težko vedeti, še zlasti če se v zavestno dejavnost vpletajo tudi 

podzavestne vsebine in vzgibi. (str. 13–14) 

 

Na tem mestu predstavljamo primer, ki predstavlja potek ustvarjalnega procesa pri otrocih. Avtorica  

(Kovač, 2003, str. 177) za raziskovanje ustvarjalnosti v izvedbenem kurilulumu, povzema Miljaka 

(1995): 

  

• Otrok se v prvi stopnji: 

– seznani s predmetom, materialom, glasom, gibom, obliko itn. 

– opazuje, raziskuje, z njim manipulira in ugotavlja kaj vse lahko s tem naredi. 

 

• Na drugi stopnji: 

– obvladuje običajno uporabo ali način funkcioniranja tega predmeta, materiala itn. 

(V tej fazi lahko zasledimo izraz otrokove ustvarjalnosti, ki je rezultat omejenosti otrokove 

izkušnje. Otrok se trudi ustvarjalno premagati neznanje s predvidevanjem o možni uporabi 

in delovanju; ustvarja si svoje hipoteze, npr. o pravilih rabe jezika in pri tem včasih tvori 

povsem svojevrstne izraze.) 

 

• Na tretji stopnji: 

– ustvarja nove kombinacije, pravila uporabe, dopolnjuje, nadgrajuje, preizkuša različne 

izvirne zamisli. 

 

Kovačeva (2003) v svojem znanstvenem prispevku išče možnosti izvedbenega kurikuluma in pri 

tem zapiše: 

“Omogočanje in spodbujanje prehoda na tretji nivo je v veliki meri odvisno od vzgojiteljice, njene 

strokovne pedagoško-psihološke usposobljenosti, samozavesti, zavzetosti, odprtosti, sposobnosti 

obvladovanja vodenja otrok in skupine, lastne ustvarjalnosti in naravnanosti.”(str. 178) 
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Potek ustvarjalnega procesa je torej posredno in neposredno prepleten z vlogo vzgojitelja v 

ustvarjalnem procesu. Da je ta aspekt potreben za raziskovanje in ugotavljanje ustvarjalnosti v 

predšolskem obdobju, smo prikazali v nadaljevanju. 

 

2.2.2 Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnih sposobnosti 

 

Ustvarjalne sposobnosti so vse tiste, ki izhajajo iz lastnosti in značilnosti ustvarjalnosti. Kakor se v 

teoriji razlikujejo pristopi k ustvarjalnosti in njenemu opredeljevanju, tako se razlikujejo tudi 

opredelitve ustvarjalnih sposobnosti. 

 

Med najpomembnejše (pionirske) raziskovalce ustvarjalnih sposobnosti se uvršča psihologa J.P. 

Guilforda, ki je v večfaktorski analizi odkril pet vrst operacij mišljenja. Med njimi se za razvijanje 

ustvarjalnosti izpostavlja sposobnosti divergentnega mišljenja (sposobnosti različnostne 

produkcije), kjer se upošteva faktor izvirnosti, štirje faktorji prožnosti, dva faktorja gibljivosti ter 

konvergentni faktor izdelave. (Pečjak, 2013) 

 

*V diplomski nalogi se razvoju mišljenja predšolskega otroka bolj temeljito posvetimo v poglavju 

merjenje ustvarjalnosti, kjer navedemo in opisujemo statistično uporabljene faktorje merjenja 

ustvarjalnih sposobnosti.* 

 

Razvijanje in spodbujanje ustvarjalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju je pogojeno z 

širšim družbenim okoljem, določili, ki jih narekuje vzgojno-izobraževalni sistem, z razpoložljivim 

prostorom in časom ter nenazadnje z stališči in prepričanji strokovnih delavcev, ki oblikujejo prakso 

v vrtcu. (Štemberger, 2014) 

 

V slovenski raziskavi stališč strokovnih delavk (prav tam) o ustvarjalnosti otrok, o ustvarjalnosti 

odraslih ter o vlogi vzgojitelja v ustvarjalnem procesu je bilo ugotovljeno, da so vzgojiteljice 

mnenja, da niso vsi ljudje ustvarjalni in tudi vsi otroci niso. Izsledki raziskave med drugim kažejo, 

da vzgojiteljice otrokom pripisujejo višjo mero ustvarjalnosti kot odraslim, a še vedno menijo, da 

niso vsi otroci ustvarjalni. Avtorica prispevka v sklepu razmišlja: “Takšno prepričanje lahko v 

praksi pomeni, da vzgojiteljice ne bodo spodbujale ustvarjalnosti vseh otrok, pač pa se bodo 

posvetile le tistim, za katere menijo, da so ustvarjalni.”(str. 15) 

 

Načini spodbujanja in razvijanja ustvarjalnosti predšolskih otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
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so splošno deklarirani v načelih in ciljih, ki jih predvideva Kurikulum za vrtce. Prav tako so v njem 

predstavljena temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji, 

ki za posamezno področje dejavnosti predlagajo primere vsebin in dejavnosti za uresničevanje v 

praksi. (Kovač, 2003) 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti zasledimo med temi kurikularnimi cilji: 

(povz. po Kovač, 2003; Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10) 

 

• “bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke” – 

spodbujanje vrtcev k ponudbi dejavnosti za različne potrebe staršev in otrok; 

• “večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino”– 

spodbujanje vidikov ustvarjalnega vedenja v razvoju individualnih ustvarjalnih potencialov otrok 

(divergentnost, originalnost, nekonformizem …); 

• “večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev”– 

spodbujanje vrtca kot organizacije in posamezne strokovne delavke, k izgradnji in oblikovanju 

lastnega izvedbenega kurikuluma. 

 

Usmerjanje k ustvarjalnosti zasledimo med naslednjimi kurikularnimi načeli:   

(povz. po Kovač, 2003; Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12-17) 

 

• Načelo demokratičnosti in pluralizma predvideva: 

• “različne metode in načini dela”, “čimbolj pester izbor vsebin in dejavnosti /.../” ter 

“fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji /.../”. 

 

• Načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu predvideva: 

• “uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev”, “uveljavljanje 

avtonomnosti vrtca, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev” ter “prilagajanje 

različnim spremembam”. 

 

• Načelo omogočanja izbire in drugačnosti predvideva: 

• da je vzgojiteljica ustvarjalna pri ponudbi ustreznih vsebin (pestra ponudba različnih 

sredstev, materialov, igralnih in raziskovalnih dejavnosti) in da zagotavlja pozitivna 

stališča in ravnanja, ki spodbujajo k toleranci in sprejemanju drugačnosti. 
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• Načelo uravnoteženosti predvideva, da vzgojiteljica: 

• “/.../ sistematično razvija občutljivost za probleme in zavest o različnih možnih 

odgovorih nanje”. 

• Načelo razvojnoprocesnega pristopa predvideva: 

• “cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazisjkih in 

domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v 

posameznem razvojnem obdobju”. 

 

• Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja 

predvideva: 

• “stalna skrb za zagotavljanje udobnega in spodbudnega okolja /.../ ter upoštevanje 

otrokovih samoiniciativnih ponudb”, “/.../ razvijanje občutljivosti in zavesti o 

problemih” ter “/.../ spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov”. 

 

Kroflič (2001) pri obravnavi vsebinske prenove Kurikuluma za vrtce opozarja, da s tem ko se 

odpira zahteva po večji strokovni avtonomiji in odgovornosti vseh akterjev delovanja vrtcev, prihaja 

tudi do večje odgovornosti za načrtovanje in izvedbo programskih dejavnosti. Branje in neposredno 

prepisovanje vzgojnih ciljev še ne zagotavlja strokovnega načrtovanja na operativni ravni. Večina 

temeljnih načel je vzgojiteljici predstavljena tako, da jih razume kot splošne napotke. Ob 

upoštevanju načel mora vzgojiteljica sama izoblikovati ustrezne vsebinske, metodične in 

kontekstualne rešitve. Velik delež neposrednih strokovnih odločitev je prenesen na raven vrtca in 

posamezne vzgojiteljice, zato je potrebno dosledno spremljanje in opozarjanje o strokovni 

usposobljenosti.(str.23–24) 

 

2.2.3 Vloga vzgojitelja v ustvarjalnem procesu 

 

Vloga vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnem sistemu je brez dvoma pomembna. Na podlagi vseh 

načel, ciljev in napotkov, ki jih predvidevajo vsi bistveni dokumenti, nosijo odgovornost v 

oblikovanju, načrtovanju in izvedbi vsakodnevne prakse prav vzgojitelji in vzgojiteljice. 

 

Vzgojiteljica je ustvarjalka vzgojnega procesa, in to pomeni da je tudi sama soočena z ustvarjalnimi 

izzivi. Vloga se ne kaže samo v razumevanju in izvajanju pedagoške prakse, vzgojiteljica otroku 
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predstavlja tudi osebo, ki zagotavlja občutek sprejetosti, varnosti, zaupanja in topline. Otrokom 

predstavlja vzor in avtoriteto in nanje vpliva s svojim odnosom in ravnanjem, stališči, vrednotenjem 

in tudi s svojimi pričakovanji. Stil in način vodenja vrtčevske skupine, uveljavljanje pravil življenja 

in dela v oddelku, organizacija in raznovrstnost dejavnosti, vse to izhaja iz odnosa, ki ga vzpostavlja 

vzgojitejica v komunikaciji z otroki in s seboj. Njena vloga je povezana s samorefleksijo in v 

razmisleku o svoji vzgojni praksi, lahko poišče možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti in pripomore 

k ustvarjalnemu vzdušju v skupini. (Kovač, 2003, str. 178–179) 

 

Štembergerjeva (2014) v svojem prispevku zagovarja, da se le malo raziskav ukvarja z vlogo 

vzgojiteljev pri spodbujanju ustvarjalnosti predšolskih otrok. Iz prispevka malim petricemo 

raziskavi povzemamo da so se vzgojitelji, vključeni v raziskavo, skoraj v celoti strinjali s trditvami, 

da naj vzgojitelj: 

– pri otrocih spodbuja radovednost; 

– pri dejavnostih upošteva tudi pobude otrok; 

– otrokom nudi izzive; 

– omogoča, da sami raziskujejo. 

 

Avtorica v prispevku konča, da vzgojitelji razumejo in sprejemajo svojo vlogo pri spodbujanju 

ustvarjalnosti pri otrocih. Zavedajo se tudi pomena in prednosti lastne ustvarjalnosti. (str. 13–16) 
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3 TEHNIŠKA USTVARJALNOST 

 

 

Človekov ustvarjalni proces je prisoten v številnih dejavnostih na različnih področjih ustvarjanja. 

Če izhajamo iz poskusov opredelitve pojma ustvarjalnosti, se torej izpostavlja faktor novosti, ki naj 

bi bil med drugim pokazatelj, da je neko delovanje tudi ustvarjalno. Za opredelitev tehniške 

ustvarjalnosti izbiramo širši vidik in temeljna izhodišča, pozneje pa ožji vidik, kjer skušamo 

tehniško ustvarjalnost umestiti v predšolsko obdobje. Tehnika in tehnologija v predšolski vzgoji in 

izobraževanju sta vpleteni med področja dejavnosti, ki jih določa kurikulum. Prikazujemo 

kurikularne cilje in vsebine ter primere dejavnosti, predvidene za področje tehniškega ustvarjanja v 

vrtcu, in sicer skozi analizo področja narave in umetnosti v Kurikulumu za vrtce (1999). Nadalje 

preučujemo načrtovanje in izvedbo ustvarjalnih tehničnih dejavnosti v vrtcu ter predstavljamo 

konceptualno-praktične osnove, za raziskovanje tehničnih dejavnosti v vrtcu (s poudarkom na 

obdobju od 3. do 6. leta starosti). Nazadnje izpostavljamo tudi pomen ustvarjalnega vzdušja in 

alternativno vlogo vzgojitelja pri spremljanju dosežkov v vrtcu. 

 

Opredelitev tehniške ustvarjalnosti 

 

Trstenjak (1981, str. 31–34) ugotavlja, da ni vsako človeško delovanje tudi produktivno in ni vsak 

izdelek oz. produkt tudi izviren in uporaben. Preoblikovanje obstoječega v novo obliko ali nov 

proizvod je pravzaprav reprodukcija (“poustvarjanje”) že obstoječega, kar v nekem smislu pomeni, 

da vendarle ne gre vedno za izumljanje novega oz. delovanje ni nujno ustvarjalno v smislu 

odkrivanja novega. Okvirno opredelitev človekovih dejavnosti na področju ustvarjanja avtor 

razčlenjuje v shemi (str.34) : 

 

Delovanje: 

• neproduktivno (zgolj funkcionalno) 

• produktivno (z učinkom) 

• poustvarjalno 

• ustvarjalno 

• znanstveno (problemi; odpiranje) 

• tehnično (cilji; reševanje) 

• umetniško (vzmeti; upodabljanje). 

 

Prepletanje znanstvenega, tehničnega in umetniškega področja je posledica človeškega delovanja in 

ustvarjanja skozi zgodovino. Želja po ustvarjanju in iskanju ter izumljanju novega je ves čas 
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prisotna, saj družba in okolje silita h konstantnemu razvoju in napredku. Trstenjak (1981, str. 197-

201) prikazuje razvoj posameznika kot tehnika na začetku kot preprostega delavca, ki je za potrebe 

delovnih opravil nadgrajeval in popravljal svoje orodje. Iznajdljivost je v večji ali manjši meri 

uporabljal v smislu izboljšav svojega orodja in za namen učinkovitosti pri delovnih opravilih. 

Nekateri primerki ročnih popravil in izboljšav orodij še danes kažejo na neverjetne umske rešitve in 

so izumi, ki zaradi čisto praktične namembnosti niso potrebovali priznanj in zaščite v patentiranju. 

Od praktičnih in edinstvenih ročnih konstrukcij sta tehnika in tehnologija pridobivali nove 

razsežnosti. Iznajdljivost kot lastnost ustvarjalnosti je torej tista, ki je privedla do znanosti in 

tehnike. Danes obrtnika in orodje povečini zamenjujejo tehnološko dovršeni stroji. Iznajditelj na 

najvišji ravni elektronike mora danes uporabljati izsledke znanosti in tako se njegovo delo tesno 

povezuje z delom znanstvenika. 

 

Da je iznajditeljstvo v tem pogledu bistveno kot podlaga za razumevanje tehniške ustvarjalnosti, je 

razvidno v tem zapisu: “Tehnika se je razvila iz obrti, ta pa iz dela. Danes je seveda tako, da večina 

iznajdb sloni že na prejšnjih izsledkih znanosti in tehnike. Saj moramo celo reči: tehnika je hčerka 

znanosti (seveda naravoslovne). Tehnika je tako rekoč materializacija in mehanizacija znanstvene 

misli.” (Trstenjak, str.198) Tehniško ustvarjalnost v današnji civilizaciji avtor označuje že kot 

“posledico in posebno panogo znanstvene ustvarjalnosti”(prav tam). 

 

Pečjak (2013) o iznajdbah povzema, da je glavno merilo iznajdb uporabnost. Predstavljena novost 

mora biti uporabna, medtem ko njeno koristnost dokazuje trg. Merila za ustvarjalnost v primerjavi 

različnih avtorjev združi v tri bistvena in še danes aktualna, to so: izvirnost (originalnost), prožnost 

(fleksibilnost) in gibkost (fluentnost), velikokrat pa je dodana tudi uporabnost. (str. 17) 

 

Prepoznavanje in opredeljevanje tehniške ustvarjalnosti v predšolskem obdobju se v neki meri 

povezuje s širšim vidikom, njeno umestitev pa iščemo v raziskovanju, ki temelji na teoretičnih in 

izvedbenih smernicah, določenih v Kurikulumu za vrtce.   

 

3.1 Tehnična vzgoja v Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) vključuje dejavnosti, ki so razvrščene v šest področij, in sicer: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Zapisano je, da vzgojitelji na ravni izvedbenega 

kurikuluma, predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo. V tem procesu so jim v pomoč priročniki, ki jim predlagajo metodične in didaktične 

primere zaposlitev, za vse pomembne faze vzgojnega dela (načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, 

evalvacija). (str.14) 
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Kroflič (2001) v priročniku h Kurikulumu za vrtce opozarja, da je v procesu operativnega 

načrtovanja, izvedbe in evalvacije glede na predmetno opredeljene cilje in dejavnosti treba 

upoštevati temeljna skupna načela, ki so zapisana v prvem delu kurikula, in iz njih izhajati: 

“Obstaja velika nevarnost zdrsa vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu v  >pošolane< oblike 

komunikacije in učenja.”(str.15) Predlaga, da se temeljna skupna načela razumejo kot vodilo, cilji 

in dejavnosti pa kot dodatna pomoč pri načrtovanju konkretnih dejavnosti. Te naj bi po splošnem 

načelu uravnoteženosti čim bolj enakovredno zajele vsa področja otrokovega razvoja. 

 

Tu povzemamo iz načela uravnoteženosti za uresničevanje ciljev, kot ga predstavlja Kurikulum za 

vrtce (1999, str. 6-7): 

– upošteva se uravnoteženost med otrokovimi razvojnimi značilnostmi na eni in kurikulom 

na drugi strani; 

– uravnoteženost med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter 

posameznimi področji dejavnosti v vrtcu; 

– načelo se nujno dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti (kurikulum oz. vzgojitelji naj 

zagotavljajo aktivnosti z vseh področij dejavnosti, spodbujajo vse vidike otrokovega 

razvoja, aktivno spodbujajo in odpirajo pravico do izbire in drugačnosti ter možnost za 

poglobljen razvoj določenega vidika oz. področja); 

– upošteva se uravnoteženost med racionalnim pristopom same vede in pristopom zgodovine 

znanosti in epistemologije ter med univerzalnostjo in relativizmom posamezne vede 

(osnovne ideje, koncepte in izkušnje naj se otrokom podaja skozi prizmo razvoja in 

zgodovine in s tem sistematično razvija občutljivost za problem in zavest o različnih možnih 

odgovorih nanje). 

 

Tehnika in tehnologija se torej v vzgojno-izobraževalnem programu prepletata med vsebinami, cilji 

in primeri dejavnosti za posamezna področja. V literaturi redko zasledimo avtorje, ki bi v povezavi 

s kurikulom ločeno obravnavali in opredeljevali področje tehnike in tehnologije za predšolsko 

obdobje. 

 

Papotnik (2005, str. 61) v analizi kurikula za vrtce z vidika prisotnosti tehnike in tehnologije 

(delovno-tehnične vzgoje) prepoznava in povzema glede na predpostavke in zakonitosti kurikula 

tole: 
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– posamezna razvojna področja so med seboj prepletena in povezana z različnimi psihičnimi 

funkcijami; otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s 

čustvenega, intuitivnega, socialnega, spoznavnega vidika; 

– predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno zaradi same sebe (potrebna je izraba 

vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in kot pripravo na naslednjo stopnjo vzgoje in 

izobraževanja; 

– učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. 

 

V iskanju konceptualno formalne kakor tudi praktično-izvedbeni ravni avtor (prav tam) izpostavlja 

izzive v povezavi s področjem tehnike in tehnologije ter naravoslovja. Pri tem upošteva nujnosti, ki 

se postavljajo v didaktično-praktičnih usmeritvah za načrtovanje in izvajanje v vrtcih. Za ta namen 

izpostavlja, da se prav gotovo največ možnosti za preplet področij na izvedbeni ravni kurikula (tudi 

prikritega kurikuluma) najde v okviru narave, kjer so zapisani globalni in konkretni cilji, prepoznani 

kot cilji tehnike in tehnologije. 

 

3.1.1 Cilji, ki se navezujejo na področje tehnične vzgoje 

 

Posamezne cilje iz Kurikuluma za vrtce (1999), ki se navezujejo na področje tehnične vzgoje 

predšolskih otrok, je treba poiskati v prepletu področij, ki se ločeno obravnavajo v kurikulumu. 

Tehnične dejavnosti v vrtcu so glede na vsebine in cilje povezane z vsemi področji dejavnosti, še 

najbolj izrazito pa se dejavnosti povezujejo z umetnostjo, naravo in matematiko. 

 

Papotnik (2005, str. 62) povzema globalne cilje in cilje, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in 

so s področja narave. 

 

Globalni cilji, ki se nanašajo na področje tehnike in tehnologije in so s področja narave (iz 

Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 36): 

– spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe; 

– spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

– spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave (iz Kurikuluma za vrtce, 1999, 
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str. 37): 

Otrok naj: 

– spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

– odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost; 

– spoznava, kaj gibanje povzroča in kaj gibanje vzdržuje; 

– odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); 

– odkriva lastnosti zraka; 

– prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov 

namen in pomen; 

– se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

– razvija predstavo o nastajanju odpadkov in pomenu ter možnostih predelave; 

– spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske sposobnosti. 

 

V analizi kurikula povzemamo cilje s področja umetnosti, ki se povezujejo in nanašajo na tehniko in 

tehnologijo. (Kurikulum, 1999, str.23–24) 

 

Cilji, ki se povezujejo s področjem tehnike in tehnologije in so s področja umetnosti: 

 

Otrok naj ima možnosti, da: 

– razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

– neguje in razvija individualne ustvarjalne potenciale v fazah doživljanja, zamišljanja, 

izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti; 

– odkriva in neguje specifične umetniške sposobnosti in nadarjenosti; 

– razvija prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave; 

– razvija sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, estetskega in 

vrednostnega doživljanja; 

– uporablja in razvija spretnosti, tako da spoznava, raziskuje, eksperimentira z umetniškimi 

sredstvi (s telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi; 

– je deležen spodbud splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

 

3.2 Ustvarjalne tehnične dejavnosti v vrtcu 

 

Primeri dejavnosti za otroke v starosti od 1. do 6. leta so v vzgojno-izobraževalnem programu 
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razdeljeni v dve skupini, predstavljajo pa tudi nekatere vsebine, ki se povezujejo s tehniko in 

tehnologijo. Tehnične dejavnosti so sicer vpletene med vsa področja dejavnosti v kurikulu, 

povzemamo pa s področja narave in umetnosti za drugo starostno skupino (od 3. do 6. leta), kjer so 

ti primeri dejavnosti najbolj prisotni. (Kurikulum, 1999) 

 

Primeri likovnih in oblikovalnih dejavnosti, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo: (str. 27–28) 

Otrok: 

– se igra, zamišlja, oblikuje, ustvarja, se izraža, komunicira z risbo, grafiko, sliko, lepljenko, 

plastiko, konstrukcijo, predmetom, prostorom; 

– opazuje vizualne značilnosti predmetov, objektov, delov, procesov in dogodkov (obliko, 

barvo, svetlost, smeri, prostorske in velikostne odnose); 

– tipa, boža, gnete, mečka površine, materiale in oblike; 

– riše, modelira, sestavlja, oblikuje tudi drobnejše oblike, detajle, vzorce ipd.; 

– uporablja različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, konstruiranje, 

modeliranje, oblikovanje in mnoge različne umetniške, naravne in umetne materiale; 

– iste teme in motive upodablja v dveh in treh dimenzijah; 

– iste teme in motive upodablja z glino in različnimi materiali; 

– zamišlja, izbira in oblikuje lutke, prvine kostuma in scene; 

– oblikuje okrasne in uporabne stvari. 

Primeri glasbenih dejavnosti, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo: (str. 28) 

Otrok: 

– izdeluje enostavna zvočila in glasbila in igra nanje; 

– sodeluje pri glasbenih didaktičnih igrah. 

 

Primeri AV-medijske dejavnosti, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo: (str. 30) 

Otrok: 

– snema s fotoaparatom, videokamero, kasetofonom in razlikuje sredstva za snemanje in 

predvajanje gibljivih in statičnih slik ter zvoka; 

– fotografijo reže in sestavlja v nove prizore (tvori nove vsebine in likovne kompozicije), jo 

umetniško dopolnjuje in uporablja za izdelavo scenarija v obliki stripa. 

Primeri dejavnosti iz področja narave, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo: (str.40–42) 

Otrok: 

– ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdržuje (avto potrebuje gorivo, avtomobilček poganja 

vzmet, človek potrebuje hrano, vodni mlinček poganja vodni tok idr.); 
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– sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora in v njem ureja predmete in drugo; 

– se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in sestavlja); 

– oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga mozaik itd.; 

– spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, kovine, 

plastika); 

– se igra z elastiko, zvija žico ipd. in ugotavlja lastnosti (elastičnost, plastičnost, trdoto idr.); 

– se igra s tehničnimi predmeti; 

– uporablja različne materiale in orodja; 

– izdeluje mlinčke in ladjice; 

– se igra in oblikuje z mivko in vodo; 

– izdeluje enostavna glasbila; 

– sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali 

predelavi (izdelovanje papirja) – reciklira. 

 

3.2.1 Načrtovanje in izvedba tehničnih dejavnosti (v vrtčevskih skupinah od 3. do 6. leta) 

 

 

Papotnik (2005) za predšolsko obdobje predvideva konceptualne razsežnosti tehnike in tehnologije 

(delovno-tehnične vzgoje). V prikazanem miselnem vzorcu predstavlja kategorije, sestavine in 

elemente, vpeljane kot pripomoček za načrtovanje in izvedbo ter evalvacijo tehničnih dejavnosti na 

predšolski stopnji. (str. 56) 
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V okviru ustvarjalnega delovnega procesa z opredeljenimi cilji tehnike in tehnologije v predšolskem 

obdobju je treba upoštevati različne vidike, ki jih avtor  razvrsti v tri kategorije (prav ta, str. 57): 

1. Specialnodidaktični vidiki: 

– upoštevajo se: cilji tehnike in tehnologije za to obdobje; sestava vsebine izbranega 

področja; osnovna oprema, orodja in naprave za zgodnje uvajanje v tehniko; 

artikulacija dejavnosti; koncepti in modeli oziroma strategije vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 

2. Pedagoškopsihološki vidiki: 

– upoštevajo se metode in sredstva vzgoje; razvojne in starostne stopnje; razvijanje 

sposobnosti. 

 

3. Tehniški, tehnološki, fizikalni, ergonomski, oblikovni, organizacijski in ekonomski vidiki: 

 

• tehnični: upošteva se delovni način, postopek, poznavanje in obvladovanje pripomočkov za 

dosego postavljenega cilja ter celota delovnih sredstev in metod, s katerimi se obvladujejo naravni 

zakoni in katere izkoriščajo naravne dobrine; 

• tehnološki: upošteva se tehnologija kot veda o sredstvih in načinu predelave surovin v 

izdelek (npr. mehanska tehnologija, tehnologija lesa); 

• fizikalni: upošteva se fiziko kot vedo o zgradbi in vedenju nežive narave, snovi, ki jo 

sestavljajo, in procesov med različnimi stanji; 

• ergonomski: upošteva se ergonomijo kot vedo o prilagoditvi človeka na delovne razmere 

(veda združuje tehniška, medicinska, pa tudi socialna in ekološka spoznanja);   

• oblikovni: upošteva se oblika-design, ki pomeni industrijsko oblikovanje in je oznaka za 

industrijsko ali umsko oblikovanje, vzorec, osnutek; 

• organizacijski: upošteva se skladno in smotrno povezovanje v urejeno celoto; 

• ekonomski: upošteva se ekonomija kot veda o gospodarstvu, ki predvideva ekonomičnost in 

načelo gospodarjenja, ki zahteva da se ustvari določen rezultat z najmanjšo porabo elementov 

produkcijskega procesa (materiala, sredstev za delo in delovne sile). 

 

Strategije (zvrsti) vzgojno-izobraževalnega dela pri zgodnjem učenju tehnike in tehnologije 

označujejo prevladujočo usmerjenost učnega procesa. Poudarki so lahko na pridobivanju osnovnih 

vedenj in znanj, na pridobivanju izkušenj in na pridobivanju spretnosti in delovnih navad. 

Usmerjenost je odvisna od: 
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– zahtevnosti vsebin, 

– ciljev, 

– sodelovanja otrok, 

– starostne in razvojne stopnje otrok, 

– razumevanja “minimalne strokovne kompetence vzgojitelja” pri upoštevanju kurikula za 

vrtce, 

– kakovosti usposobljenosti kadra, 

– ustvarjalne klime v vrtcu in zunaj njega, 

– povezanost teorije in prakse. 

Primeri strategij vzgojno-izobraževalnega dela so: delovna naloga, konstrukcijska naloga in 

projektna naloga. (Papotnik, 2005, str. 87) 

 

3.2.1.1 Etape in cilji 

 

Papotnik (2005) v predstavitvi konceptualnih razsežnosti tehnike in tehnologije v predšolskem 

obdobju izpostavi tri etapne cilje, v katerih predstavlja cilje za njihovo uresničevanje (str.58): 

 

• spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik: 

– odkrivanje in ugotavljanje namena in pomena tipičnih predmetov, pojavov in procesov; 

– poustvarjanje in ustvarjanje iz različnih materialov: papir, karton, lepenke, različne 

vrste embalaže, les, usnje, furnir, žica plastični materiali itd.; 

– oblikovanje in preoblikovanje predmetov, maket, modelov in projektov iz različnih 

materialov; 

– razvijanje tehničnih ustvarjalnih zmožnosti in sposobnosti; 

• spoznavanje in uporaba orodja in naprav: 

– preizkušanje, urjenje in utrjevanje različnih tehnoloških operacij: rezanje, žaganje, 

pribijanje, prebijanje, sestavljanje, šivanje, lepljenje, barvanje, preizkušanje 

funkcionalnosti itd.; 

– oblikovanje pravilnih spretnosti in delovnih navad, ob ergonomsko pravilno urejenem 

in varnem delovnem mestu; 

• konstruiranje, razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti: 

– pridobivanje tehničnofizikalnih znanj in izkušenj pri konstruiranju s sestavljankami; 

– razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo; 

– razumevanje pomena in funkcije nekaterih strojnih delov in razumevanje pojmov pri 

dejavnosti konstruiranja s sestavljankami. 
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Z uresničevanjem predstavljenih etapnih ciljev v predšolskem obdobju otroke usmerjamo k 

različnim tehničnim dejavnostim. Papotnik (2005, str. 58–59) navaja te usmeritve za dejavnosti iz 

področja tehnike in tehnologije: 

 

• ugotavljanje: otroci ugotavljajo, primerjajo in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodje in 

pripomočke, ki jih srečujejo in videvajo v svojem okolju; 

• preizkušanje: otroci se urijo v različnih tehnoloških opravilih in si oblikujejo pravilne 

spretnosti in delovne navade; 

• sestavljanje: otroci z gradniki različnih sestavljank sestavljajo objekte, makete in modele in 

pri tem odkrivajo osnovne tehnične funkcije, s sestavljanjem si pridobivajo tehnično-fizikalna 

znanja in razvijajo sposobnosti za konstruktorstvo in inovatorstvo; 

• razstavljanje: otroci sestavljene objekte, makete in modele razstavljajo in oblikujejo pravilen 

odnos do ustvarjalnega dela, razvijajo čut za odgovornost, natančnost in red in sposobnosti pri 

odkrivanju in reševanju problemskih situacij; 

• gradnja: otroci z oblikovanjem in preoblikovanjem gradijo iz različnih materialov in s tem 

razvijajo tehnične ustvarjalne zmožnosti in sposobnosti; 

• primerjanje: otroci primerjajo in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodja in pripomočke, ki 

jih srečujejo v svojem okolju; 

• vrednotenje: otroci dojemajo in vrednotijo tehniške odnose in določajo objektivna merila za 

ovrednotenje svojih skic, risb, izdelkov, modelov, maket in projektov. 

 

3.2.1.2 Materiali in pripomočki 

 

Med kurikularnimi cilji in primeri dejavnosti za področje tehnike in tehnologije je razvidno, da 

otroci v vrtcu spoznavajo in ustvarjajo iz različnih materialov ter pri tem uporabljajo različne 

pripomočke in orodja. Bolj podrobne usmeritve in cilje za posamezne tehnične dejavnosti, ki 

vključujejo uporabo različnih materialov, delovnih orodij in pripomočkov, najdemo in povzemamo 

iz priročnikov za tehnično vzgojo v predšolskem obdobju. 

 

Fošnarič (2005, str. 118-119) predvideva tehnični kotiček kot ergonomsko urejen in prilagojen del 

notranjega prostora v igralnici. Takšen prostor otrokom omogoča, da ustrežejo svoji želji po 

ustvarjanju, gradnji, poskušanju, konstruiranju, analiziranju ter ustreza namenu, da otroci razvijajo 

spretnosti in navade na področju tehnike in tehnologije. V tehniškem kotičku se nahajajo 

konstrukcijske zbirke (Lego, Matador, sestavljanka Gigo, lesene ploščice ipd.), materiali, ki jih 

otroci lahko sami naberejo na sprehodih in izletih (plodovi, kamenčki), materiali, ki jih v naravi ne 
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najdemo (žice, papir, vrvi, pločevina, razni odpadni materiali, leseni odpadki ipd.), in ne nazadnje 

ustrezne zbirke delovnih orodij in pripomočkov. Zbirke so posebej prilagojene specifiki 

ustvarjalnega tehničnega procesa za otroke v vrtcu. Izbrana orodja morajo ustrezati razvojni in 

starostni stopnji otrok ter varnostnim skladom, ki so določena za vzgojno-izobraževalne ustanove. 

Ergonomski vidik predvideva tudi ustrezno pohištvo, mize, omarice za shranjevanje orodij in 

materialov, ki kot elementi ustrezajo predpisom in normativom. 

 

Tu natančno povzemamo (op. v lekturi popravljene napake iz izvirnika) tudi najpomembnejše 

elemente varnega ravnanja v tehniškem kotičku, ki jih avtor (prav ta, str. 119) zapiše v v priročniku: 

• v tehniškem kotičku se ne teka; 

• zadrževati se je treba v bližini svojega delovnega mesta; 

• na delovnem mestu je treba imeti le stvari, nujno potrebno za delo; 

• pri praktičnem delu je treba uporabiti ustrezno zaščito za telo (delovni plašč, predpasnik...); 

• ob uporabi je treba uporabiti zaščitne rokavice in očala; 

• predolgo vdihovanje hitro hlapljivih snovi ni dovoljeno (laki, lepila, topila...); 

• dobro je poskrbeti za ustrezno pospešeno zračenje prostora; 

• treba je poskrbeti za primerno osvetljenost delovnega mesta; 

• po končanem delu je treba poskrbeti za osebno higieno (umivanje rok, obraza, oblačila...). 

 

V diplomski nalogi za namen raziskovanja tehniške ustvarjalnosti izpostavljamo uporabo izbranih 

materialov, in sicer različne vrste papirja, glino, les, kovine, umetne mase, blago ter naravne 

materiale. Iz literature povzemamo nekaj bistvenih značilnosti in lastnosti izbranih materialov, ki 

zaradi svoje široke uporabnosti ustrezajo smernicam za razvoj tehniške ustvarjalnosti v predšolskem 

obdobju. Glini kot materialu dodajamo večjo pozornost. 

 

• Različne vrste papirja 

– pogosto uporabljen material za ustvarjanje raznovrstnih izdelkov; 

– ločimo papir, karton in lepenko, ki se med seboj razlikujejo po debelini, plastnosti, teži in 

kakovosti; 

– osnovna surovina za izdelavo papirja, kartona in lepenke so naravne vlaknate snovi (bombažna, 

lanena, konopljina, lesna in celulozna vlakna); 

– vrste papirja se delijo glede na sestavo osnovne mase, glede na lastnosti in način proizvodnje, 

glede na kakovost, barvo, površinsko obdelavo in včasih celo po geografskem izvoru (npr. japonski 

papir); 
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– papir bolj ali manj vpija vlago, hitreje ali počasneje gori, ga lažje ali težje mečkamo, režemo, 

trgamo, upogibamo in zvijamo; 

– za namen lepšega trganja, rezanja ali upogibanja se opazuje in uporablja vzdolžna smer/lega 

vlakenc; za namen zvijanja in raztezanja papirja se opazuje in upošteva prečna smer vlakenc. 

(Papotnik, 1988, str. 139–144) 

 

• Les 

– je naraven in pogosto gradbeni material ter hkrati pomembna surovina za proizvodnjo celuloze, 

papirja, kemičnih celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas itd.; 

– ima izjemne estetske lastnosti, ki mu jih daje njegova struktura; 

– naravno lesno gradivo se običajno deli na neobdelan in obdelan les; 

– pri uporabi in obdelavi za namen tehničnih dejavnosti se upoštevajo osnovne tehnične lastnosti 

lesa (fizikalne, mehanske in estetske lastnosti); 

– v fizikalnih lastnostih se za uporabo upošteva vlaga lesa, delovanje lesa (krčenje, krivljenje), teža 

in trajnost lesa na zraku; 

– v mehanskih lastnostih se za uporabo upošteva trdota, trdnost, prožnost in žilavost posamezne 

vrste lesa; 

– v estetskih lastnostih se za uporabo upošteva barva, vonj in tekstura posamezne vrste lesa. 

(Papotnik, 1988, str. 147–156) 

 

• Umetne snovi 

– so snovi, ki jih sestavljajo velike organske molekule (makromolekule), katere so kemiki 

spremenili v razporedu in tako pridobili snov želenih odpornosti, ki je boljša od naravnih snovi (npr. 

celuloid, nitroceluloza, klorkavčuk ipd.); 

– osnovne surovine umetnih mas so nafta, plin in premog; 

– glede na način proizvodnje plastičnih snovi se pridobivajo termoplasti, duroplasti in 

elasti/elastomeri; 

– plastične snovi imajo mnogo uporabnih lastnosti, recimo specifično težo, preprosto oblikovanje, 

odpornost proti številnim jedkim kemikalijam, preprosto barvanje, lep videz, odlične izolacijske 

sposobnosti itd.; 

– stiropor se kot umetna masa pogosto uporablja v vrtcih in šolah predvsem zaradi svojih 

obdelovalnih lastnosti. (Papotnik, 1988, str. 176–178) 
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• Kovine 

– kot material so že dolgo v uporabi, predvsem so bile namenjene za izdelovanju orodja, orožja, 

zaponk, zapestnic in mnogih drugih predmetov; 

– od znanih 70 kovin se v tehniki danes uporablja približno 30 kovin; 

– delimo jih v dve skupini, in sicer v železne kovine (železo in vse njegove zlitine) ter barvaste 

kovine, ki se delijo v težke, lahke, redke in plemenite kovine; 

– v predšolskem obdobju se uporabljajo predvsem različne vrste žic. 

(Papotnik, 1988, str. 181–188) 

 

Glina 

Glina je lepljiva in plastična drobnozrnata usedlinska snov. Nastala je kot posledica razpadanja 

feldspatskih kamnin. Minerale, ki vsebujejo velike količine aluminijevega oksida in silicija, 

imenujemo glinenci (feldspati). Gline delimo na: 

– primarne gline: najdemo jih na kraju nastanka, so dokaj čiste, brez primesi in neplastične (kaolin, 

bentonit) in 

– sekundarne gline: najdemo jih v dolinah, kamor so jih s prvotnih nahajališč prinesli vetrovi in 

voda; navadno so bogate z železovim oksidom in vsebujejo veliko različnih anorganskih in 

organskih primesi; odlikuje jih velika plastičnost. 

(Bizjak, 2013, str. 9) 

 

– Vrste gline glede na njene naravne primesi: 

   (Čadež L., 1983, str.9) 

 

– kaolin (osnova za izdelavo porcelana, najčistejša sestava), 

– fajansa (glina, ki je zelo odporna proti ognju), 

– lončarska glina (uporablja se v lončarstvu), 

– opekarska glina (uporablja se za izdelovanje opeke in strešnikov), 

– laporna glina (uporablja se pri izdelavi cementa), 

– boksitna glina (uporablja se pri izdelavi aluminija in posebnih ognja varnih opek), 

– šamotna glina (glina, ki je odporna proti visokim temperaturam, uporablja se v različne 

industrijske namene), 

– umetne gline (pripravljajo jo v tovarnah, uporablja se za fino keramiko). 

 

Suha glina vsrka vodo in tako postane gnetljiva. Izkopano glino mešajo z vodo, nato jo filtrirajo v 



26 

gosto maso in temeljito pregnetejo v gnetilnih strojih. Glina se pri sušenju krči in spreminja obliko. 

Pri višjih temperaturah izgubi kemično vezano vodo, otrdi in postane netopna. (prav tam) 

 

– Keramika: 

   (Bizjak, 2013, str. 6–8) 

 

Beseda keramika izhaja iz grške besede keramos. Prvotno je beseda označevala glino in glinaste 

posode. Obvladovanje keramične tehnologije je znano že iz starih kultur. Oblikovanje keramike je 

torej ustvarjalna dejavnost, ki zahteva poznavanje tehnologije. Glinene izdelke je treba na zraku 

posušiti, nato pa žgati na visokih temperaturah v keramični peči. Glina postane trša in odporna, tako 

dobimo keramiko. 

 

Keramika se deli glede na uporabnost (groba in fina keramika), na temperaturo žganja, glede na  

strukturo materiala (tradicionalna/navadna ter nova/moderna keramika) in glede na vrsto gline, 

primesi in tehnološke obdelave (terakota, majolika, bela prst, kamenine, porcelan). 

 

– Glina in glineni izdelki-keramika v vrtcu: 

   (Vrlič, 2001, str. 130) 

 

Kiparstvo kot likovna dejavnost je širše obravnavana v priročniku h kurikulumu. Avtor navaja, da je 

glina najprimernejši gnetljivi material za kiparstvo v vrtcu. Kot material ga ne nadomeščamo z 

drugimi gnetljivimi materiali (slano testo, plastelin). Slano testo je primerno za otroke do 2. ali 3. 

leta starosti, dokler otroci le gnetejo in drobijo. Glina se ponudi takoj, ko otroci pokažejo interes, da 

želijo z materialom nekaj ustvariti. Plastelin kot material je količinsko omejen, je trd in se ročnemu 

delu upira. Otroke prej vodi k barvnemu kot plastičnemu izražanju, saj je ponavadi različnih barv. 

Otrokom med 3. in 6. letom se ob dejavnosti z glino ponudi tudi orodje za modeliranje in žica za 

rezanje gline. Glina naj bo otrokom v vrtcu vedno na voljo za igro in delo, priprava prostora in 

izvedba dejavnosti z njo je enostavna. Material se hrani v dobro zaprtih plastičnih ali kovinskih 

posodah. 

 

3.2.1.3 Ustvarjalno vzdušje 

 

Pečjak (2013, str. 49–50) ugotavlja, da je za dvig ustvarjalnosti in iznajditeljstva pomembno 

družbeno okolje in ozračje, ki ju spodbuja in odstranjuje zapreke, ki ju ovirajo. V ustvarjalni skupini 

je pomembno sodelovanje in iskanje vezi med posamezniki, v njej potekajo ustvarjalni pogovori. 
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Takšne skupine prispevajo k razvoju strpnosti, kar je pogoj za kvalitetno sporazumevanje in 

razumevanje posameznikov v ožjem in širšem družbenem okolju. 

 

Kovačeva (2003, str. 170) v opredelitvi ustvarjalnosti izpostavlja, da so poleg ustvarjalnih modelov 

za razvoj ustvarjalnosti pomembni tudi: 

– ustrezna klima, 

– demokratični odnosi, 

– spodbudno materialno okolje (zadostna količina materiala, sredstev in možnosti za raziskovanje in 

eksperimentiranje) in 

– možnosti pridobivanja različnih izkušenj in bogatega doživljanja. 

 

“Okolje mora zagotoviti tudi ustrezno varnost, da si otrok izoblikuje dobro samopodobo in se 

pogumno sooča z izzivi, konflikti in problemi, ki ga vabijo k reševanju in ustvarjanju.”(prav tam) 

 

3.2.1.4 Spremljanje dosežkov 

 

Pri tehničnih ustvarjalnih dejavnostih v vrtcu se poudarja ustvarjalni proces in ne rezultat. Papotnik 

(2005) izpostavlja, da izdelek ni namen, temveč sredstvo za oblikovanje ustvarjalne in celovite 

osebnosti. 

 

Sutherland (2015, str. 34-37) za področje prepoznavanja nadarjenosti v zgodnjem otroštvu raziskuje 

možnosti za opazovanje in ocenjevanje dosežkov otrok v vrtcu (s poudarkom na starostni skupini 

otrok, ki so pred vstopom v šolo). Pri tem predlaga premik od t. i. ljudskega modela ocenjevanja k 

alternativnemu modelu ocenjevanju. Od običajnega spremljanja in preverjanja, kjer vzgojitelj 

ponavadi pripravi in oceni seznam spretnosti oziroma nalog, ki jih otroci usvojijo, se lahko po 

mnenju avtorice dodaja ocenjevanje, in sicer v smeri tega seznama opazovanja: 

 

Vzgojitelj v predšolskem obdobju: 

(str. 35) 

• ugotovi, kaj otroci že vedo, razumejo in zmorejo; 

• se z otroki pogovori o tem, kateri so učni cilji pri določeni dejavnosti; 

• se z otroki pogovori o tem, kaj jim je šlo dobro in na čem morajo še delati, ter o tem, čemu 

lahko pripišejo napredek; 

• dovoli otrokom, da delajo preizkuse z razpoložljivimi sredstvi; 

• je pozoren na to, kako vztrajni so otroci; 
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• spodbuja otroke, da izražajo svoja mnenja in čustva. 

 

Sposobnosti, ki jih vzgojitelj opazuje preko alternativnega modela ocenjevanja, so po mnenju 

avtorice (prav tam) trdna podlaga za učenje skozi vse življenje in ne le seznam, ki kaže na 

obvladovanje določene spretnosti. Če vzgojitelj izhaja iz domneve, da pri učenju ne gre samo za 

končni cilj, temveč za raznolikost končnih ciljev, to pomeni: “...da so končni cilji sestavljeni iz 

številnih sposobnosti, pri katerih noben dejavnik ni pomembnejši od drugih – postopek je prav tako 

pomemben kot rezultat.” (str.36) 

 

Formalno opazovanje otrok v predšolskem obdobju vzgojiteljem pri vsaki dejavnosti narekujejo 

nacionalni dokumenti, ki postavljajo jasno oblikovane cilje. Pri zelo natančno določenih ciljih se 

pojavljajo tudi pričakovani rezultati, ki pa vendarle lahko vodijo v to, da vzgojitelj spregleda sam 

proces učenja. Poleg tega z opazovanjem dejavnosti in učenja otrok v vrtcu vzgojitelj kot strokovni 

delavec opazuje in spremlja tudi lastna dejanja in odzive. (prav ta, str.37) 

 

Avtorica (prav tam) za namen spremljanja dosežkov v predšolskem obdobju v praksi predlaga list s 

“seznamom dosežkov” iz posameznih področij, ki vzgojitelju omogoča zbiranje informacij pri 

sestavljanju končne “celostne podobe”: 

 

Seznam dosežkov glede na naslednja področja: 

• spraševanje, 

• razumevanje, 

• ustvarjalnost, 

• logično razmišljanje, 

• pomnjenje, 

• delo z drugimi, 

• tveganje. 

 

V diplomski nalogi uporabljamo primer seznama dosežkov pri raziskovanju mnenja in izkušenj 

strokovnih delavk v vrtcu in tako pridobivamo vpogled glede na pomembnost posameznega 

področja, ki jo razvrščajo strokovne delavke v vrtcu. 
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4 MERJENJE USTVARJALNOSTI 
 

 

Za področje merjenja ustvarjalnosti izhajamo iz teoretičnih predpostavk, za katere smatramo, da 

izpostavljajo možnosti raziskovanja ustvarjalnosti v predšolskem obdobju. V diplomskem delu 

raziskujemo in preučujemo predvsem porast (tehniške) ustvarjalnosti ob izvajanju tehničnih 

dejavnosti v vrtčevskih skupinah. Večina uveljavljenih merskih inštrumentov upošteva divergenco v 

mišljenju, zato povzemamo nekatere značilnosti v razvoju mišljenja predšolskega otroka, 

predstavljamo pa tudi alternativne poglede na razvoj mišljenja. Pomembno je razumevanje in 

poznavanje nekaterih značilnosti v razvoju otroške risbe, saj uporabljeni merski inštrument 

vključuje risanje, na podlagi katerega se vrednotijo posamezne merske kategorije. Test 

ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP) predstavljamo večinoma na podlagi študija tuje 

literature, povzemamo pa tudi nekatere izsledke raziskav, iz katerih je razvidna uporabnost in 

veljavnost testiranja ustvarjalnosti z uporabo tega pripomočka.   

 

4.1 Od teorije k praksi – problematika merjenja ustvarjalnosti v predšolskem obdobju 

 

Ustvarjalnosti ni mogoče meriti neposredno, merjenje ustvarjalnih sposobnosti pa predstavlja 

svojstven problem, namreč bistvo ustvarjalnih odgovorov je v tem, da jih ni mogoče vnaprej 

predvideti. Posredno je možno meriti nekatere sestavine ustvarjalnega mišljenja, npr. originalnost, 

prožnost in fluentnost. Tega se je med prvimi lotil psiholog Torrance, ki je s svojimi testi iskal tudi 

povezave med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Ugotovil je, da povezanost ni zadostna in torej 

visoko inteligentni ljudje niso nujno tudi visoko ustvarjalni. (Marentič P., 2000, str. 91–92) 

 

Pečjak (2013, str.189–190) o merjenju ustvarjalnosti zapiše, da ni enostavno, predvsem zato, ker 

ustvarjalnost ni enodimenzionalna lastnost, temveč sestoji iz več različno povezanih ali 

nepovezanih dejavnikov. Ob tem poudarja, da so ustvarjalnost nekdaj merili s testi inteligentnosti, 

in opozarja, da je to neupravičeno. Oblikovanih je kar nekaj testov in ocenjevalnih lestvic, ki so v 

uporabi za raziskovanje ustvarjalnosti. Avtor (prav tam) na primer omenja Guilfordovo, Mckinnovo, 

Getzlovo in Jacksonovo ter Torrancevo lestvico. Dodaja tudi Urban-Jellenov test ustvarjalnosti. 

 

V psihologiji morajo merske lestvice sicer ustrezati naslednjim kriterijem (str.189): 

– kriteriju veljavnosti (morajo zares meriti to, kar naj bi merile); 

– kriteriju zanesljivosti (ponovne uporabe morajo dati podobne rezultate); 

– kriteriju objektivnosti (ne smejo meriti sodb in mnenja uporabnikov lestvice). 
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Novejša raziskava (Emĩls, idr., 2000), ki vključuje merjenje ustvarjalnosti z uporabo testa 

ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP), predpostavlja, da je smotrno raziskovati tudi kazalce 

ustvarjalnega potenciala. Avtorji skozi analizo psiholoških raziskav utemeljujejo, da je smiselno 

razlikovati ustvarjalni potencial od izmerjenega/doseženega rezultata, kateri zahteva tudi določeno 

mero motivacije, osebne moči in znanja. 

 

Večina tradicoinalnih testov ustvarjalnosti podaja le kvantitativne informacije o zelo omejenih 

vidikih ustvarjalnosti. Zaradi pomanjkljivosti v teoretičnih postavkah, omejitvah v starosti in 

kulturni umestitvi, širši ekonomični uporabnosti, času reševanja in ne nazadnje pomanjkljivosti v 

usmerjenosti testov k merjenju inteligence sta nemška avtorja Urban in Jellen izoblikovala nov 

inštrument za merjenje ustvarjalnosti – Test ustvarjalnega mišljenja z risanjem (The Test For 

Creative Thinking-Drawing Production; Jellen in Urban,1986). Ta merski pripomoček je bil 

ustvarjen kot poskus k predložitvi bolj celostnega, gestalt usmerjenega pristopa k prepoznavanju 

ustvarjalnosti. Upoštevala sta ne le divergentne in nekatere kvantitativne vidike, temveč tudi vidike 

kvalitativnega, na primer vsebino, gestalt, kompozicijo, izpopolnjenost. Poleg tega sta vpeljala 

sestavine izpostavljene v literaturi, na primer nekonvencionalnost, humor, čustva, preseganje 

okvirjev ipd. Test je primeren za različne starostne skupine. Avtorja sta upoštevala uporabnost testa 

za raziskovanje pri otrocih in ga oblikovala kot kulturno nepristranskega. Izbrala sta postopek, ki 

vključuje risanje, in tako omogočila raziskovanje ustvarjalnosti tudi v predšolskem obdobju. 

(Urban, 2005, str. 272–273) 

 

4.1.1 Razvoj mišljenja predšolskega otroka (značilnosti v obdobju od 4. do 6. leta) 

 

V starostnem obdobju od približno dveh do šestih let je otrokovo mišljenje na predoperativni 

stopnji. Značilen je razvoj simbolnih funkcij (npr. simbolna raba jezika, intuitivno reševanje 

problemov, domišljijska oz. simbolna igra, simbolno likovno izražanje …), otroci pa razvijajo tudi 

različne predkoncepte oziroma predpojme (npr. količine, števila, prostora, časa, predmete in stvari 

razvrščajo in grupirajo …). (Marjanovič U., 2001, str. 41) 

 

Stopenjski razvoj mišljenja se po Piagetu razlaga skozi dva ključna procesa, to sta asimilacija in 

akomodacija. V procesu asimilacije gre za vključevanje posameznikovih zaznav novih izkušenj v 

obstoječe miselne strukture (do določene točke). V procesu akomodacije pa mora posameznik že 

obstoječo miselno strukturo spremeniti in razumevanje preizkuša v novih situacijah. Zlasti 
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pomembno je tudi stalno vzpostavljanje ravnotežja med obema procesoma (t. i. intelektualno 

ravnotežje), ki sta komplementarna. (Marjanovič U., 2008, str.44) 

 

Papotnik (2005) za področje tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju poudarja pomen procesa 

asimilacije in akomodacije. Zapiše: 

“V teh fazah si otrok pridobiva vednosti in znanja o pojavih, procesih in pojmih s področja narave, 

tehnike in tehnologije ter se uri v naravoslovnih in tehničnih postopkih, kot so opazovanje, 

razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, preskušanje, skiciranje, načrtovanje, 

konstruiranje, izdelovanje, postavljanje hipotez, poročanje, povzemanje rezultatov, posploševanje 

itd.”(str. 6) 

 

Fric J. (2015, str.34) za namen raziskovanja odnosa med ustvarjalnostjo in igralnim materialom v 

kontekstu simbolne igre povzema iz splošnih teorij ustvarjalnosti: “Otrok v zgodnjem otroštvu že 

uporablja miselne predstave in simbolne reprezentacije, ki so ključnega pomena za pojav 

ustvarjalnosti”. Na podlagi ugotovitev, ki jih je predstavil Vygotsky (1967/2004), izpostavlja tudi 

pomen domišljije v ustvarjalnem procesu, za katero je značilno, da poraste v zgodnjem otroštvu. 

Nadalje na podlagi ugotovitev Runca (2011) povzema, da so otroci na predoperativni stopnji 

razvoja sposobni spontanega simbolnega mišljenja, za konceptualno ustvarjalno mišljenje pa so 

potrebne tudi druge sposobnosti, ki se razvijajo na višjih razvojnih stopnjah. Za razvoj 

ustvarjalnosti in igre sta pomembni divergentno mišljenje in sposobnost transformacije, ki se, kot 

pojasnjuje pozneje, razvijata tudi v povezavi s spoznavno-čustvenimi procesi v otrokovem 

mišljenju. 

 

Tu povzemamo le nekaj bistvenih sestavin divergentnega mišljenja: 

(Marentič P., 2000, str. 91) 

– originalnost; omogoča zmožnost iskanja novih, redkih, oddaljenih rešitev, kombiniranje 

idej na neponovljiv način in se kaže v težnji k fantastičnim, nemogočim rešitvam; 

– fleksibilnost oziroma gibkost, prožnost; omogoča hitro spreminjanje zornega kota oziroma 

vidika reševanja ali hitro spreminjanje pristopa in strategije; 

– fluentnost ali tekočnost in produktivnost; zagotavlja sposobnost hitrega produciranja idej. 

 

Alternativen pogled na razvoj mišljenja v predšolskem obdobju odpira avtorica Sutherland (2015, 

str. 60), ki za namen prepoznavanja in spodbujanja nadarjenosti povzema in predlaga napotke za 

vzgojitelje, ki želijo podpirati razvoj mišljenja pri otrocih: 
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Upošteva se šest vidikov: 

(povz. po Walsh idr., 2007: 3–4) 

• Socialni/Čustveni razvoj 

 

Ali so otroci dovolj samozavestni, da se spopadajo z nejasnostmi in izražajo svoje poglede? 

 

• Motivacija in učne dispozicije 

 

Ali so otroci dovolj vztrajni, da pri nalogi ne odnehajo in jo pripeljejo do konca? 

 

• Spoznavni razvoj 

 

Ali so otroci razvili sposobnost za razvrščanje, urejanje in klasificiranje na konkretni ravni? 

 

• Jezikovni razvoj 

 

Ali so otroci pridobili jezikovne zmožnosti za razlaganje in utemeljevanje? 

Ali znajo pojasniti, zakaj so kaj storili na določen način, razpravljati o načrtih in odgovarjati na 

vprašanja, pri katerih odgovor ni vedno enak? 

 

• Razvoj ustvarjalnosti 

 

Ali otroci pri tem, kar počnejo, kažejo visoko stopnjo domišljije? 

 

• Odzivi, ki dokazujejo razmišljanje 

 

Ali znajo otroci postavljati vprašanja in izražati potrebo po tem, da izvejo več? 

Ali znajo biti do določene mere samokritični, znajo sprejemati predloge od drugih, se spopadati 

z nejasnostmi in se veseliti izzivov? 

 

*V diplomski nalogi upoštevamo več vidikov za razvoj mišljenja v predšolskem obdobju. Zanimajo 

nas tudi alternativni pogledi, saj za namen raziskovanja in načrtovanja tehničnih dejavnosti 

izbiramo metode, ki naj spodbujajo porast ustvarjalnosti pri otrocih in vplivajo nanjo.* 
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4.1.2 Značilnosti otroške risbe (v obdobju od 4. do 6. leta) 

 

Otrok v primerjavi z odraslim, ki lahko manipulira s stvarnostjo in neznanim na najrazličnejše 

načine, nima vseh teh možnosti in izkušenj, zato: “...raziskuje vidni svet z gibanjem in ostalimi čuti, 

obenem pa riše. Riše hiše, skozi katere se vidi, dimnike, iz katerih se kadi ne glede na letni čas, 

pravokotna drevesa z ravnimi vejami, z različnih zornih kotov upodobljene predmete, figure v 

čudnih pozah itn.” (Vrlič in Denac, 2001, str. 125) 

 

Za likovno izražanje v predšolskem obdobju je treba upoštevati, da se otroci v tem obdobju izražajo 

na način, ki ga na svoji razvojni stopnji obvladajo in razumejo. Razvojne stopnje otrokovega 

likovnega izražanja si praviloma sledijo po enakem zaporedju ne glede na kulturno ali socialno 

okolje. Likovni izraz je del otrokovega spoznavnega razvoja in mu pomaga pri razumevanju 

kompleksnih zakonitosti prostora. V procesih, kjer otrok spoznava vizualni svet, ki ga obdaja, v 

njem prepoznava nekatere zakonitosti prostora (oblike, barve, odnosi v prostoru) in vidnih pojavov 

ter si tako razvija vizualno mišljenje. (prav tam) 

 

Značilnosti otroške risbe se obravnavajo z različnih pogledov na razvoj likovnega izražanja. 

Izbiramo vidik, ki vključuje analizo likovnega izražanja s prepoznavanjem značilnosti v razvoju 

simbolnega izražanja z risanjem. Povzemamo (Marjanovič U. in Fekonja P.; Sodoben vrtec, 2008, 

str. 57–60) značilnosti, predstavljene za predshematsko stopnjo simbolnega risanja, ki je značilna za 

obdobje med 3. in 6. letom starosti. Tej stopnji sledi shematska stopnja, ki je značilna za otroke v 

starosti od 6. do 9. leta.   

 

• Otroci sprva uporabljajo le nekaj grobih shem oziroma preprostih oblik, s katerimi 

ponazarjajo različne stvari: 

– iste predmete, ljudi, živali označujejo z različnimi oblikami in 

– različne predmete, ljudi, živali z enakimi oblikami. 

Naprimer: krožne linije lahko predstavljajo glavo, telo, oči, nos ali roko, prav tako pa lahko 

predstavljajo ljudi, živali, sonce, oblak, skodelico. 

 

• Otroci na predshematski stopnji najpogosteje rišejo to, kar o stvareh vedo (intelektualni 

realizem), postopoma pa svoje risanje opirajo tudi na to, kar vidijo (vizualni realizem). 

 

• Otroci iščejo rešitve za preslikavo zaznavnega in predstavnega prostora, ki ga ne zmorejo 
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preslikati na risalno površino, zato pogosto uporabljajo t. i. rentgensko ali transparentno risanje: 

– riše stvari, ki v realnosti niso vidne; 

Naprimer: notranjost hiše prikaže tako, da se pohištvo vidi skozi zunanje stene; 

– ne zmore prikazati nečesa, kar je skrito za bližnjim predmetom; 

Naprimer: človeka, ki stoji za drevesom, prikaže tako, da se vidi skozi drevesno deblo. 

 

• Otroci na tej stopnji še ne zmorejo ustrezno prikazati odnosov med posameznimi elementi, 

zato so ti pogosto razporejeni po celotni risalni površini. Prikazovanje odnosov med predmeti in 

ljudmi temelji na topološkem sosedstvu, ko otrok dva ali več predmetov, ki so v določenem odnosu 

v resničnosti, nariše tako tudi na risbi, pri tem pa ne upošteva velikosti in sorazmernosti. 

 

• Topološki prostor v otroški risbi vključuje nekatera načela, kakršna so: 

– načelo ločevanja: pri človeški figuri s črto loči glavo in trup; 

– načelo obkroževanja: obkroži usta, oči in nos, kar pomeni, da so znotraj glave; ali obkroži 

skupino narisanih otrok in pove, da so ti npr. v hiši, oni drugi pa so zunaj; 

– načelo reda: npr. na zgornjem delu risalne površine nariše sonce, na spodnjem delu travo 

in rožice. 

 

• Najpogostejši element na otroški risbi je ne glede na kulturo, človek. V risanju človeške 

figure si sledijo tri razvojne stopnje: glavonožec, prehodna oblika in konvencionalna figura: 

 

– za glavonožca je značilno, da ima glavo, iz katere izhajajo noge, pogosto tudi roke, in nima trupa, 

ki bi bil ločen od glave; 

– prehodna oblika (med risanjem glavonožca in konvencionalne figure) se kaže v značilnih daljših 

nogah, ki še vedno izhajajo iz glave, vendar med njimi otrok nakaže tudi trup; 

Na primer: roke nariše iz nog, s črto poveže noge med seboj, s pikami zapolni prostor med nogami 

ali med njimi nariše popek; 

– razvojni mejnik pri risanju človeške figure predstavlja risanje trupa, ki je ločen od glave. Takšna 

človeška figura se značilno pojavlja pri otrocih med petim in šestim letom starosti. Otroci dodajajo 

človeški figuri vse več podrobnosti, npr. lase, obrvi, dlani, prste, čevlje, dele, s katerimi ponazorijo 

spol. 

– Mlajši otroci (stari štiri, pet let) človeško figuro narišejo tako, da so njeni posamezni deli 

nesorazmerni, npr. glava je nesorazmerno velika glede na preostale dele telesa, ušesa so mnogo 

večja kot nos. Pozneje otroci vse pogosteje rišejo posamezne dele človeške figure, ki so v ustreznih 
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(realnih) sorazmerjih.   

 

• Na shematski stopnji otrok že razlikuje med oblikami, s katerimi ponazarja različne stvari. 

Prikazuje: 

– isti predmet z enako shemo; 

– različne predmete z različnimi shemami; 

Sheme so vse bolj izdelane, prepozna se reprezentacija predmetov, oseb, živali in rastlin. V risbi 

niso več prikazani le posamezni predmeti, ljudje in živali, temveč odnosi med njimi, dogajanje, 

odnosi celotne situacije in dogodki. 

 

• Risba na shematski stopnji je z vidika prostorske urejenosti ustreznejša, otroci najpogosteje: 

 

– spodnjo linijo označijo kot npr. zeleno travo ali rjavo črto, na katero postavljajo različne elemente; 

– zgornjo linijo označijo npr. tako, da pobarvajo zgornji del lista modro ali pa narišejo oblake in 

sonce, ki ponazarjajo nebo. 

 

• Otroci v približno četrtem letu starosti s počasnimi in manj natančnimi gibi tiskajo črke in 

številke, te pa so ponavadi sestavljene iz več ločenih delov in najpogosteje kaotično razporejene po 

listu papirja. 

 

• Otroci sorazmerno hitro urijo drobne gibe ter skladnost gibov rok in oči, zato v petem, 

šestem letu starosti nimajo nikakršnih težav s samim pisanjem različno velikih črk. Ob povezavi z 

glasovi (fonološko zavedanje) vse pogosteje črke združujejo v besede, ki jih več ne rišejo, temveč 

pišejo in berejo. 

 

Iz priročnika h kurikulumu za vrtce (2001) v celoti povzemamo globalne cilje, ki narekujejo vlogo 

vzgojitelja pri načrtovanju dejavnosti in spodbujanju otrokovega razvoja na področju likovnega 

izražanja. 

   

Pri likovnem delu na predšolski stopnji uresničujemo naslednje globalne cilje: 

(Vrlič in Denac, 2001, str. 126) 

• “razvijamo in vzpodbujamo otrokovo naravno nagnjenje do likovnega izražanja in vzbujamo 

veselje do likovnoustvarjalnega igranja; 

• razvijamo in krepimo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost; 
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• seznanjamo otroke z likovnim jezikom, različnimi likovnimi izraznimi načini, likovnimi 

tehnikami, materiali, orodji in postopki ter jih usposabljamo za njihovo smotrno uporabo. Ob tem 

razvijamo delovne navade otrok; 

• razvijamo osnove za vrednotenje likovnih stvaritev, razvijamo občutljivost za likovne 

kakovosti ter skrbimo za izgradnjo estetskega čuta pri otrocih; 

• z estetsko urejenim okoljem vplivamo .na skladen razvoj otroka.” 

 

“Namen in cilj likovnih dejavnosti na predšolski stopnji namreč ni likovni izdelek sam po sebi, 

ampak otrokov razvoj v procesu likovne dejavnosti.” 

(Vrlič in Denac, 2001, str. 126) 

 

4.2 Test ustvarjalnega mišljenja z risanjem – TCT-DP (The Test For Creative-Thinking 

Drawing Production) 

 

Nekatere značilnosti testa omenjamo že v okviru problematike merjenja ustvarjalnosti, predvsem 

teoretična izhodišča za oblikovanje merskega pripomočka, ki sta jih avtorja testa (Urban in Jellen; 

1986) upoštevala oziroma nadgradila. 

 

Urban (2005, str. 272–275) v prispevku o vrednotenju ustvarjalnosti predstavlja značilnosti v obliki 

in zgradbi predstavljenega merskega inštrumenta, ki jih ustrezno povzemamo (op. prevod iz 

angleškega jezika). 

 

Predpostavke, ki jih pripomoček poskuša upoštevati so: 

– uporabnost in primernost za različne starostne skupine; 

– praktičnost in ustreznost, ki naj pripomore k prepoznavanju visokih in nizkih kreativnih 

potencialov, kot tudi zanemarjenih in slabo razvitih potencialov; 

– enostavna in ekonomična uporaba, izvedba, točkovanje in interpretacija ter ekonomičnost 

v materialu in času; 

– kulturna nepristranskost. (str. 237) 

 

Za namen spodbujanja ustvarjalnosti na podlagi upoštevanja omenjenih predpostavk sta avtorja 

zasnovala obliko testa, ki vsebuje figurativne elemente oziroma dele, ki so podani/narisani kot 

nedokončani in nepravilni. S tem sta želela doseči maksimalno fleksibilnost, ki je nujna za 

ustvarjalnost. Namesto da bi vnašala simbole, koncepte in celostne figure, sta izbrala elemente, ki 
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vsebujejo le nejasne konvencionalne pomene. Bolj ali manj kreativno zapolnjena risba se vrednoti 

na podlagi vnaprej določenih kategorij, ki izhajajo iz izpeljav teoretičnih predpostavk za merjenje 

ustvarjalnosti. (prav tam) 

 

Konceptualna osnova, ki temelji na unikatnem in preprostem dizajnu, omogoča številne in raznolike 

ustvarjalne odgovore, kar je bilo (po besedah avtorja) ugotovljeno tudi na podlagi prvih raziskav, ki 

sta jih avtorja opravila na populaciji nadarjenih učencev in na več tisoč skupinah različno starih 

udeležencev iz različnih držav. Istočasno pa podani figurativni elementi vsebujejo zadostno mero 

sugestivnosti, ki lahko sproža bolj stereotipne odgovore, značilne za učence z nižjo stopnjo 

ustvarjalnosti. Take raznolike možnosti za interpretacijo (to je, nekonvencionalno naproti 

konvencionalnemu) usmerjajo k višji selektivnosti in veljavnosti TCT-DP testa. (prav tam) 

 

Pri reševanju testa udeleženci dobijo nalogo, da dopolnijo risbo na osnovi podanih figurativnih 

elementov. Ti so bili vnaprej oblikovani kot: 

• različni v obliki, 

• geometrični in ne-geometrični, 

• okrogli in ravni, 

• samostojni in umeščeni, 

• prekinjeni in neprekinjeni, 

• znotraj in zunaj (navidezno) postavljenega okvirja, 

• postavljeni neenakomerno v dani prostor in 

• nedokončani.   

Dodaten in zelo pomemben element testa je “okvir v obliki velikega kvadrata”. Skupaj z “majhnim 

in odprtim kvadratom”, ki se nahaja zunaj velikega okvirja, se tvori meja/ločnica, ki je namenjena 

prepoznavanju sestavine ustvarjalnosti, izražene kot sposobnost tveganja. Na ravni kriterijev za 

ocenjevanje sta ta dva elementa zapisana kot “preseganje meja” (odvisno ali neodvisno) glede na 

zunanji element. (prav tam) 

 

*Navedbe štirinajstih kriterijev, po katerih se vrednoti rezultat testa ustvarjalnosti, usklajujemo s 

prevodom, ki je zapisan in je hkrati edini dostopen ter uporabljen v objavljeni slovenski raziskavi, ki 

je vključevala uporabo TCT-DP testa ustvarjalnosti (op. izpuščen je prevod za 13. kriterij, katerega 

sami prevajamo). Širši opis za razumevanje in uporabo posameznega kriterija, ki smo ga 

uporabljali tudi za namen ustreznega ocenjevanja, smo samostojno prevajali in ga dodajamo k  

omenjenemu prevodu kriterijev.* 
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Kriteriji v Testu ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP): 

(Fric Jekovec in Bucik; v Psihološka obzorja; 2015, str.36) 

 

1. “Stalnost”: upošteva se vsaka uporaba, nadaljevanje ali razširitev danih figurativnih 

elementov; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo glede na posamezen element. 

 

2. “Dovršenost”: upošteva se vsak dodatek, zaključek ali dopolnilo, ki je uporabljen, nadaljuje 

ali razširja figurativni element; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo glede na posamezen 

element. 

 

3. “Uporaba novih elementov”: upošteva se vsaka nova figura, simbol ali oblika; kriterij 

določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo glede na posamezen nov element. 

 

4. “Zveznost med elementi”: upoštevajo se povezave z narisano linijo, ki povezuje en 

figurativni element ali figuro ali en element z drugim; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo 

glede na povezano linijo iz posameznega elementa. 

 

5. “Prisotnost tematike”: upošteva se vsaka oblika, ki je ustvarjena, da prispeva k širši 

kompoziciji in celostni tematiki – upošteva se ustvarjen motiv (gestalt); kriterij določa od 0 do 6 

točk, ki se štejejo glede na povezave danega elementa in ustvarjajo motiv. 

 

6. “Preseganje mej glede na zunanji element”: upošteva se uporaba (3) in 

nadaljevanje/razširitev (6) majhnega odprtega kvadrata zunaj okvirja; kriterij določa 0, 3, in 6 točk 

glede na način uporabe kvadratka. 

 

7. “Preseganje mej brez ozira na zunanji element”: upošteva se uporaba prostora zunaj 

okvirja, ki nima povezave z zunanjim elementom, od njega je neodvisna; kriterij določa 0, 3 in 6 

točk, ki se štejejo glede na moč/obseg neodvisne uporabe prostora zunaj okvirja. 

 

8. “Uporaba perspektive”: upošteva se vsak poskus zunaj dvo-dimenzionalnosti; kriterij 

določa od 0 do 6 točk, šteje se vsak poskus. 

 

9. “Uporaba humorja in čustvenih tem”: upošteva se vsaka vrsta risanja, ki izzove humoren 
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odziv, prikazuje čutenje, čustvo ali močno ekspresivnost; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo 

za vsak posamezen izraz (ob primeru uporabe izjemno ekspresivnega in izstopajočega likovnega 

izraza se določi več točk – op. subjektivno vrednotenje za redke, a možne situacije). 

 

10. “Nekonvencionalna uporaba materiala”: upošteva se vsaka nekonvencionalna manipulacija 

materiala-papirja; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav manipulacije. 

 

11. “Nekonvencionalnost v uporabi abstraktnih elementov”: upošteva se vsak element ali risba, 

v kateri je prisoten surrealizem, fikcija ali/in abstrakcija; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za 

pojav določene nekonvencionalnosti. 

 

12. “Nekonvencionalnost v uporabi simbola”: upošteva se uporaba simbolov ali znakov; kriterij 

določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav nekonvencionalnosti. 

 

13. “Nekonvencionalnost v podanih elementih”: upošteva se nekonvencionalna uporaba danih 

elementov testa; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav nekonvencionalnosti. 

 

14. “Hitrost”: upošteva se hitrost, ki ima zgornjo mejo petnajstih minut; kriterij določa od 0 do 

6 točk, za katere upoštevamo vrednosti vnaprej prirejene merske lestvice, ki upošteva odklone 

najvišje in najnižje izmerjenega časa reševanja, sicer pa s časom vrednost pada.   

 

Če je za ustvarjalnost značilno, da iz kaotičnih impulzov vnaša (transcendira) občutek za red in 

estetiko, potem tako ustvarjalni proces kot ustvarjalni produkt reflektirata značilnost kompozicije v 

luči “Geštalta”, oziroma koherentnost v organiziranosti. In ker “Geštalt” poudarja, da ne gre le za 

seštevek posameznih delov, podani kriteriji ne delujejo posamično, temveč v medsebojni povezavi 

in šele tako reflektirajo bolj holističen koncept ustvarjalnega mišljenja. V statističnem smislu to 

pomeni, da posamezen rezultat v kategoriji ne pove še nič o ustvarjalnosti, le končna vsota za vse 

kriterije nakazuje k vrednosti ustvarjalnega izdelka. (str. 274) 

 

Za reševanje testa se posameznikom naroči, da zapolnijo še nezapolnjeno risbo, na kakršenkoli 

način si želijo. Vse je dovoljeno in pravilno, pri risanju se daje popolna svoboda. Za reševanje testa 

je namenjenih 15 minut, po–tem se testi pospravijo za nadaljnjo analizo. Obstaja pripomoček 

(manual) za vrednotenje, ki podaja razširjen opis za evalvacijo končnega izdelka, s katerim si 

raziskovalci lahko pomagajo in tako omogočajo objektivnost v največji možni meri. (prav tam) 
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Test je sestavljen v dveh različicah, in sicer test A in test B. Razlikujeta se le v tem, da sta 

prezrcaljena, v principu pa gre za isto sliko. Cropley (2001) omenja, da je test sicer namenjen širši 

starostni skupini (9–95 let, op. v drugih virih avtorji navajajo že od 5. leta dalje), sam pa ga je 

istočasno kot z odraslimi uporabil in vrednotil čisto enako tudi pri otroku v starosti štirih let in pol. 

Ugotovil je, da se test lahko uporablja tudi pri mlajših otrocih. (str. 109) 

 

Fric Jekovec in Bucik (2015, str. 36) navajata, da slovenskih norm za Test ustvarjalnega mišljenja z 

risanjem (TCT-DP) še nimamo. Povzemata po navedbah avtorjev testa, da je bil na vzorcu 112 

sedmošolcev, starih med 12 in 13 let, iz štirih različnih šol v Nemčiji ugotovljen koeficient notranje 

zanesljivosti (α) med 0,89 in 0,97. (povz. po: Jellen in Urban, 1985; v Urban, 2010) Na vzorcu 589 

poljskih srednješolcev, starih med 16 in 20 let, je bil izračunan nekoliko nižji koeficient, in sicer 

α=0,74. (povz. po: Garlewski in Karwowski, 2012) V omenjeni slovenski raziskavi, v kateri je 

sodelovalo 59 otrok v starosti med 60 in 72 mesecev (M= 68 mesecev oz. 5;8 let), avtorja navajata, 

da je izračunan notranji koeficient znašal 0,78. (prav tam) 

 

V novejši raziskavi (Avsec in Zakrzewska, 2016), ki vključuje rezultate in ugotovitve z uporabo 

testa (TCT-DP) na vzorcu 100 poljskih študentov, avtorja rezultate vzporedno interpretirata s 

pomočjo izračunov prirastka ustvarjalnosti (NPU – Normaliziran prirastek ustvarjalnosti). Rezultati 

povprečnih vrednosti glede na št. doseženih točk, podajajo le en askpekt interpretacije, ki ga avtorja 

dopolnita z NPU. Ugotavljata, da je na pozitivni prirastek vplival nekonformizem in motiviranost 

študentov, na negativni prirastek pa želja po strukturiranosti dejavnosti in zaporednost v mišljenju. 

Omenjata tudi, da je vizualna podobnost A in B predloge, v drugem delu testiranja (posttest) 

negativno vplivala na motivacijo oz. sposobnost obvladovanja ciljne usmerjenosti testirancev. V 

nadaljevanju avtorja dodajata, da je do deviacij in negativnega prirastka na post-testu, prihajalo tudi 

zaradi neustreznih delavnic ustvarjalnosti (neustrezna časovna obremenjenost z zgoščenimi 

aktivnostmi). 

 

Za raziskovanje in vrednotenje v predšolskem obdobju z uporabo Testa ustvarjalnega mišljenja z 

risanjem (TCT-DP) smatramo, da je pomemben povzetek otrokovih razvojnih stopenj ustvarjalnosti 

v risanju, ki jih je na podlagi raziskovanj z omenjenim testom razvil in pojasnil Urban (1991). 

Ugotovitve povzema in predstavlja Cropley (2001, str. 92–93) v svoji publikaciji o učenju in 

poučevanju ustvarjalnosti kot priročniku za vzgojitelje in učitelje (Creativity in education and 

learning; a guide for teachers and educators). 
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Urban (1991) prepoznava šest stopenj v otroški ustvarjalnosti, ki temeljijo na originalnosti, 

sposobnosti tveganja in nekonvencionalnosti. Stopnje je prepoznaval v otroških odgovorih z 

uporabo TCT-DP testa, kjer se zahteva risanje na podlagi podanih figurativnih elementov. 

 

Stopnje v razvoju vključujejo: 

(op. prevod iz angleškega jezika, str. 92) 

 

• Neodvisno čečkanje/risanje; otroci čečkajo ali rišejo neodvisno od danih elementov, niso še 

sposobni usmerjati svoje likovne dejavnosti ne glede na to, da je podana spodbuda/osnova in 

navodilo. 

• Posnemanje; otroci kopirajo slike danih elementov, jih torej uporabijo, a še ne transformirajo 

v nove oblike. 

• Zaključenost/zapolnjenost; otroci zaključeno dopolnijo dani element, pri čemer ga bolj ali 

manj zaokrožijo v celoto (preprost krog ali kvadrat). 

• Samostojna slika ali objekt; otroci interpretirajo elemente in ustvarjajo bolj kompleksne 

slike, čeprav še vedno le kot enostavne, samostojne in osnovne oblike 

• Ustvarjanje motiva in odnosov med elementi; otroci uporabijo dane elemente z namenom 

oblikovanja predmetov/stvari, ki so v povezavi oziroma odnosu z širšo tematsko strukturo. 

Prepozna se očitna želja in namen v oblikovanju konkretne oblike/predmeta. 

• Oblikovanje celostne kompozicije; otroci povezujejo dane elemente in jih povežejo z 

slikami, ki jih samostojno dodajajo neodvisno od elementov. S tem težijo k ustvarjanju skupne 

tematike, ki jo izražajo v celostnem smislu. Slike so bolj ali manj tehnično dodelane, prepozna se že 

kvaliteta glede na likovne spretnosti in sposobnosti posameznega otroka.   
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5 RAZISKOVANJE TEHNIŠKE USTVARJALNOSTI 

 

 

V poglavju prikazujemo vse etape raziskovanja, ugotovitve, rezultate in interpretacijo. Vključujemo 

analizo stanja, načrtovanje in izvedbo ustvarjalnih tehničnih dejavnosti in rezultate merjenja 

ustvarjalnosti.   

 

5. 1 Analiza stanja 

 

Namen raziskave je ugotoviti mnenja in izkušnje strokovnih delavcev iz vrtčevskih skupin otrok v 

starosti od 4. do 6. leta. Rezultate raziskave bomo uporabili za načrtovanje in izvedbo tehničnih 

dejavnosti, ki naj spodbujajo ustvarjalnost otrok. 

 

Vzorec, pripomoček ter zbiranje in obdelava podatkov 

 

V vzorec je bilo vključenih 6 različnih ljubljanskih vrtcev z namenom pridobiti čim bolj 

reprezentativen vzorec. Postopek razdeljevanja in zbiranja anketnih vprašalnikov je potekal v 

mesecu novembru 2015. Anketni vprašalniki so bili oddani ravnateljem vrtca, pomočnikom 

ravnateljev vrtca, oziroma po elektronski pošti (v primeru izražene želje s strani ravnatelja vrtca). V 

postopku zbiranja izpolnjenih vprašalnikov je bilo ugotovljeno, da je vzorec manjši, kot je bilo 

predvideno. 

 

Statistični vzorec predstavljajo strokovni delavci, ki so vključeni v delo z vrtčevskimi skupinami za 

starost od 4. do 6. leta, in sicer iz treh različnih ljubljanskih vrtcev: vrtec Ciciban, vrtec Črnuče in 

vrtec Pod gradom. Pridobljen statistični vzorec bomo predstavili v rezultatih. 

 

Podatke bomo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih sestavili za namen raziskovanja. 

Anketni vprašalnik vključujemo kot prilogo k diplomski nalogi (Priloga 1). 

 

Za ugotavljanje mnenja in izkušenj bomo uporabili deksripitvno in eksplikativno metodo 

pedagoškega raziskovanja.   
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5. 1.1 Rezultati 

 

Statistični vzorec: 

• 31 strokovnih delavk (ženske) in 0 strokovnih delavcev (moški), od tega 17 vzgojiteljic 

predšolskih otrok in 14 pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok 

Stopnja izobrazbe anketiranih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Stopnja izobrazbe 

 

 

Anketiranke imajo v največjem deležu (50%)  V. stopnjo izobrazbe, v najmanjšem (3%) pa IV. 

stopnjo izobrazbe. (Graf 1) 

 

Starost anketiranih 

 

Graf 2: Starost anketiranih 

 

 

V povprečju je največ anketiranih (35 %) v starosti od 41–50 let, ostali deleži so dokaj enakomerno 

porazdeljeni, deleža v najvišji starostni skupini (61 let in več) nimamo. (Graf 2) 
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Število let delovne dobe v vrtcu pri anketiranih 

                                                  

Graf 3: Število let delovne dobe v vrtcu   

 

 

V povprečju ima največje število anketiranih (23 %) od 6 do 10 let delovne dobe v vrtcu, 

procentualno enako visoki (17 %) pa sta kategoriji tistih, ki imajo delovno dobo od 1 do 5 let in od 

31 do 35 let. (Graf 3) 

     

Starost otrok v oddelku 

V vzorec je zajetih: 

• 21 strokovnih delavk v skupini otrok od 4. do 6. leta starosti; 

• 5 strokovnih delavk v skupini otrok od 4. do 5. leta starosti;   

• 5 strokovnih delavk v skupini otrok od 5. do 6. leta starosti. 

 

Število otrok v oddelku 

 

Graf 4: Število otrok v oddelku 

 

 

V povprečju največ anketiranih (42 %) dela v vrtčevskih skupinah s skupno 21 otroki. (Graf 4) 
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Anketna vprašanja (V 1–7): 

 

V1: Metoda dela, ki kar najbolj spodbuja otroke k ustvarjalnosti 

Graf 5: Metode dela za spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Strokovne delavke so med izbranimi metodami dela, ki naj bi otroke spodbujale k ustvarjalnosti, kot 

najpomembnejši izbrale metodo igre in kombinirano metodo dela. Najmanj spodbudna metoda je po 

njihovih izkušnjah metoda preprečevanja. Pod kategorijo “drugo” so nekatere navedle metodo 

aktivnega učenja (1 oseba), metodo raziskovanja (1 oseba) in metodo lastne udeležbe (3 osebe). 

(Graf 5) 

 

V2: Oblike dela za učinkovito in primerno izvedbo tehničnih dejavnosti 

Graf 6: Oblike dela za tehnične dejavnosti v vrtcu 

 

Strokovne delavke so med izbranimi oblikami dela za učinkovito in primerno izvedbo tehničnih 

dejavnosti najraje izberejo kombinirano obliko dela. Med tistimi, ki se odločajo za posamezno 

obliko, izstopa skupinska in individualna oblika dela. V dodatni analizi odgovorov smo ugotovili, 

da pod kategorijo “kombinirana oblika dela” večina anketirank navede kombinacijo vseh oblik dela, 

z izjemo skupne/frontalne oblike, ki se jo najmanj izbira kot učinkovito in primerno. (Graf 6) 
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V3: Materiali za namen tehničnih dejavnosti, ki po mnenju strokovnih delavk spodbujajo in 

nagovarjajo otroke k ustvarjalnosti 

Graf 7: Izbira materiala za ustvarjalne tehnične dejavnosti 

 

Po mnenju večine strokovnih delavk je za spodbujanje ustvarjalnosti pri izvedbi tehničnih 

dejavnosti kot material primerna glina. Kar nekaj strokovnih delavk je mnenja, da ustvarjalnost 

spodbuja uporaba različnih vrst papirja, les in naravni materiali. V dodatni analizi smo ugotovili, da 

nekatere od anketirank pod kategorijo “drugo” navedejo “odpadna embalaža” ali “vsi  omenjeni 

materiali”. (Graf 7) 

 

Pod kategorijo “naravni materiali” smo nagovorili strokovne delavke, da za svojo izbiro navedejo 

primer. Prikazujemo podatke glede na število posameznih navedb: 

 

 

Graf 8: Primeri naravnih materialov za ustvarjalne tehnične dejavnosti v vrtcu 

 

 

Ugotovili smo, da anketiranke v največjem številu za primer navedejo listje, gozdne plodove 

(kostanj, želod) in rastline (veje). (Graf 8) 
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V4: Primeri tehničnih dejavnosti v vrtcu, ki po mnenju strokovnih delavk omogočajo in spodbujajo 

ustvarjalnost otrok 

Ugotovili smo, da je število posameznih odgovorov glede na statistični vzorec (31 oseb) v razmerju: 

 

• 23 strokovnih delavk odgovarja s primerom; 

• 8 strokovnih delavk ne odgovarja s primerom. 

 

Povzetek posameznih zapisanih primerov ustvarjalnih tehničnih dejavnosti 

• oblikovanje živali iz plastenke ali zamaškov; 

• izdelovanje z naravnimi materiali (listi, palice, kamni, storži); 

• izdelava lutk za namizno gledališče (samostojna izbira materialov, kombinacija le-teh, 

samostojna izvedba); 

• izdelovanje kipov iz naravnega materiala med sprehodom v gozd; 

• oblikovanje plastelina, mivke, gline, …; 

• spoznavanje različnih materialov in njihovih lastnosti (masa, plovnost, ...); 

• oblikovanje vlaka iz odpadne embalaže; 

• igra s ploščo iz plute, uporaba žebljičkov in kladiva itd.; 

• igra z leseno konstrukcijo za pritrjevanje različnih velikih vijakov in zabijanje žebljev; 

• izdelovanje geometrijskih likov iz lesa, v nadaljevanju sestavljanje desetih podob/slik; 

• ustvarjanje kovčkov iz škatel za čevlje, izdelovanje lutk – pes iz plastenke; 

• izdelovanje ptičje hiške; 

• izdelovanje škatel v obliki živali; 

• ustvarjanje iz različnih vrst papirja; 

• izdelovanje najljubših igrač, nakita, okrasnih posod za obdarovanje; 

• uprizoritev jeseni na papirju in lepljenje različnih materialov; 

• konstruiranje (razstavljanje, sestavljanje); 

• spoznavanje magnetov in njihovih lastnosti; 

• ustvarjanje “svoje sobe” iz odpadnih škatel in drugih materialov; 

• izdelava “gregorčkov”. 

 

Nekateri odgovori se pojavljajo večkrat v podobni obliki, zato smo jih pregledno združili in uredili 

v smiselno celoto. Nekatere strokovne delavke so navajale po več dejavnosti naenkrat, nekatere jih 

v celoti niso navajale. Ugotovili smo, da se večina primerov nanaša na praktične izkušnje 

strokovnih delavk v vrtcu, ki se povečini skladajo s cilji tehnične vzgoje v predšolskem obdobju. 
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V5: Področja dejavnosti, ki se po mnenju strokovnih delavk najbolje dopolnjujejo s tehničnimi 

dejavnostmi v vrtcu, in zakaj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Področja dejavnosti v vrtcu, ki se najbolje dopolnjujejo s tehničnimi dejavnostmi 

 

 

Večina strokovnih delavk je mnenja, da se tehnične dejavnosti v vrtcu najbolje dopolnjujejo s 

področjem umetnosti. Prav tako izstopa mnenje, da se dopolnjujejo s področjema narave in 

matematike. V najmanjši meri strokovne delavke izbirajo povezovanje tehničnih dejavnosti s 

področjem jezika. (Graf 9) 

 

V dodatni analizi smo raziskovali, zakaj izbirajo povezavo/-e, za katero/-e se odločajo. Ugotovili 

smo, da je število odgovorov glede na statistični vzorec (31 oseb) v razmerju: 

 

• 20 strokovnih delavk odgovarja na vprašanje zakaj; 

• 11 strokovnih delavk ne odgovarja na vprašanje zakaj. 

 

Povzetek posameznih zapisanih utemeljitev anketirank glede na izbrano/-a področje/-a 

 

Umetnost: 

• ker otroci razvijajo umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

• ker razvijamo ustvarjalnost v fazah doživljanja, zamišljanja in izražanja; 

• ker imata področje umetnosti in tehnike veliko podobnih elementov. 

Umetnost in narava: 

• ker se ti področji dopolnjujeta in sta si podobni; 

• ker otrok potrebuje ustvarjalnost in tehnično znanje; 

• ker mora biti človek ustvarjalen, da zna sestaviti stvari, tako da delujejo; 
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• ker ravno ti področji ponujata največ možnosti za ustvarjalnost; 

• ker narava otroku ponuja nešteto možnosti za raziskovanje, v njej lahko dobimo ves tehnični 

material, s katerim otroke spodbujamo k izdelavi tehničnih pripomočkov. 

• Umetnost in matematika: 

• iz naravnih materialov izdelujemo pripomočke za umetnost in matematiko. 

• Umetnost, narava in matematika: 

• ker se področja preprosto povezujejo, otrok črpa ideje iz narave in razvija tudi matematične 

pojme. 

• Umetnost in družba: 

• ker upoštevamo otrokove ideje ter smiselnost in uporabo izdelka. 

• Narava in matematika: 

• ker je veliko stvari iz narave in iz naravnih materialov, otrok izdeluje mlinčke, vetrnice itd.; 

• ker otrok razvršča po barvi in velikosti; 

• ker otrok šteje in primerja. 

• Umetnost in gibanje: 

• ker se področja dopolnjujejo.   

• Vsa področja: 

• ker je vsako področje lahko izhodišče za ustvarjanje. 

 

Večina strokovnih delavk (2/3 anketiranih) navede utemeljitev za svojo izbiro. Nekatere od njih 

izhajajo iz globalnih in izvedbenih ciljev za posamezna področja dejavnosti, zapisanih v 

kurikulumu za vrtce. 

 

V6: Kako strokovne delavke prepoznajo ustvarjalnega otroka 

Graf 10: Prepoznavanje ustvarjalnega otroka 

Večina strokovnih delavk ustvarjalnega otroka prepozna po tem, da rad raziskuje in poizveduje, in 

tudi, da rad snuje nove oblike in dizajn. Nekatere strokovne delavke (skoraj 1/3) izbirajo več 
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različnih odgovorov. (Graf 10) 

 

V dodatni analizi smo ugotovili, da nekatere strokovne delavke (5 oseb) pod kategorijo “drugo” 

navajajo: 

 

• otrok ima željo po ustvarjanju, je inovativen, ustvarjalen in ima občutek za lepo …; 

• otrok samoiniciativno ustvarja/kreira, ne glede na dejavnosti (3 osebe); 

• vsi otroci so ustvarjalni. 

 

V7: Kategorije spremljanja dosežkov otrok v vrtcu, ki jih glede na pomembnost razvrščajo 

(ocenjujejo) strokovne delavke v vrtčevskih skupinah od 4. do 6. leta 

 

Ugotovili smo, da so trije odgovori anketirank nepopolni, zato za statistični vzorec uporabljamo 

novo spremenljivko: 28 strokovnih delavk. Anketiranke ne odgovarjajo pod kategorijo “drugo”, 

zato te kategorije statistično ne obravnavamo. 

 

Graf 11: Spremljanje dosežkov otrok v vrtcu (po pomembnosti) 

 

V skupnem seštevku ocen po pomembnosti je večina anketirank najvišje rangirala kategorijo za 

spremljanje dosežkov pri ustvarjalnosti otrok v vrtcu. Visoka pomembnost je bila določena tudi za 

kategorijo spremljanja dosežkov, pri logičnem razmišljanju in sposobnosti razumevanja otrok v 

vrtcu. (Graf 11) 

Dodatno analizo za predstavljanje rezultatov po pomembnosti interpretiramo na podlagi tabele, kjer 

prikazujemo izračunani delež (%) glede na maksimalno število točk. 
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Tabela 1: Rezultati razvrščanja ocen (od 1–7) po pomembnosti za kategorije v spremljanju 

dosežkov otrok v vrtcu 

 

 

 

KATEGORIJA 

Seštevek točk vseh odgovorov (28 

oseb) glede na razvrščanje ocen v 

posamezno kategorijo (od 1–7) 

Posamičen delež (%) glede na 

maks. št. točk (196) v 

posamezni kategoriji 

1. Sposobnost spraševanja 97 49.48 % 

2. Sposobnost razumevanja 117 59.69 % 

3. Ustvarjalnost 159 81.12 % 

4. Logično razmišljanje 138 70.40 % 

5. Pomnjenje 95 48.46 % 

6. Delo z drugimi 103 52.55 % 

7. Sposobnost tveganja 75 38.26 % 

 Skupaj: 784 100 % = 196 

 

 

Strokovne delavke v najvišjem deležu (81.12 %) določajo pomembnost spremljanju dosežkov v 

ustvarjalnosti otrok v vrtcu. V visokem deležu (70.40 %) po pomembnosti ocenjujejo spremljanje 

dosežkov za logično razmišljanje, v najmanjšem deležu (38.26 %) pa spremljanje dosežkov v 

sposobnosti tveganja otrok v vrtcu. (Tabela 1) 

 

 

5.2 Načrtovanje in izvedba ustvarjalnih tehničnih dejavnosti 

 

 

Z namenom spodbujanja tehniške ustvarjalnosti v vrtcu sem pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti: 

 

• izhajala iz ugotovitev, ki sem jih pridobila z raziskovanjem in ugotavljanjem mnenja in 

izkušenj strokovnih delavk, ki delajo v vrtčevskih skupinah od 4. do 6. leta starosti; 

• upoštevala kurikularne predpostavke, ki določajo globalne cilje in cilje na izvedbeni ravni 

ter širše konceptualno-metodične smernice za področje tehnike in tehnologije v vrtcu, ki jih 

obravnavam v diplomski nalogi; 

• izhajala iz izkušenj, ki sem jih pridobila v dolgoletni praksi izvajanja ustvarjalnih delavnic z 

otroki iz širšega družbenega okolja. Ustvarjalne delavnice sem izvajala s skupinami različno starih 

otrok, in sicer v sklopu galerijskih in festivalskih dejavnosti v eni od ljubljanskih galerij. Več let 

sem sodelovala na festivalih “Igraj se z mano” in prilagajala ustvarjalne delavnice za delo z otroki 

in mladostniki s posebnimi potrebami. V okviru različnih projektov za področje otroškega 

ustvarjanja sem pridobila dodatno znanje in izkušnje, ki jih uporabljam za spodbujanje splošne 
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ustvarjalnosti pri otrocih; 

• v sodelovanju s strokovnimi delavkami usklajevala časovno-namensko usmerjenost 

ustvarjalnih dejavnosti z glino, z izvedbo tehničnih dejavnosti strokovnih delavk; 

• upoštevala ustrezna navodila za uporabo merskega pripomočka in jih ustrezno časovno 

prilagajala vzporednemu raziskovanju porasta ustvarjalnosti ob izbrani tehnični dejavnosti. 

 

Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem upoštevala naslednje 

ugotovitve: 

 

• za spodbujanje ustvarjalnosti je primerna metoda igre in kombinirana metoda dela; 

• najbolj učinkovita oblika dela za izvedbo tehničnih dejavnosti je kombinirana, skupinska in 

individualna oblika; 

• material, uporabljen za namen tehničnih dejavnosti, ki kar najbolj spodbuja in nagovarja 

otroke k ustvarjalnemu izrazu, je glina; 

• kurikularni področji, ki se najbolje dopolnjujeta s tehničnimi dejavnostmi v vrtcu, sta 

umetnost in narava. 

 

Zapisane ugotovitve sem upoštevala pri načrtovanju priprave za izvedbo ustvarjalnih tehničnih 

dejavnosti z glino. Izhajala sem iz globalnih in izvedbenih ciljev s področja umetnosti in narave, ki 

so določeni v Kurikulumu za vrtce. Metode dela, oblike dela in potek dejavnosti sem prilagajala 

širšim smernicam za načrtovanje dejavnosti s področja tehnike in tehnologije v vrtcu. Pripravo sem 

v majhnih razlikah prilagodila za dve različni starostni skupini otrok in upoštevala razlike v 

predhodnih izkušnjah z izbranim materialom (glina). Dejavnosti so potekale v dveh ločenih 

vrtčevskih skupinah, in sicer v eni starostni skupini od 4. do 5. leta in v drugi starostni skupini od 5. 

do 6. leta iz dveh ljubljanskih vrtcev (vrtec Črnuče in vrtec Pod Gradom). Obe pripravi sem 

vključila v prilogo k diplomski nalogi (Priloga 2 in Priloga 3). 

 

Dejavnosti so bile načrtovane in izvedene v skladu z navzkrižnim eksperimentom, ki je potekal na  

vzporedni ravni – raziskava merjenja ustvarjalnosti otrok v vrtcu. V poglavju z rezultati merjenja 

ustvarjalnosti bom predstavila eksperiment s testom ustvarjalnosti (TCT-DP) in v njem podrobneje 

prikazala posamezne etape v časovni usklajenosti z načrtovanjem in izvedbo tehničnih dejavnosti. 

 

Prikaz izvedbe ustvarjalnih tehničnih dejavnosti z glino bom združila v en zapis, in sicer za obe 

vrtčevski skupini, v katerih so dejavnosti potekale. Ustvarjalno-delovni proces bom komentirala ob 
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fotografijah, ki so bile posnete v soglasju z dovoljenjem staršev otrok v vrtcu. 

 

5.2.1 Prikaz in opis izvedbe ustvarjalnega delovnega procesa 

 

Ustvarjalne tehnične dejavnosti z glino so potekale v dveh različnih vrtčevskih skupinah (v vrtcu 

Črnuče in v vrtcu Pod Gradom). Skupina Lastovke so otroci v starosti od 5. do 6. let, skupina 

Žabice pa otroci v starosti od 4. do 5. let. 

 

Uvodna motivacija s predstavitvijo materiala za ustvarjanje (glina) 

 

V jutranjem krogu se z otroki pozdravimo in se spomnimo teme ustvarjalnih delavnic. V skupini 

Žabice v pozdrav skupaj zapojemo še ljudsko ritmično pesem (“Bil je konjenik”). Ustvarjali bomo z 

glino in oblikovali izdelek za mamice, ki ga jim bomo podarili na materinski dan (25. marec). 

Ugotovimo, da otroci praznik že poznajo in se ga veselijo. Pogovarjamo se o izkušnjah otrok z 

materialom in otroci povedo, kako so do sedaj glino uporabljali in kaj se z njo lahko naredi. (Slika 

1) V skupini Žabice so otroci pred kratkim gostovali keramičarko, s katero so nekateri otroci skupaj 

ustvarjali (oblikovanje obraza iz različnih vrst gline). V skupini Lastovke se spomnimo mojega 

obiska v vrtcu in dejavnosti z oblikovanjem plastelina (predstavitev tehnik in možnosti za 

oblikovanje gnetljivih materialov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Slika 1: Pogovarjamo se o izkušnjah z glino 
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                                      Slika 2 in Slika 3: Košček gline potuje od rok do rok 

                                           

Otrokom nato pokažem glino in s pogovorom že ugotavljamo nekatere značilnosti materiala. V 

rokah gnetem material in kroglico gline podam v krog, od rok do rok, da vsak otrok material otipa 

in ga opazuje v značilnostih, ki jih spoznavamo z vprašanji: “Je glina mokra ali suha, trda ali 

mehka, groba ali gladka, hladna ali topla?”, “Kakšne barve je glina in katere druge barve gline 

poznamo?”. (Slika 2 in Slika 3) 

 

Ugotovimo, da je glina mokra, mehka, gladka in hladna. Naštejemo več različnih barv gline (bela, 

rdeča, rjava, siva). Lastnost gline, namreč da se na zraku suši, ugotavljamo sproti med ponavljanjem 

vprašanj o lastnostih materiala, ki se vidno in otipno hitro spreminjajo. Otrokom medtem prikažem 

nekaj osnovnih gibov rok in prstov za lažje oblikovanje želenih oblik (oblikovanje kačic in kroglic, 

stiskanje v “palačinko” ipd.). (Slika 4) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Lastnosti materiala in osnovni gibi rok in prstov 
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Otrokom napovem, da bo košček gline, ki bo zaokrožil nazaj do mojih rok, kasneje nekoliko 

drugačen kot prej: “Zgodila pa se bo še ena majhna čarovnija!”. Otroke povabim, da si ogledajo 

spremembe na koščku gline, potem ko je zaokrožil med rokami. Skupaj ugotovimo, da se je glina 

osušila in postala trša kot prej, je bolj topla in groba. Opazimo tudi, da so se v njej oblikovale 

razpoke. Lastnost, da lahko z dodajanjem kapljice vode zgladimo vidne razpoke v glini, otroci 

navdušeno spremljajo, kot eno majhno čarovnijo. (Slika 5 in Slika 6) 

 

Slika 5 in Slika 6: V glini opazimo razpoke zaradi sušenja, ki jih lahko zgladimo s kapljico 

vode 

 

V posodo z vodo, ki jo imam vnaprej pripravljeno, vmešam košček gline in skupaj ugotovimo, da se 

spreminja. Njena struktura postaja podobna blatu, ugotovijo otroci. Na tem primeru otrokom 

razložim, da z dodajanjem vode spremenimo strukturo materiala, ki ga zaradi tega ne moremo več 

lepo oblikovati. Naučimo se, da je pri dodajanju vode treba biti previden, če želimo iz nje oblikovati 

izdelek. (Slika 7 in Slika 8) 

 

Slika 7 in Slika 8: Otroci povedo, da se glina z dodajanjem vode spreminja v “blato” 
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Uporabljeno zmes gline in vode keramičarji imenujejo “glineno lepilo”. Otrokom razložim, da zmes 

lahko uporabijo pri ustvarjanju svojega izdelka, če bodo v njem lepili posamezne dele skupaj. Na 

kratko jim predstavim še načrtovan ustvarjalno-delovni proces z glino in jih seznanim s širšimi 

etapami delovnega procesa z uporabo gline – “od ideje do končnega izdelka”. 

 

Ustvarjalno-delovni proces z uporabo gline 

 

• Otroci se poljubno razdelijo v skupine po mizah za štiri, nadenejo si predpasnike in se 

seznanijo s svojim delovnim prostorom. V skupini Lastovke uporabimo podlage iz kartonskega 

papirja, v skupini Žabice pa plastične podlage. Po mizah razdelimo koščke gline in posodice z vodo, 

otroci pa dobijo nalogo, da košček gline v miru gnetejo z rokami in medtem razmišljajo o ideji za 

darilo: “Kaj lahko oblikujem v darilo svoji mami?”, “Katere stvari mamo razveselijo na materinski 

dan?”, “Ali lahko izdelam kaj uporabnega za svojo mamo?”. Nekateri otroci hitro najdejo idejo in 

se lotijo ustvarjanja, nekaterim se ideja utrne kasneje. (Slike 9–12) 

 

 

Slika 9–12: Prvi koraki oblikovanja z glino 
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Izoblikuje se pravo ustvarjalno vzdušje, otroci vsak po svoje uživajo v gnetenju in spoznavanju 

materiala. Pogovarjamo se, da je glina “živa” in je naravni material, s katerim je prijetno ustvarjati. 

Ni strupena in z njo si umažemo roke, ki si jih po končani dejavnosti umijemo. Ugotovim, da prav 

nobenega otroka ne zmoti, da se pri ustvarjanju z glino vidno zamažejo roke, nasprotno se zdi, da 

jim je to všeč. (Slika 13 in Slika 14) 

 

Slika 13 in Slika 14: Ustvarjalno vzdušje 

 

Pri nekaterih otrocih že opazim konkretne oblike in opazujem tehnike, ki jih uporabljajo. Otrokom 

pomagam z nasveti in se z njimi pogovarjam o ideji. Po potrebi demonstriram tehniko oblikovanja, 

s katero bodo lažje oblikovali želeno obliko. Po mizah razdelim nekaj pripomočkov za oblikovanje 

(lesene palčke, neuporabne flomastre, ki jih uporabimo zgolj za relief v odtiskovanju, različne 

lesene ploščice in “glineno lepilo” po potrebi). (Slika 15 in Slika 16) 

 

Slika 15 in Slika 16: Demonstracija tehnik, uporabe pripomočkov  in nasveti pri ustvarjanju 

 

• V sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice dokumentiram delovne postopke in tehnike, ki jih 
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otroci uporabljajo pri ustvarjanju z glino. (Slike 17–22) Nekateri otroci vnašajo abstraktne 

elemente, nekateri oblikujejo podobe (človek, živali), zasledimo tudi primere uporabnih in 

praktičnih predmetov (posodice, svečke, mešalnik, vaza za rože itd.). (Slika 23 in Slika 24) Opazim 

tudi elemente igre, ki se spontano razvija z ustvarjalno-delovnim procesom. (Slika 25) Pojavijo se 

nekoliko pričakovani zapleti pri spremljanju določenih etap v procesu ustvarjanja. Z otroki 

ugotovimo, da je proces gnetenja gline pomemben tudi zato, da se glina nekoliko osuši. Posledično 

se ne zalepi na podlago in je z njo lažje oblikovati želeno obliko. V nekaterih primerih je razvidno, 

da so otroci manj časa gnetli košček gline ali pa ji po nepotrebnem dodajali vodo. Razmislili smo o 

smiselnosti uporabe boljše delovne podlage, zato smo v eni od delovnih skupin (kjer se je razvila 

spontana igra z vodo) odstranili njim moteči element (razmočen kartonasti papir in posodico z 

vodo). 

 

Slika 17 in Slika 18: Valjanje v “obliko kačice” 

 

Slika 19 in Slika 20: Oblikovanje z uporabo kroglic in kačic   
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Slika 21 in Slika 22: Otroci uporabljajo raznolike postopke in tehnike pri oblikovanju z glino 

 

 

Slika 23 in Slika 24: Nekateri otroci ustvarjajo podobe živali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Med ustvarjalno-delovnim procesom se razvije spontana igra z vodo (dečki si 

izmišljajo zgodbe o vulkanih, ki bruhajo lavo) 
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• Nekateri otroci že končujejo z delom in mi ponosno kažejo svoje izdelke, kar tudi 

dokumentiram s fotografijami. (Slike 26–29) Ostalim otrokom pomagam s končnimi detajli, če 

ocenim, da je to potrebno. (Slika 30) Razložim jim, da se med sušenjem ali pri peki gline hitro 

zgodi, da se nekateri koščki odlomijo od strukture, zato jih dodatno zalepimo in preverimo, če je 

struktura trdna. Otrokom, ki so še v procesu ustvarjanja, pustim čas, da v miru zaključijo svoje delo. 

Sledi pospravljanje delovnega okolja in umivanje rok, izdelke primerno opremimo z imeni in 

naslovi (otroci povedo naslov ali opišejo izdelek) ter jih postavimo na varno mesto v igralnici 

oziroma zunaj nje. (Slika 31 in Slika 32) 

 

 

 

Slika 26–29: Otroci z veseljem pokažejo, kaj so ustvarili iz gline (polžek in posoda z okrasnimi 

kroglicami, mešalnik za mami, stojalo za svinčnike, skulptura “roža”) 
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Slika 30: Pomoč pri zahtevnejših gibih rok in prstov 

 

Slika 31 in Slika 32: Izdelke po končani dejavnosti opremimo z imeni in naslovi ter jih 

postavimo na varno mesto (v igralnici ali zunaj nje) 

 

Zaključek tehnične dejavnosti z glino, vrednotenje ustvarjalnega procesa in razlaga nadaljnjih 

postopkov obdelave gline, do končnega izdelka – keramike 

 

Za zaključek ustvarjalnega procesa smo si z otroki ogledali vse izdelke in opazovali, kaj je kdo 

ustvarjal. Vzdušje je bilo enkratno, zabavali smo se ob vseh neverjetnih idejah za darila mamicam 

in posameznim rešitvam v ustvarjalnem izrazu. Otroci so bili zadovoljni in so s ponosom pokazali 

svoje izdelke drugim otrokom. Otrokom za zaključek ustvarjalnega procesa na kratko predstavim 

proces sušenja, transporta izdelkov, peke v peči za glino in jim pojasnim možne zaplete pri peki 

posušenih izdelkov. Otroci se že veselijo končnega izdelka – keramike. 
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Izdelke sem previdno transportirala v primernih nosilnih zabojčkih in jih dokumentirala za namen 

prepoznavanja. Doma sem izdelke, ki so imeli volumen krogle ali drugače oblikovane zapolnjene 

strukture, prepikala s paličico, da strukture med peko ne bi razneslo. Dodatno sem pritrdila nekatere 

koščke, dodane strukturi, ki bi sicer med sušenjem ali peko od nje odstopili. Peko v glineni peči je 

opravila moja mama Andreja, ki je že vrsto let keramičarka ter vodi delavnice in tečaje za 

oblikovanje z glino. Peka je bila uspešna in le en izdelek je razneslo. K sreči so nekateri otroci 

ustvarili več izdelkov, in ravno v tem primeru se je izšlo, da otrok ni ostal brez darila za materinski 

dan. Preštela sem več kot štirideset različno unikatnih otroških izdelkov, ki jih tu žal ne morem vseh 

slikovno predstaviti. (Slike 33–35) 

 

V tednu pred materinskim dnevom sem otroke obiskala in jim prinesla njihove keramične izdelke. 

Doma sem za ta namen oblikovala preproste papirnate vrečke in jih opremila z imeni otrok, v njih 

pa varno spravila keramične izdelke. (Slika 36) Vzgojiteljice so z otroki v vrtcu izvedle dodatne 

likovne dejavnosti – izdelovanje čestitk. Ustvarjalne izdelke smo združili v en darilni paket, ki so ga 

otroci podarili na materinski dan (25. marec). (Slika 37 in Slika 38) Otroci so se izdelkov zelo 

razveselili in me spraševali: “Kdaj boš spet prišla v vrtec, da bomo delali z glino?” 

 

 

Slika 33–35: Primeri pečenih izdelkov iz gline – keramika 
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  Slika 36: Ročno izdelane papirnate darilne vrečke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37 in Slika 38: Darilo s keramičnim izdelkom dopolnijo otroške čestitke 

 

5.2.2 Prikaz in opis tehničnih dejavnosti v izvedbi strokovnih delavk – opazovanje z udeležbo 

 

Dejavnosti so bile načrtovane in izvedene v skladu z navzkrižnim eksperimentom, ki je potekal na  

vzporedni ravni – raziskava merjenja ustvarjalnosti otrok v vrtcu. Strokovni delavki sem seznanila z 

diplomskim delom, predstavila sem raziskovalna vprašanja in cilje ter opredelitev problema 

raziskovanja tehniške ustvarjalnosti. Spodbudila sem ju k načrtovanju in izvedbi ustvarjalne 

tehnične dejavnosti v vrtcu, ki bi po njunem mnenju in izkušnjah spodbudila porast ustvarjalnosti 

pri otrocih. V pripravah in izvedbi sta morali upoštevati etape ustvarjalnega procesa, ki so 

prilagojene zahtevam raziskovanja z uporabo Testa ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP). 

Testiranje je treba opraviti pred in po načrtovani ustvarjalno-tehnični dejavnosti. Pri izvedbi 

dejavnosti sem aktivno sodelovala s timom strokovnih delavk in bila aktivno udeležena v delovno-

ustvarjalnem procesu otrok v vrtcu. Dejavnosti bom na kratko opisala in jih opremila s 
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fotografijami (opazovanje z udeležbo). Prikazala bom izvedbo dejavnosti v skupini otrok od 4. do 5. 

leta (skupina Žabice, vrtec Pod Gradom) in izvedbo v skupini otrok od 5. do 6. leta (skupina 

Lastovke, vrtec Črnuče) 

 

Izdelovanje “gregorčkov” v vrtčevski skupini Žabice 

 

• Tema se je vključevala v načrtovane cilje za mesečni program dejavnosti v skupini, cilji pa 

so bili časovno-namensko usklajeni s praznovanjem na gregorjevo (12. marec). Na ta dan se v 

Ljubljani vsako leto tradicionalno spušča po Gradaščici ladjice – “gregorčke”, ki jih povečini 

izdelujejo otroci sami, nato pa ob večernem času na plavajoče ladjice starši položijo prižgane 

svečke in s tem pričarajo pravljično vzdušje, v katerem uživajo tako otroci kot odrasli.    

 

• Materiali in pripomočki: ustvarjalna tehnična dejavnost je vključevala uporabo 

ekstrudiranega polistirena (stirodur) in ustvarjalno reciklažo odpadnega materiala, ki so ga otroci 

uporabljali za konstrukcijo pri izdelavi plavajoče ladjice – gregorčka. V reciklažo smo vključile 

naravne materiale (školjke, orehove lupine in majhne drevesne veje), plutovinaste zamaške, lesene 

palčke (palčke za sladoled in nabodala, zobotrebci), lesene ploščice različnih oblik in zgibane 

papirnate posodice (sicer za uporabo pri peki slaščic – mafinov). Za namen sestavljanja posameznih 

elementov v povezano celoto – konstrukcijo so otroci v delovnem procesu lahko uporabljali lepilo 

Mekol. 

 

Izvedba ustvarjalne tehnične dejavnosti: (v opisih ob fotografijah)     

 

Slika 39 in Slika 40: Delo poteka samostojno po skupinah 
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Slika 41 in Slika 42: Za oblikovanje konstrukcije otroci uporabljajo tehniko lepljenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 43–46: Raznoliki ustvarjalno-tehnološki postopki v konstrukciji z uporabo naravnih in 

odpadnih materialov 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47 in Slika 48: “Moja plavajoča ladjica ima jadro in ograjo” 

 

Zaključek dejavnosti in analiza opazovanja z udeležbo: izdelke smo opremili z imeni otrok, po 

končani dejavnosti pa jih odnesli v prostor izven igralnice in po skupinah opazovali izdelane 

“plavajoče ladjice”. Lepilo se je moralo še posušiti, zato smo bili z izdelki previdni.  Igralnico smo 

pospravili, si umili roke ter očistili delovni prostor in igralnico. 

 

Za analizo opazovanja sem upoštevala vnaprej določene smernice opazovanja. V opazovanju 

samostojnega dela v ustvarjalnem procesu otrok sem ugotovila, da so otroci potrebovali pomoč pri 

določenih tehničnih postopkih (zapikovanje debelejših paličic v stirodur in sestavljanje z lepljenjem 

v bolj zapletenih poskusih konstrukcije izbranih elementov). Ideje so otroci povečini oblikovali 

samostojno, nekateri otroci so ustvarjali brez vnaprej izdelanih zamisli. V ustvarjalno-delovni 

proces so vnašali elemente igre, in sicer v raziskovanju materialov in uporabi lepila. Pri delu in 

komunikaciji v skupini sem opazila, da se otroci (v nekaterih delovnih skupinah) niso znali 

medsebojno dogovoriti o izbiri in količini želene uporabe posameznega materiala. Pomoč 

vzgojitelja pri posredovanju v nezaželenih konfliktih med otroki je bila potrebna v posameznih 

delovnih skupinah, kjer so se pojavile težave s količino posameznega materiala. Težave pri delu z 

orodji in pripomočki smo omenili v zapisu opazovanja samostojnega dela otrok. Sklenem lahko, da 

se večje težave niso pojavljale, otroci so poiskali izvirne rešitve, sicer pa dejavnost ni vključevala 

zahtevne in širše uporabe orodij in pripomočkov. Komentarje otrok na izdelke sem opazovala po 

končani dejavnosti. Z otroki smo ugotavljali, ali bodo gregorčki plavali po vodi, in otroci so 

navdušeno pričakovali preizkus delovanja na dogodek, ki se zgodi vsako leto na gregorjevo ob reki 

Gradaščici v Trnovem. Posameznega izdelka nismo posebej komentirali, z otroki smo kaj hitro 

nadaljevali načrtovane dnevne dejavnosti.   
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Izdelovanje “ptičkov iz testa” v vrtčevski skupini Lastovke 

 

• Tema se je vključevala v načrtovane cilje za mesečni program dejavnosti v skupini, cilji pa 

so bili povezani s praznikom – gregorjevo (12. marec), ko se po ljudskih šegah “ptički ženijo”. 

Izdelovanje ptičkov iz različnih materialov je v tem času zelo pogosto, povezuje se tudi s praznikom 

zaljubljenih na valentinovo (14. marec). 

 

• Materiali in pripomočki: ustvarjalna tehnična dejavnost je vključevala uporabo slanega 

testa (po predhodnem dogovoru pripravljenega v kuhinji vrtca), moke in rozin. Za ustrezno 

oblikovanje ptičjega kljunčka, repa in kril smo uporabili škarje. Izdelke smo zložili na pladenj in 

papir za peko v pečici. 

 

Izvedba ustvarjalne tehnične dejavnosti in poustvarjanje (v opisih ob fotografijah) 

Slika 49 in Slika 50: Frontalna oblika dela z vključeno razlago in demonstracijo delovnega 

postopka (valjanje testa, križno prepletanje zvaljane oblike testa – kot zavezovanje vezalk, 

oblikovanje kljunčka, repa in kril z uporabo škarij ter vstavljanje rozin – ptičje oči)    

 

Slika 51 in Slika 52: Slano testo, moka, rozine in škarje –izdelava ptička iz testa 
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Slika 53 in 54: Po potrebi ponovno demonstriramo postopek izdelave 

 

 

Slika 55 in Slika 56: Potrebna je tudi individualna pomoč pri prepletanju zvaljanega testa v 

želeno obliko 

 

 

Slika 57 in Slika 58: Otroke spodbujamo k samostojnemu delu in nekaterim postopek 

prepletanja uspe v drugem poskusu izdelave 
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Slika 59: Pomočnik iz druge vrtčevske skupine (nadomestitev izostanka pomočnice 

vzgojiteljice) dokumentira radoživost otrok med ustvarjalno-delovnim procesom 

 

Slika 60: Surove ptičke iz testa zložimo na pladenj za peko ter jih ustrezno poimensko 

označimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61: “Iz pečice priletijo ptički”, ki pa jih žal ne moremo pojesti, ker je bilo slano testo 

presoljeno in tako postalo povsem neužitno 
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Slika 62: Vzgojiteljica težavo “presoljenih ptičkov iz testa” reši z likovnim poustvarjanjem, ki 

ga z otroki izvede naslednji dan 

 

Zaključek dejavnosti in analiza opazovanja z udeležbo: oblikovane ptičke iz testa je 

vzgojiteljica odnesla v kuhinjo vrtca, kjer so se spekli. Z otroki smo odšli na igrišče in v povratku v 

igralnico sva z vzgojiteljico ugotovili, da je bilo testo presoljeno ter je tako postalo neužitno. Težavo 

je rešila z likovnim poustvarjanjem, kot je prikazano na fotografiji v poteku ustvarjalno-delovnega 

procesa. 

Za analizo opazovanja sem upoštevala vnaprej določene smernice opazovanja. V opazovanju 

samostojnega dela v ustvarjalnem procesu otrok sem ugotovila, da so otroci potrebovali precej 

pomoči ali usmerjanja pri določenih tehničnih postopkih (postopek prepletanja testa in pravilna 

izvedba oblikovanja z uporabo škarij). Ob danih spodbudah so nekateri otroci vztrajali in postopek 

ponavljali, dokler jim ni uspelo samostojno izdelati svojega ptička. Prav vsakemu pa je uspelo 

zvaljati testo in kasneje ustrezno pritrditi rozine na mesto, kjer ima ptiček oči. Delo in komunikacija 

v skupini je bilo pogojeno z izbiro dejavnosti, katere so se otroci zelo veselili in zato pokazali tudi 

nekaj nepotrpežljivosti ob čakanju. Otroci so že imeli izkušnje z oblikovanjem slanega testa in so 

nestrpno čakali na svoj košček, da z njim pričnejo ustvarjati. Treba je bilo počakati na 

demonstracijo, ki je otroke usmerjala k pravilni izvedbi, na razdeljevanje testa in na pomoč, ki so jo 

otroci individualno izražali z vprašanji: “Polona, kdaj prideš še meni pomagat?”, “Polona jaz ne 

znam, kako naj to naredim?”. Pomoč vzgojitelja je bila potrebna in prisotna predvsem v prvi 

polovici dejavnosti z uporabo slanega testa, kasneje pa smo otroke spodbujali k samostojni izvedbi 

in jih le usmerjali. Težave pri delu z orodji in pripomočki niso bile prisotne. Otroci v tej starosti 

povečini ustrezno uporabljajo škarje, če se je pojavila težava, smo otrokom demonstrirali pravilno 

namensko uporabo in izvedbo. Komentarjev otrok na izdelke nisem zasledila, dejavnost se je hitro 
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zaključila in otroci so odšli v garderobo. Med ustvarjalno-delovnim procesom sem zasledila edino 

le komentarje v smislu: “Kako so luštni tile ptički!”, “A jih bomo res pojedli?”, “Kdaj pa bodo 

pečeni naši ptički?”.      

 

5. 3 Rezultati merjenja ustvarjalnosti 

 

V rezultatih je najprej opisan vzorec in predstavljen ugotovljeni statistični vzorec. Sledi 

predstavitev pripomočka (instrumenta) in podroben opis poteka testiranja s testom v vrtcu (zbiranje 

podatkov) in značilnosti v poteku obdelave podatkov (vrednotenje testov, postopek zapisovanja 

rezultatov in kratek opis načrtovanih postopkov za statistično obdelavo). Sledi predstavitev 

ugotovljenih rezultatov merjenja zanesljivosti testa (koeficient Cronbach alfa – α), interpretacija 

rezultata in ugotovitve. Nadalje v grafičnem prikazu predstavljam pridobljene podatke iz statističnih 

izračunov rezultatov merjenja. Z deskriptivno metodo jih ustrezno predstavim kot okvir 

raziskovalnih vprašanj in ciljev v diplomski nalogi. V zaključku poglavja predstavljam posamezne 

izračunane vrednosti prirastka v ustvarjalnosti in jih ustrezno interpretiram kot okvir diplomskega 

raziskovanja tehniške ustvarjalnosti otrok v vrtcu. Dodajam tudi fotografije, ki prikazujejo 

dokumentirane značilnosti v procesu raziskovanja z uporabo merskega pripomočka.    

 

V raziskavo je bilo vključenih: 

• 20 otrok iz skupine v vrtcu Pod Gradom, v starosti od 4. do 5. leta, in 

• 19 otrok iz skupine v vrtcu Črnuče, v starosti od 5. do 6. leta. 

Skupno vzorec predstavlja 39 otrok, ki so bili udeleženi v navzkrižnem eksperimentu merjenja 

ustvarjalnosti ob tematskih delavnicah (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Prikaz zbiranja podatkov glede na kraj in datum izvedbe dejavnosti in podatki za 

statistični vzorec 

VRTEC IN 

DEJAVNOST 

Št. prisotnih 

otrok v 

skupini 

Št. zbranih 

pred-testov 

(test A) 

Št. zbranih 

post-testov 

(test B) 

Skupno št. 

zbranih testov 

Podatki za 

statistični 

vzorec 

Črnuče – glina (9.3.) 16 16 16 32 32 

Prule – gregorčki 

(10.3.) 

18 18 18 36 36 

Črnuče – ptički (15.3.) 18 18 17 35 34 

Prule – glina (17.3.) 19 19 18 37 36 

SKUPAJ:  71 69 140 138 
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V izvedbi merjenja ustvarjalnosti z uporabo Testa ustvarjalnega mišljenja z risanjem smo zbrali 71 

predtestov (test A) in 69 posttestov (test B), kar v skupnem številu predstavlja 140 zbranih 

rezultatov testa. 

 

Za statistične izračune in ugotovitve upoštevamo veljavnost rezultata, le kadar sta pridobljena oba 

rezultata testa pri posameznem otroku (pred-/posttest; test A in test B). Ugotovili smo, da je 

merjenje statistično neveljavno v dveh primerih (otroka nista reševala posttesta). V posameznih 

statističnih izračunih upoštevamo novo spremenljivko, in sicer za tretje in četrto merjenje (drugi 

krog reševanja): 

• vrtec Črnuče; dejavnost “Ptički”: od skupno 18 prisotnih otrok je rezultat veljaven za 17 

otrok in od skupno zbranih 35 rezultatov je test veljaven za 34 rezultatov (izločimo 2 testa od 

skupno 36 možnih); 

• vrtec Prule; dejavnost “Glina”: od skupno 19 prisotnih otrok je rezultat veljaven za 18 otrok 

(otrok ni bil prisoten pri drugem merjenju) in od skupno zbranih 37 rezultatov je test veljaven za 36 

rezultatov (izločimo 2 testa od skupno 38 možnih). 

 

V statističnih izračunih, ki vključujejo skupno število otrok za vse dejavnosti, se v tretjem in 

četrtem krogu merjenja (pred-/posttest 3 in pred-/posttest 4) upošteva nova spremenljivka: od 

skupno 39 otrok upoštevamo spremenljivko 37 otrok. 

 

Pripomoček in zbiranje podatkov 

 

Za raziskovanje in ugotavljanje ustvarjalnosti otrok v vrtcu sem uporabila Test ustvarjalnega 

mišljenja z risanjem (TCT-DP; The Test for Creative-Thinking Drawing Production). Test obsega 

dve različici (test A in test B), ki ju vključujem v prilogo k diplomski nalogi. (Priloga 4 in Priloga 

5) 

 

Testiranje z uporabo pripomočka v vrtcu je potekalo pred načrtovano tehnično dejavnostjo in po 

njej, in sicer ne dlje kot 15 minut v obeh izvedbah. Uporaba in izvedba je bila načrtovana 

vzporedno z načrtovanjem in izvedbo ustvarjalnih tehničnih dejavnosti in je vključena v pripravo, ki 

sem jo priložila k diplomski nalogi (glej v Priloga 2 in Priloga 3). Upoštevala sem predvsem 

prostorske prilagoditve za izvedbo testiranja in časovni okvir v prilagajanju z izvedbo ustvarjalnih 

tehničnih dejavnosti. Otrokom sem podala ustrezna in vnaprej določena navodila za izvajanje, 

razdeljevanje pripomočka in risanje pa je potekalo po skupinah (miza za 4 otroke). Pričetek 
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testiranja je po navodilih istočasen za vse otroke. Otrokom sem za risanje pripravila večje število 

svinčnikov in barvnih svinčnikov ter s tem omogočila, da je lahko vsak otrok v skupini izbiral med 

barvami. Otroke sem spodbudila k čim bolj samostojnemu risanju. Kot izvajalka testiranja sem si 

uredila ločen prostor v igralnici, kamor so otroci po končanem risanju prinesli svoje risbe – teste. V 

prostor, ki je na predlogi testa vnaprej podan in zapisan, sem vpisala čas reševanja ter ime in 

priimek otroka. Teste sem po 15 minutah ustrezno zaščitila in pospravila na varno mesto. Otroke, ki 

so reševanje opravili v krajšem času od drugih, sem usmerila k mirni in tihi dejavnosti (s katero naj 

se ne moti otrok, ki še niso končali z reševanjem). Meritve časa sem opravila z uporabo štoparice v 

mobilni aplikaciji. Po končanem testiranju sem nadaljevala načrtovani delovni postopek z izbrano 

dejavnostjo, oziroma ustrezno zaključila izvedbo dejavnosti. 

 

V védenju, da bodo otroci štirikrat reševali test z risanjem, sem na podlagi študija literature iz 

ugotovljenih podatkov v opravljenih raziskavah z uporabo testa TCT-DP smatrala, da je treba 

upoštevati možnost upada motivacije pri ponovitvah risanja z vnaprej določeno predlogo. Različici 

testa sta si podobni, dejavnosti pa so potekale v skrčenem časovnem obsegu – v obdobju enega 

meseca (marec 2016). Zato je bilo moč sklepati, da otrokom test po določenem številu ponovitev 

morda ne bo več enako zanimiv in bo tako neustrezen tudi kot podlaga za objektivno merjenje 

ustvarjalnosti v primerjavi prirastka glede na vrsto dejavnosti. Uporabila sem t. i. metodo 

navzkrižnega eksperimenta in dejavnosti načrtovala v navzkrižni kombinaciji, glede na izvajalca v 

posamezni skupini otrok. V enem vrtcu sem dejavnost in merjenje izvajala najprej jaz in potem 

vzgojiteljica, v drugem vrtcu pa obratno. V tretjem in četrtem merjenju sem torej upoštevala možen 

vpliv na motivacijo otrok za reševanje in omogočila enake pogoje za obe izvajalki.   

 

Obdelava podatkov 

 

• Rezultate testov sem najprej uredila glede na posamezno dejavnost in združila obe različici 

(test A in B) za posameznega otroka. 

• Ocenjevala sem ločeno po starostni skupini otrok, vrsti dejavnosti glede na čas izvedbe in po 

spolu. 

• Rezultate sem ocenjevala po petnajstih (15) kriterijih, pri čemer sem izbrala svojo tehniko 

“vzporedne primerjave rezultatov vseh otrok po spolu za posamezen kriterij”. Primerjala in 

ocenjevala sem oba testa (A in B), posebej za deklice in za dečke. 

• Najprej sem ocenjevala rezultate otrok v starosti od 5. do 6. let (vrtec Črnuče), glede na 

datum izvedbe dejavnosti – prvi in drugi krog, nato tretji in četrti krog reševanja –, sledil je enak 
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postopek ocenjevanja rezultatov otrok v starosti od 4. do 5. leta (vrtec Pod Gradom). 

• Rezultate sem sproti zapisovala v priročno preglednico, ki sem jo sestavila za ta namen. 

• Za 14. kriterij (hitrost) sem v sodelovanju z mentorjem priredila ocenjevalno lestvico 

(Tabela 3) (število točk v obratnem sorazmerju s časom upada, upošteva se tudi zgornji in spodnji 

ekstrem): 

 

Tabela 3: Ocenjevalna lestvica za 14. kriterij (hitrost) 

Čas reševanja 

(min) 

Število točk 

0–1 0 točk 

1–3 6 točka 

3–5 5 točki 

5–8 4 točke 

8–10 3 točke 

10–12 2 točk 

12–14 1 točk 

14–15 0 točk 

 

 

• Za namen raziskovanja tehniške ustvarjalnosti sem v sodelovanju z mentorjem določila nov 

kriterij za ocenjevanje – 15. kriterij: tehnika. Zanj upoštevamo enako navodilo za vrednotenje kot 

pri tretjem kriteriju testa – uporaba novih elementov. Tu dodajam ustrezen zapis novega kriterija, ki 

smo ga uporabili za ocenjevanje: 

 

15. kriterij – tehnika: upošteva se vsaka nova tehnična figura, simbol ali oblika; kriterij 

določa od 0 do 8 točk, ki se štejejo glede na posamezen nov element. 

 

• V procesu vzporednega ocenjevanja sem pri določenih kriterijih v rezultatih otrok 

prepoznala značilne posebnosti v otroški risbi in jih upoštevala pri višini doseženih točk. 

Ocenjevanje otroških del je v celoti vključevalo poznavanje in prepoznavanje posebnosti v 

otrokovem izrazu na posamezni razvojni stopnji. Upoštevala sem doslednost pri posameznih 

odločitvah za prilagajanje ocenjevanja in prilagojeni način upoštevala za vse otroke enako. Na tem 

mestu navajanje nekaterih specifik ocenjevanja ni potrebno, namen prilagajanja pri ocenjevanju je 

predvsem upoštevanje razvojnih stopenj v otrokovem ustvarjalnem izrazu z risanjem. 

• Končni rezultat predstavljajo ocenjene vrednosti po 15 kriterijih in izračun seštevka za 
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posamezni test, in sicer za skupno 138 testov (risb otrok). Teh podatkov v diplomski nalogi ne 

prikazujemo, pridobljeni podatki v raziskavi so anonimni in se uporabljajo zgolj v statistične 

namene. Maksimalno  število točk na testu ustvarjalnosti je 80. 

• Tu predstavljamo primer rešenega testa (test A in test B) pri enem od vključenih otrok (Slika 

63 in Slika 64): 

 

Slika 63 in Slika 64: Predtest  in posttest risanja (TCT-DP) 

 

Pri testu ustvarjalnosti naprej preverimo njegovo zanesljivost kot ključno mersko značilnost. 

Zanesljivost merjenja se definira kot korelacija rezultatov testiranja na isti velikosti predmeta 

merjenja, če se to merjenje nekajkrat ponovi (Avsec, 2012). Za preverjanje zanesljivost testa 

izračunamo koeficient Cronbach α, ki je definiran kot enačba 5.1: 

                           

                                                                              

 

(5.1) 

 

 

K – število testnih postavk , 

σ2
x – varianca rezultata merjenja, 

σ2
yi – varianca i-te postavke. 



77 

Izračunana vrednost koeficienta za primer predtesta ustvarjalnosti znaša Cronbach α = 0,85, 

medtem ko je zanesljivost posttesta še za spoznanje višja: Cronbach α = 0,86, kar predstavlja visoko 

zanesljivost. Rezultati, ki so podani v nadaljevanju, so zanesljivi in imajo visoko napovedno 

veljavnost (Avsec, 2012).   

 

Opisna statistika in analiza razlik med delavnicami: 

 

Analiza podatkov je bila izvedena v več stopnjah. Iz baze podatkov smo odstranili statistično 

nedoločljive primere. S pomočjo opisne statistike smo pridobili pregledne lastnosti vzorca. 

Rezultate meritev podajamo z aritmetično sredino (povprečje točk na testu TCT-DP). (Graf 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Dosežki otrok v ustvarjalnosti v primerjavi pred in post testa, glede na vrsto 

delavnice 

 

Graf 12 prikazuje dosežke posameznih otrok v ustvarjalnosti po posameznih delavnicah na pred- in 

posttestu. Pri delavnici Glina (vrtec Črnuče) so otroci v povprečju napredovali od 18, 27 do 22,8 

točk. Medtem so pri vzporedni delavnici Gregorčki (vrtec Pod Gradom) otroci v povprečju 

nazadovali z 18,8 na 15,15 točk. V drugem krogu reševanja so otroci, ki so že opravili delavnico iz 

gline, izdelovali ptičke iz testa. V povprečju so v ustvarjalnosti nazadovali s 23,06 na 21,4 točke. 

Otroci, ki so imeli v prvem krogu delavnico Gregorčki, so v drugem krogu oblikovali z glino in v 

povprečju napredovali z 18,6 na 23,06 točk.   
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Že iz Grafa 12 vidimo tudi, da so otroci različno napredovali, in ne zanemarimo možnosti, da so 

nekateri tudi nazadovali v ustvarjalnosti. Zato izračunamo normaliziran prirastek ustvarjalnosti, kot 

je definiran (Zakrzewska in Avsec, 2016) z enačbo (5.2): 

 

            <g> = %<G> / %<G>max = (%<post> – % <pre>) / (100%-% <pre>)       (5.2) 

 

kjer g (G) pomeni prirastek, pre – dosežek predtesta, post – dosežek postesta. 

 

Enačba nam pove, koliko je otrok napredoval (nazadoval) glede na to, koliko maksimalno lahko 

napreduje od predtesta do posttesta (od A do B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Prirastek ustvarjalnosti glede na vrsto delavnice 

 

Zelo očitno se je pokazalo, da so pri delavnicah z glino otroci napredovali v ustvarjalnosti, mlajši 

otroci celo bolj kot starejši (7,61 proti 6, 91). Pri ostalih delavnicah pa je opazen negativni prirastek 

k ustvarjalnosti, še toliko bolj pri delavnici z gregorčki (- 10,75 %). 

 

Za določitev uspešnosti delavnic izvedemo t-test neodvisnih vzorcev, in sicer najprej za delavnice 

prvega kroga (glina – gregorčki), kjer je vrednost t (28,4) = 2,53 statistično značilen (p = 0,018 < 

0,05). Iz Levenovega testa smo upoštevali, da variance po skupinah niso bile enake (p = 0,004 < 

0,05). 

Za izračun učinka delavnice uporabimo koeficient Cohen d , ki ga izračunamo po enačbi (5.3) 

(Avsec, 2012): 
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                                                        (5.3) 

 

kjer je t velikost razlike relativna na variacijo v vzorcu, df – prostostne stopnje. Učinek Cohen d se 

interpretira kot: d < 0,2 neznaten; 0,2 < d < 0,4 majhen; 0,4 < d < 0,8 zmeren in d > 0,8 velik učinek 

(Avsec, 2012). 

 

Izračunana vrednost Cohen d za delavnice v prvem krogu eksperimenta je 0,95, kar pomeni velik 

učinek delavnic gline v primerjavi z delavnico gregorčkov. Podobno izračunamo tudi za delavnice 

drugega kroga, kjer se skupini zamenjata s temo, in sicer je učinek delavnic zopet statistično 

značilen (p = 0,04 < 0,05), t (35) = 2,3, pri upoštevanju Levenovega testa, da so variance po 

skupinah enake (p = 0,06 > 0,05). Učinek Cohen d = 0,78, kar se smatra kot zmeren do velik učinek 

delavnic gline v primerjavi z delavnicami ptičkov. 

  

Navzkrižna primerjava skupin nam da zanimiv rezultat, ustvarjalna delavnica gline namreč kaže 

tudi na pridobljeno ustvarjalnost, ki se je pokazala v drugem krogu na predtestu. Medtem ko, 

delavnica gregorčkov kljub negativnemu prirastku ustvarjalnosti, ni imela posledic na predtestu v 

drugem krogu reševanja. 

 

Dosežki otrok na testu ustvarjalnosti gledano po spolu: 

 

Kot je razvidno (Graf 14), so v povprečju dečki dosegali višje rezultate kot deklice. Pri deklicah je 

opazen napredek iz predtesta na posttest, in sicer pri vseh vrstah delavnic, medtem ko je pri dečkih 

zaznan celo padec v ustvarjalnosti za delavnico izdelovanja gregorčkov. Vse razlike, prikazane na 

grafu, so statistično neznačilne (p > 0,05). Iz tega lahko sklepamo, da so razlike v ustvarjalnosti, ki 

so razvidne na Grafu 14, posledica drugih dejavnikov, ki niso zajeti v statistični analizi. 
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Graf 14: Dosežki otrok v ustvarjalnosti po spolu 

 

Zanimivo je tudi dejstvo, da navkljub dodatnemu tehniškemu kriteriju za oceno ustvarjalnosti 

(Kriterij 15) ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) ne po tem kriteriju kot tudi ne po preostali 

celoti, gledano po spolu. Kriterij št. 15 je bil tudi testiran na diskriminativnost, da preverimo, če 

omogoča merjenje, za kar je zasnovan, in ugotovimo srednjo diskriminativnost 0,31, kar omogoča 

dobro ločljivost testa (Avsec, 2012). 
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6 DISKUSIJA 

 

 

V tem poglavju bomo predstavili odgovore na posamezne zastavljene cilje (C 1–6) in raziskovalni 

vprašanji (RV 1–2) ter opisali, kako smo do njih prišli. 

 

C1: Predstavitev pojma ustvarjalnosti in tehniške ustvarjalnosti v primerjavi različnih 

avtorjev 

V poglavju 2.1 je predstavljena problematika opredelitve pojma ustvarjalnosti, ki se kaže v številnih 

razlagah in vidikih obravnave za področje ustvarjalnosti. Izhajali smo iz temeljnih predpostavk in 

ugotovitev v raziskovanju ustvarjalnosti, ki so značilno psihološke (Trstenjak, A., Psihologija 

ustvarjalnosti, 1981). Iz študija novejše literature smo izbrali in povzeli tiste ugotovitve, ki so 

skupne za večino novejših avtorjev in potrjujejo, da je problematika še vedno aktualna. Iz širšega 

vidika pojmovanja ustvarjalnosti smo povzeli bistvene značilnosti in poudarke, ki so pomembni za 

raziskovanje ustvarjalnosti v predšolskem obdobju (Poglavje 2.2). Za opredelitev tehniške 

ustvarjalnosti (3. poglavje) smo izbrali povsem enak pristop raziskovanja in predstavljanja 

ugotovitev kot pri opredelitvi pojma ustvarjalnosti. Izhajali smo iz širših vidikov, povzeli pa 

bistvene za namen raziskovanja tehniške ustvarjalnosti v predšolskem obdobju. 

 

C2: Predstavitev etap in ciljev ustvarjalnega procesa predšolskega otroka 

V poglavju 2.2.1 smo povzeli predvidene stopnje ustvarjalnega procesa predšolskega otroka, za 

katere velja, da niso jasno določene. Stopnje so posredno povezane z vlogo vzgojitelja v otrokovem  

ustvarjalnem procesu, ki prepoznava posebnosti otrokovega razvoja v zgodnjem otroštvu. Etape in 

cilji ustvarjalnega procesa so širše predstavljeni v okviru načrtovanja in izvedbe tehničnih 

dejavnosti, in sicer v poglavju 3.2.1.1. Upoštevali smo konceptualne razsežnosti tehnike in 

tehnologije za predšolsko obdobje pri izvedbi dejavnosti s področja tehnike in tehnologije v vrtcu, 

ki smo jih povzeli iz priročnika za vzgojitelje. Širše cilje, ki se jih prav tako upošteva pri 

načrtovanju in izvedbi ustvarjalnega procesa otrok v vrtcu, smo opisali v poglavju 3.1, kjer so 

predstavljeni kurikularni cilji in usmeritve za dejavnosti s področja tehnike in tehnologije v vrtcu 

(tudi naprej v poglavju 3.1.1). 

 

C3: Prikaz oblik merjenja ustvarjalnosti (poudarek na testu TCT-DP) 

V poglavju 4.1 v okviru primerjave različnih avtorjev predstavimo širšo problematiko merjenja 

ustvarjalnosti. V njem na kratko povzamemo uveljavljene oblike merjenja z merskimi instrumenti in 
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ugotovitve raziskovalcev s tega področja. V teoriji prepoznamo težnjo k boljši praksi v 

prepoznavanju ustvarjalnosti in merjenju ustvarjalnih sposobnosti. Upoštevamo možnosti in 

smernice za izvedbo merjenja v predšolskem obdobju in na kratko predstavimo test, ki je uporaben 

tudi za to starostno obdobje. Teoretična izhodišča, ki jih test upošteva, predstavimo kot poskus 

boljše prakse. Test poimenujemo “Test ustvarjalnega mišljenja z risanjem” (The test For Creative-

Thinking Drawing Production), njegove značilnosti in način uporabe pa širše predstavimo v 

poglavju 4.2. Iz študija tujih virov literature ustrezno povzamemo in prikažemo vse potrebne 

značilnosti testa, ki so potrebne za namen raziskovanja. Povzamemo tudi nekaj pomembnih 

ugotovitev iz raziskav naših in tujih avtorjev, ki predstavljajo pridobljene rezultate zanesljivosti, 

veljavnosti in objektivnost merjenja z uporabo omenjenega pripomočka.    

   

C4: Ugotavljanje mnenja in izkušenj vzgojiteljic z načrtovanjem in izvedbo tehničnih 

dejavnosti, ki naj spodbujajo ustvarjalnost otrok 

Mnenje in izkušnje smo pridobivali in ugotavljali z uporabo anketnega vprašalnika, ki je priložen k 

diplomi (Priloga 1). V poglavju 5.1 smo predstavili analizo stanja (vzorec, pripomoček, zbiranje in 

obdelava podatkov) in rezultate, ki smo jih pridobili z raziskovanjem. Uporabili smo eksplikativno 

in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in ugotovitve podali v različnih grafičnih 

prikazih. Ugotovitve smo upoštevali za načrtovanje in izvedbo ustvarjalnih tehničnih dejavnosti, ki 

jih predstavimo v poglavju 5.2. Splošne predpostavke za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnih 

sposobnosti v predšolskem obdobju so predstavljene v poglavju 2.2.2, v podpoglavju 2.2.2.1 pa 

izpostavljamo vlogo vzgojitelja v ustvarjalnem procesu. 

 

C5: Načrtovanje in izvedba tehničnih dejavnosti v vrtcu z otroki v starosti od 4. do 6. leta v 

povezavi z načrtovanjem in izvedbo ustvarjalno-delovnega procesa, ki vključuje uporabo 

testa ustvarjalnosti z risanjem 

V poglavju 3.2.1 smo predstavili teoretična izhodišča ter smernice za načrtovanje in izvedbo 

tehničnih dejavnosti v vrtcu (za obdobje od 3. do 6. leta starosti). Postopek načrtovanja in izvedbo, 

ki vključuje uporabo testa, smo vključili v pripravo za diplomski nastop in jo priložili k diplomi 

(Priloga 2 in Priloga 3). Celoten potek načrtovanja in izvedbe ustvarjalnih tehničnih dejavnosti v 

vrtcu prikazujemo v poglavju 5.2, posamezne dejavnosti, ki so potekale v dveh vrtčevskih skupinah 

v različni starosti otrok, pa v podpoglavju 5.2.1 in podpoglavju 5.2.2. Za ustrezno uporabo testa in 

potek testiranja za namen merjenja ustvarjalnosti smo izhajali iz navodil in usmeritev za uporabo, ki 

jih predstavljamo v poglavju 4.2. Pri načrtovanju in izvedbi tehničnih dejavnosti v vrtcu smo 

upoštevali metodo navzkrižnega eksperimenta, katero podrobno predstavljamo in pojasnjujemo v 
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poglavju 5.3, v njem pa sta opisana tudi načrt in potek izvedbe testiranja z uporabo merskega 

pripomočka.   

 

C6: Načrtovanje in izvedba časovno-namensko usmerjene vrtčevske dejavnosti z uporabo 

gline za namen obdarovanja na materinski dan (25. marec) 

Za uspešno načrtovanje in izvedbo ustvarjalnih tehničnih dejavnosti z uporabo gline smo izhajali iz 

celotne teorije, zapisane v diplomski nalogi. S proučevanjem domače in tuje literature smo v 

izbranih povzetkih nakazali želeno smer v raziskovanju tehniške ustvarjalnosti in spodbujanju 

ustvarjalnosti v predšolskem obdobju. Časovno-namensko usmerjeni dejavnosti z uporabo gline sta 

bili skrbno načrtovani in sta služili glavnemu cilju – spodbujanju ustvarjalnosti otrok v vrtcu. 

Obdarovanje na materinski dan je bilo načrtovano kot motivacija otrok za ustvarjanje z glino in je 

hkrati služilo namenu prijetnega zaključka diplomskih nastopov v vrtcu. Pripravi za nastop sem 

vključila v prilogo k diplomi (Priloga 2 in Priloga 3). V poglavju 5.2.1 so predstavljene vse 

značilnosti in etape ustvarjalnega procesa v dejavnosti z glino, ki smo jih podkrepili z rezultati 

vzporednega merjenja ustvarjalnosti v poglavju 5.3. 

 

 

RV1: Kakšna je tehniška ustvarjalnost otrok v starosti od 4. do 6. leta? 

V poglavju 5.3 prikazujemo vse bistvene ugotovitve raziskovanja, ki so bile pridobljene s pomočjo 

uveljavljenih statističnih izračunov in tudi nekaterih, prirejenih za uporabo testa TCT-DP. V prvem 

delu upoštevamo rezultate testa zanesljivosti (Cronbach alfa), ki so pokazali, da so rezultati 

zanesljivi in imajo visoko napovedno veljavnost. Oba rezultata testa (pred- in posttest) sta pokazala 

visoko zanesljivost, in sicer vrednost predtesta α = 0,85 (85-odstotna zanesljivost) in vrednost 

posttesta α = 0,86 (86-odstotna zanesljivost). Iz opisne statistike in analize rezultatov povzemamo, 

da so otroci pri obeh delavnicah z glino napredovali v ustvarjalnosti (od pred- do posttesta, glede na 

št. doseženih točk), pri ostalih dveh delavnicah (ptički in gregorčki) pa so otroci v ustvarjalnosti 

nazadovali (po enakih postavkah kot pri glini), ne glede na starostno skupino. Nato smo izračunali 

prirastek ustvarjalnosti otrok (NPU – normaliziran prirastek ustvarjalnosti), ki nam pove, koliko je 

otrok napredoval (nazadoval) glede na to, koliko maksimalno lahko napreduje od predtesta do 

posttesta. Tudi tu smo ugotovili, da je bil prirastek ustvarjalnosti otrok (glede na vrsto delavnice) 

pozitiven pri obeh delavnicah z glino (otroci so napredovali) in negativen pri drugih dveh 

delavnicah (otroci so nazadovali). V izračunih za navzkrižno primerjavo po učinkovitosti delavnic 

(uporaba t-testa neodvisnih vzorcev in koeficienta Cohen d) smo ugotovili, da se je v skladu z 

metodo navzkrižnega eksperimenta pokazala večja učinkovitost pri delavnici z glino, ne glede na to, 
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ali je bila izvedena kot prva ali druga dejavnost. Na učinkovitost delavnice tudi ni vplival negativni 

prirastek v ustvarjalnosti otrok pri prejšnji delavnici (v primeru izvedbe delavnic v vrtcu Pod 

Gradom). Zelo očitno se je pokazalo, da so pri delavnicah z glino otroci napredovali v 

ustvarjalnosti. Mlajši otroci so celo nekoliko bolj napredovali kot starejši (7,61 proti 6, 91; 

primerjava prirastka ustvarjalnosti). Iz rezultatov lahko domnevamo, da različne ustvarjalne 

tehnične dejavnosti vplivajo na porast ustvarjalnosti otrok v starosti od 4. do 6. leta.   

 

RV2: Ali obstajajo razlike po spolu v tehniški ustvarjalnosti predšolskih otrok, in če so, 

kakšna je ta razlika? 

Rezultate merjenja ustvarjalnosti otrok po spolu ločeno prikazujemo v poglavju 5.3. Vsi opravljeni, 

opisani in prikazani statistični izračuni so pokazali statistično neznačilne (p > 0,05) razlike po 

spolu. Na podlagi ugotovitev, pridobljenih v naši raziskavi, so razlike v ustvarjalnosti, ki so 

razvidne iz rezultatov, posledica drugih dejavnikov, ki niso zajeti v statistični analizi. Nadaljnje 

statistične raziskave bi lahko vključevale vpliv drugih dejavnikov, tu omenjamo možnost vpliva na 

razlike po spolu glede na to, kako poteka proces ocenjevanja rešenih testov. V našem primeru smo 

izbrali ločeno ocenjevanje, vzporedno smo ocenjevali vse rezultate deklic in nato dečkov (ali v 

obratnem vrstnem redu). To metodo smo izbrali predvsem zaradi tega, da lažje prepoznamo in 

medsebojno primerjamo posamezne razvojno značilne elemente v otroški risbi, ki se pri dečkih in 

deklicah v nekaterih usmeritvah za risanje dovolj očitno razlikujejo glede na različne interesne 

dejavnosti pri otroški igri (deklice na primer pogosteje rišejo punčke in princeske, dečki pa na 

primer avtomobile).   
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7 ZAKLJUČEK 

 

Zaključujem s tistim, kar je bilo že v uvodu, z željo (ki bi jo verjetno narisala kot puščico, ki jasno 

kaže v določeno smer), da s svojim teoretičnim in praktičnim prispevkom uspem realizirati in 

prikazati vzgojno prakso, ki sledi entuziazmu in predanosti delu z otroki. Sledi izkušnjam v iskanju, 

odpiranju in proučevanju raznolikih možnosti za sodelovanje z otroki, oblikovanju in realizaciji 

inovativnih idej na področju predšolske vzgoje in ne nazadnje teži h končnemu uspehu, ki je 

rezultat (tudi mojega) ustvarjalnega procesa. 

 

V teoretičnem prispevku poskušam ohranjati rdečo nit in upoštevam, da bodo poudarki in vsebina 

podpirali temelj diplomske naloge, ki je raziskovanje tehniške ustvarjalnosti v predšolskem obdobju 

z uporabo testa za merjenje ustvarjalnosti. Cilje in raziskovalna vprašanja povezujem s študijem 

literature in izbiranjem ustreznih vsebin, ki predstavljajo teoretična osnovo za raziskovanje. 

Dodajam ji alternativne poglede, ki jih izbiram tudi zato, da raziščem ustvarjalne možnosti za 

izvedbo. Sledim kurikularnim določilom, ki jih je treba upoštevati v teoriji in praksi dela s 

predšolskimi otroki. Z navdušenjem predstavljam poglavje o merjenju ustvarjalnosti, kjer imam 

možnost spregovoriti o obliki merjenja s testom, ki upošteva holistični pristop k raziskovanju 

ustvarjalnosti. Teoretična izhodišča, značilnosti pripomočka in ugotovitve raziskovalcev preprosto 

prepričajo že v uvodu. Zasnovana oblika, ki testira z risanjem, je enkratna rešitev za merjenje 

ustvarjalnosti in mi je »pisana na kožo«. Otroški izrazi so edinstveni in prepoznavanje otroškega 

jezika, ki se izraža z risanjem, zahteva tudi nekaj vloženega truda in izkušenj, ki jih sama nabiram 

že vrsto let. 

 

V praktičnem prispevku predstavljam temeljne vsebine diplomskega raziskovanja. Vanj vključujem 

skoraj vse posamezne etape načrtovanja in izvedbe raziskovanja. Vzporedno vključujem etape in 

značilnosti raziskovanja z uporabo Testa ustvarjalnega mišljenja z risanjem. Ugotavljanje mnenja in 

izkušenj na sicer majhnem vzorcu strokovnih delavk v rezultatih pokaže dovolj stabilno osnovo za 

načrtovanje. Objektivno zamišljanje načrtovanja ustvarjalnih tehničnih dejavnosti se je izkazalo za 

uspešno. Ustvarjanje z glino je nedvomno prava odločitev za spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih. 

Sledila sem znanju in izkušnjam, ki jih imam kot hči keramičarke in mentorice tečajev oblikovanja 

z glino. Pomoč pri peki izdelkov je bila zelo dobrodošla. Nemalokrat slišim, da se vzgojiteljice v 

vrtcu ne odločajo za keramiko, ker peka gline ni enostavna za izvedbo, predstavlja tudi dodatne 

stroške. Glino v vrtcu večinoma uporabljajo kot obliko ustvarjalne igre. Pri načrtovanju dejavnosti 

sem sledila zaupanju, da bodo otroci verjetno najbolj ustvarjalni, če jim ponudim ustrezno 

motivacijo in jim material predstavim kot zanimivo in prijetno sredstvo za ustvarjalni izraz. Otroški 



86 

izdelki so bili vsak svoj unikat in navdušili vse prisotne v delovnem procesu. 

 

Za izvedbo dejavnosti v vrtčevskih skupinah sem izbrala tima strokovnih delavk, za katera sem 

vnaprej predvidela, da bo sodelovanje dobro in kvalitetno. Fleksibilnost v prilagajanju, načrtovanju 

in izvedbi časovno-namenskih ustvarjalnih delavnic je vsekakor potrjena lastnost obeh timov 

strokovnih delavk. Raziskovanje ustvarjalnosti je s sodelovanjem izkušenih timov in ne nazadnje s 

skupinama otrok privedlo do dobrih rezultatov. Med procesom načrtovanja in izvedbe ni prihajalo 

do nikakršnih težav, ustvarjalnost, ki smo jo skušale spodbujati, nas je motivirala k lastni 

ustvarjalnosti in opravljeno delo predstavlja neprecenljive izkušnje.   

 

Upam si zapisati, da so rezultati merjenja ustvarjalnosti realizacija inovativnih idej na področju 

predšolske vzgoje. Uporaba Testa ustvarjalnega mišljenja z risanjem kot pripomočka v vzgojni 

praksi v vrtcu se je izkazala kot zelo priročna in preprosta, treba je upoštevati le nekaj osnovnih 

navodil. V naši raziskavi smo upoštevali tudi spodbujanje ustvarjalnosti otrok z izvedbo ustvarjalnih 

tehničnih dejavnosti, vzporedno z izvajanjem A in B testa. Vrednotenje in ustrezno ocenjevanje po 

posameznih kriterijih je specifičen postopek. V njem je potrebno izhajati iz teoretičnih predpostavk, 

ki poudarjajo holistični pristop k ocenjevanju in vrednotenju rezultatov. Vrednotenje otroških risb 

sledi določenim kriterijem, ki v končni analizi pokažejo smiselnost in dobro merilo za določanje 

porasta ustvarjalnosti. V analizi rezultatov merjenja ustvarjalnosti smo ustrezno prikazali in 

utemeljili, da so rezultati raziskave visoko zanesljivi (85-odstotna zanesljivost pri predtestu in 86-

odstotna zanesljivost pri posttestu), nadalje pa samo še potrdili notranjo stabilnost pridobljenih 

rezultatov merjenja. Delavnice z glino so pri otrocih očitno spodbudile porast ustvarjalnosti, pri 

drugih se je izkazalo malce slabše. Z rezultati smo zelo zadovoljni. Končni uspeh je rezultat 

večplastnega ustvarjalnega procesa in sistematičnega dela vseh sodelujočih. V obliki diplomske 

naloge je rezultat raziskovanja pridobil še to komponento, da lahko zapisani prispevek delim z 

vsemi, ki bodo kadar koli raziskovali tehniško ustvarjalnost in prepoznali, da so tehnične dejavnosti 

v predšolskem obdobju primerne in učinkovite za spodbujanje razvoja ustvarjalnosti otrok. 

 

Zaključek diplomske naloge predstavlja tudi nov začetek. Moja ustvarjalna pot se nadaljuje v 

kreiranje avtorskih slikanic za otroke in nekatere so že skoraj končane. Spodbujanje otroške 

domišljije in uporaba postmodernističnih značilnosti v mladinski književnosti so glavna izhodišča, 

ki jih upoštevam pri ustvarjanju. Morda bodo izkušnje iz raziskovanja z uporabo TCT-DP kmalu 

tudi pripomoček za ugotavljanje porasta ustvarjalnosti ob uporabi mojih avtorskih slikanic. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Priprava za izvedbo ustvarjalne tehnične dejavnosti z glino – vzporedna priprava za 

izvedbo raziskave merjenja ustvarjalnosti z uporabo TCT-DP testa  (Test  

ustvarjalnega mišljenja z risanjem) – 

 

(diplomski nastop) 

 

Vrtec: Vrtec Črnuče 

Skupina: Lastovke 

Vzgojiteljica: ga. Majda Novak 

Pomočnica vzgojiteljice: Nina Bizjak 

Datum: 9.3.2016 

Mentor: prof. Stanislav Avsec 

 

Starost otrok: od 5. do 6. let 

Št. otrok v skupini: 19 

Št. prisotnih otrok v skupini: 16 

 

Tema: Ustvarjalna tehnična delavnica z glino 

Cilji (kurikularni): 

– otrok odkriva in spoznava lastnosti materiala (glina) 

– otrok se uri v tehničnih opravilih in razvija tehniško ustvarjalnost 

– spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela 

– razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

– neguje in razvija individualne ustvarjalne potenciala v fazah doživljanja, zamišljanja in 

izražanja 

Operativni cilji: 

– otrok samostojno ali s pomočjo demonstracije in razlage oblikuje izdelek iz gline, za 

namen obdarovanja na Materinski dan (25. marec) 

Metode dela (kombinirana metoda): 

– metoda pogovora 

– metoda razlage in demonstracije 

– metoda igre 
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– metoda opazovanja 

- učne delavnice z izdelavo izdelkov 

Oblike dela (kombinirana oblika): 

– skupna 

– skupinska 

– individualna 

Materiali: 

– glina 

– voda 

Orodja in pripomočki: 

– predmeti za oblikovanje z glino (nedelujoči flomastri za odtiskovanje vzorca, lesene 

palčke) 

– zaščitna podlaga za glino (kartonasti papir) 

– zaščitna obleka (predpasnik) 

– gobica za vpijanje vode 

– nosilni zabojčki za transport izdelkov iz gline 

 

Naprave: 

-  peč za žganje gline 

 

Pripomočki in naprave za izvedbo vzporedne raziskave: 

– TCT-DP testi (test A in test B) 

– svinčniki in barvni svinčniki 

– mobilna aplikacije štoparice 

– zaščitna mapa za shranjevanje rešenih testov 

 

Za vse dejavnosti v vrtcu smo pridobili pisno soglasje z dovoljenjem staršev otrok, da se bodo 

dejavnosti v celoti dokumentirale s fotografijami otrok v delovno-ustvarjalnem procesu. Uporabili 

bomo fotoaparat, s katerim bodo potek dejavnosti po dogovoru beležile predvsem strokovne 

delavke v vrtcu. 

  

Uvodni del: 

 

Z otroki se v jutranjem krogu spomnimo teme ustvarjalnih delavnic, ustvarjali bomo z glino in 
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oblikovali izdelek za mamice, ki jim ga bomo podarili na materinski dan (25. marec). Pogovor 

usmerim v predhodne izkušnje otrok z materialom (glino), spomnimo se tudi dejavnosti oblikovanja 

plastelina v mojem zadnjem obisku v vrtcu in dejavnost povežemo z oblikovanjem gline, 

ugotavljamo tudi povezave (glina je naravni material, plastelin je umetna masa).  Otroke vprašujem 

kaj se z glino lahko naredi in kako se jo v splošnem uporablja. Košček gline imam vnaprej 

pripravljen in otrokom na kratko predstavim material. Nato košček podam v krog, “od rok-do rok” 

in otroke usmerjam k ugotavljanju značilnosti materiala (ali je glina mokra/suha, trda/mehka, 

groba/gladka, hladna/topla, kakšne barve je glina in katere barve gline še poznamo). V procesu 

ugotavljanja se zavedam posledice, namreč da se bo glina osušila in otroke spodbujam k 

ugotavljanju vidnih in tipnih sprememb v koščku gline. Ko ugotovimo, kaj se je spremenilo in 

katere lastnosti se sedaj drugače zaznavajo, otrokom predstavim manjši eksperiment z vodo in jim 

demonstriram, da se vidne razpoke v glini lahko zgladi, že samo s kapljico vode. Nato košček gline 

postavim v stekleno posodo z vodo in jo vmešam v glineno zmes, katero keramičarji imenujejo 

“glineno lepilo”. Otroke spodbudim k opazovanju in skupaj ugotavljamo lastnosti materiala, ki se 

spreminjajo z dodajanjem vode. Sledi navodilo za ustvarjanje z glino, v ustrezni uporabi dodajanja 

vode. Namen tehnične dejavnosti je usmeritev k uspešni izvedbi oblikovanja izdelka iz gline, zato je 

podatek in prikaz z vodo nujen, saj bi s prekomernim dodajanjem vode, glino preveč zmehčali in 

izdelka ne bi bilo možno oblikovati v želene oblike. Otrokom demonstriram nekaj tehnik 

oblikovanja z glino (oblikovanje kačic-valjanje, oblikovanje kroglic, ploščenje/valjanje gline, 

lepljenje posameznih delov v celoto itd.). Sledi usmeritev k vzporedni dejavnosti (testi). 

 

Prvo merjenje z uporabo TCT-DP testa (pred-test; test A) – sicer prvi krog reševanja testa: 

 

Otroci se posedejo po mizah za štiri in razdelimo jim pripomočke za risanje (svinčniki in barvni 

svinčniki). Razložim jim, da naj rišejo na stran papirja, kjer vidijo, da je nekaj že narisano. Rišejo 

lahko karkoli in kakorkoli, ko končajo pa sliko prinesejo k moji mizi. Otroci pričnejo risati in ko 

zaključijo, pri vsakem otroku zapišem izmerjeni čas reševanja in rezultat dokumentiram z imenom 

in priimkom otroka. Po 15 minutah se reševanje testa zaključi. Rezultate testa ustrezno shranim v 

mapo in jih pospravim na varno mesto v igralnici. 

 

Ustvarjanje z glino: 

 

• Otrokom posamezno po mizah razdelim zaščitne podlage, predpasnike in kose gline (v 

velikosti pomaranče). Otroke spodbudim k ustvarjanju izdelka, ki je namenjen njihovim mamicam. 
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Naročim jim, naj kos gline gnetejo in medtem razmišljajo o ideji za darilo. Pomislijo lahko na to, 

kaj je mami všeč, česa bi se razveselila, kaj bi lahko uporabila v kuhinji ali kje drugje itd. 

• Po mizah čez čas razdelim posodice z malo količino vode. Otroke vprašam katero idejo 

bodo poskušali izoblikovati z glino. Po potrebi jim demonstriram tehniko za oblikovanje in jim 

pomagam z nasveti. Nato razdelim še posamezne pripomočke, katere lahko otroci uporabljajo kakor 

želijo, na primer za namen izdelovanje vzorcev, lukenj, robov ipd. 

• Otroke spremljam v njihovem ustvarjalnem procesu ter jih usmerjam in spodbujam k 

ustvarjalnosti. 

• Končane izdelke otrok ustrezno dokumentiram z imenom in naslovom izdelka. Skupaj z 

podlogo iz papirja jih postavim na polico ali mizo. Otroci lahko svoje izdelke in izdelke drugih 

otrok opazujejo, vendar se jih ne smejo dotikati. Otroke, ki z ustvarjanjem še nadaljujejo, spremljam 

in jim pomagam do končnega izdelka. Če se izkaže, da se trudijo s postavitvijo strukture in imajo 

pri tem težave z materialom, jim pomagam z oblikovnimi zaključki. Zaključimo vsi skupaj, sledi še 

pospravljanje delovnega prostora in igralnice ter umivanje rok in odstranitev predpasnikov. 

 

Drugo merjenje z uporabo TCT-DP testa (post-test; test B) – sicer drugi krog reševanja testa: 

 

Potek izvedbe merjenja je povsem enak kot pri prvem merjenju. 

 

Zaključek: 

 

Po končanem zbiranju rezultatov testa, se z otroki na kratko pogovorim o dejavnosti z glino in jih 

vprašam, kako so doživljali proces ustvarjanja in če so imeli kakšne težave pri oblikovanje ideje, 

ustvarjanju, z materialom samim in še kaj. Predstavim jim postopke v nadaljevanju, ki bodo 

opravljeni tako, da jih otroci ne bodo mogli spremljati. Povem, da bom izdelke prvo ustrezno 

transportirala v nosilne zabojčke ali škatle in jih odnesla domov, kjer se bodo sušili še vsaj 2 dni. 

Potem bom izdelke pekla na visoki temperaturi (1050°C) v peči za glino. Pečene izdelke jim 

predstavim v drugem izrazu – keramika. Svoj obisk napovem, ko bo vse to opravljeno, vsekakor pa 

pred Materinskim dnevom. Sledi odhod iz vrtca ali pa se pridružim pri dejavnosti otrok, ki sledi. 
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9.2 Priprava za izvedbo ustvarjalne tehnične dejavnost z glino – vzporedna priprava za 

izvedbo raziskave merjenja ustvarjalnosti z uporabo TCT-DP testa (Test ustvarjalnega 

mišljenja z risanjem) – 

(diplomski nastop) 

 

Vrtec: Vrtec Pod Gradom 

Skupina: Žabice 

Vzgojiteljica: Neda Cuder 

Pomočnica vzgojiteljice: Eva Keber 

Datum: 17.3.2016 

Mentor: prof. Stanislav Avsec 

 

Starost otrok: od 4. do 5. let 

Št. otrok v skupini: 20 

Št. prisotnih otrok v skupini: 19 

 

Tema: Ustvarjalna tehnična delavnica z glino 

Cilji (kurikularni): 

– otrok odkriva in spoznava lastnosti materiala (glina) 

– otrok se uri v tehničnih opravilih in razvija tehniško ustvarjalnost 

– spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela 

– razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

– neguje in razvija individualne ustvarjalne potenciala v fazah doživljanja, zamišljanja in izražanja 

Operativni cilji: 

– otrok samostojno ali s pomočjo demonstracije in razlage oblikuje izdelek iz gline, za namen 

obdarovanja na Materinski dan (25. marec) 
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Metode dela (kombinirana metoda): 

– metoda pogovora 

– metoda razlage in demonstracije 

– metoda igre 

– metoda opazovanja 

- učne delavnice z izdelavo izdelkov 

Oblike dela (kombinirana oblika): 

– skupna 

– skupinska 

– individualna 

Materiali: 

– glina 

– voda 

Orodja in pripomočki: 

– predmeti za oblikovanje z glino (nedelujoči flomastri za odtiskovanje vzorca, lesene palčke) 

– zaščitna podlaga za glino (plastičen pogrinjek) 

– zaščitna obleka (predpasnik) 

– gobica za vpijanje vode 

– nosilni zabojčki za transport izdelkov iz gline 

Naprave: 

- peč za žganje gline 

 

Pripomočki in naprave za izvedbo vzporedne raziskave: 

– TCT-DP testi (test A in test B) 

– svinčniki in barvni svinčniki 

– mobilna aplikacije štoparice 

– zaščitna mapa za shranjevanje rešenih testov 
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Za vse dejavnosti v vrtcu smo pridobili pisno soglasje z dovoljenjem staršev otrok, da se bodo 

dejavnosti v celoti dokumentirale s fotografijami otrok v delovno-ustvarjalnem procesu. Uporabili 

bomo fotoaparat, s katerim bodo potek dejavnosti po dogovoru beležile predvsem strokovne 

delavke v vrtcu. 

Uvodni del: 

 

Z otroki se v jutranjem krogu spomnimo teme ustvarjalnih delavnic, ustvarjali bomo z glino in 

oblikovali izdelek za mamice, ki jim ga bomo podarili na materinski dan (25. marec). Pogovor 

usmerim v predhodne izkušnje otrok z materialom (glino) in otroke, ki so sodelovali na delavnici z 

glino, med obiskom gostujoče keramičarke v vrtcu, spodbudim k pripovedovanju. Zatem v skupini 

vodim pogovor, kaj se z glino lahko naredi in kako se jo v splošnem uporablja. Košček gline imam 

vnaprej pripravljen in otrokom na kratko predstavim material. Nato košček podam v krog, “od rok-

do rok” in otroke usmerjam k ugotavljanju značilnosti materiala (ali je glina mokra/suha, 

trda/mehka, groba/gladka, hladna/topla, kakšne barve je glina in katere barve gline še poznamo). V 

procesu ugotavljanja se zavedam posledice, namreč da se bo glina osušila in otroke spodbujam k 

ugotavljanju vidnih in tipnih sprememb v koščku gline. Ko ugotovimo, kaj se je spremenilo in 

katere lastnosti se sedaj drugače zaznavajo, otrokom predstavim manjši eksperiment z vodo in jim 

demonstriram, da se vidne razpoke v glini lahko zgladi, že samo s kapljico vode. Nato košček gline 

postavim v stekleno posodo z vodo in jo vmešam v glineno zmes, katero keramičarji imenujejo 

“glineno lepilo”. Otroke spodbudim k opazovanju in skupaj ugotavljamo lastnosti materiala, ki se 

spreminjajo z dodajanjem vode. Sledi navodilo za ustvarjanje z glino, v ustrezni uporabi dodajanja 

vode. Namen tehnične dejavnosti je usmeritev k uspešni izvedbi oblikovanja izdelka iz gline, zato je 

podatek in prikaz z vodo nujen, saj bi s prekomernim dodajanjem vode, glino preveč zmehčali in 

izdelka ne bi bilo možno oblikovati v željene oblike. Otrokom demonstriram nekaj tehnik 

oblikovanja z glino (oblikovanje kačic-valjanje, oblikovanje kroglic, ploščenje gline, lepljenje 

posameznih delov v celoto itd.). Sledi usmeritev k vzporedni dejavnosti (testi). 

 

Prvo merjenje z uporabo TCT-DP testa (pred-test; test A) – sicer tretji krog reševanja testa: 

 

Otroci se posedejo po mizah za štiri in razdelimo jim pripomočke za risanje (svinčniki in barvni 

svinčniki). Razložim jim, da naj rišejo na stran papirja, kjer vidijo, da je nekaj že narisano. Rišejo 
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lahko karkoli in kakorkoli, ko končajo pa sliko prinesejo k moji mizi. Otroci pričnejo risati in ko 

zaključijo, pri vsakem otroku zapišem izmerjeni čas reševanja in rezultat dokumentiram z imenom 

in priimkom otroka. Po 15 minutah se reševanje testa zaključi. Rezultate testa ustrezno shranim v 

mapo in jih pospravim na varno mesto v igralnici. 

 

Ustvarjanje z glino: 

 

• Otrokom posamezno po mizah razdelim zaščitne podlage, predpasnike in kose gline (v 

velikosti pomaranče). Otroke spodbudim k ustvarjanju izdelka, ki je namenjen njihovim mamicam. 

Naročim jim, naj kos gline gnetejo in medtem razmišljajo o ideji za darilo. Pomislijo lahko na to, 

kaj je mami všeč, česa bi se razveselila, kaj bi lahko uporabila v kuhinji ali kje drugje itd. 

• Po mizah čez čas razdelim posodice z malo količino vode. Otroke vprašam katero idejo 

bodo poskušali izoblikovati z glino. Po potrebi jim demonstriram tehniko za oblikovanje in jim 

pomagam z nasveti. Nato razdelim še posamezne pripomočke, katere lahko otroci uporabljajo kakor 

želijo, na primer za namen izdelovanje vzorcev, lukenj, robov ipd. 

• Otroke spremljam v njihovem ustvarjalnem procesu ter jih usmerjam in spodbujam k 

ustvarjalnosti. 

• Končane izdelke otrok ustrezno dokumentiram z imenom in naslovom izdelka. Skupaj z 

podlogo iz papirja jih postavim na polico ali mizo. Otroci lahko svoje izdelke in izdelke drugih 

otrok opazujejo, vendar se jih ne smejo dotikati. Otroke, ki z ustvarjanjem še nadaljujejo, spremljam 

in jim pomagam do končnega izdelka. Če se izkaže, da se trudijo s postavitvijo strukture in imajo 

pri tem težave z materialom, jim pomagam z oblikovnimi zaključki. Zaključimo vsi skupaj, sledi še 

pospravljanje delovnega prostora in igralnice ter umivanje rok in odstranitev predpasnikov. 

 

Drugo merjenje z uporabo TCT-DP testa (post-test; test B) – sicer četrti krog reševanja s testom: 

 

Potek izvedbe merjenja je povsem enak kot pri prvem merjenju. 

Zaključek: 

 

Po končanem zbiranju rezultatov testa, se z otroki na kratko pogovorim o dejavnosti z glino in jih 

vprašam, kako so doživljali proces ustvarjanja in če so imeli kakšne težave pri oblikovanje ideje, 
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ustvarjanju, z materialom samim in še kaj. Predstavim jim postopke v nadaljevanju, ki bodo 

opravljeni tako, da jih otroci ne bodo mogli spremljati. Povem, da bom izdelke prvo ustrezno 

transportirala v nosilne zabojčke ali škatle in jih odnesla domov, kjer se bodo sušili še vsaj 2 dni. 

Potem bom izdelke pekla na visoki temperaturi (1050°C)  v peči za glino. Pečene izdelke jim 

predstavim v drugem izrazu – keramika. Svoj obisk napovem, ko bo vse to opravljeno, vsekakor pa 

pred Materinskim dnevom. Sledi odhod iz vrtca ali pa se pridružim pri dejavnosti otrok, ki sledi.
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9.3  Vprašalnik za strokovne delavke in delavce 

 

Spoštovani! 

Sem nekdanja študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomske naloge potrebujem vaše mnenje in izkušnje, z namenom da uspešno sestavim načrt in 

pripravo za izvedbo tehniške dejavnosti v vrtčevski skupini. Tema diplomske naloge se navezuje na 

pristop k ustvarjalnosti/kreativnosti otrok v starosti od 4-6 leta. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik v 

celoti izpolnite. Vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v namen 

raziskovanja. 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

Ljubljana, oktober 2015                                                                                        Polona Tomori 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

1. Spol (obkrožite):  ženski     moški              2. Izobrazba:_____________3. Stopnja:__________ 

 

4. Starost v letih (obkrožite): 

 

a) 20-30 

b) 31-40 

c) 41-50 

č) 51-60 

d) 61 in več 

 

5. Opravljate delo (obkrožite): 

 

a) vzgojitelj-a/ice 

b) pomočnik-a/ce vzgojitelj-a/ice 

c) drugo 

(navedite):_________________________ 

 

 

6. Delovna doba v vrtcu (prosim zapišite število let): ____________ 

 

7. Starost otrok v oddelku (navedite): __________8. Število otrok v oddelku (navedite): _________ 

 

9. Naziv vrtca in enote (navedite – ni obvezno): _________________________________ 

 

10. Katera metoda dela, po vaših izkušnjah, kar najbolj spodbuja otroke h kreativnosti (obkrožite): 

 

a) metoda pripovedovanja, razlage 

b) metoda pogovora/razgovora 
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c) metoda demonstracije ali kazanja 

č) metoda opazovanja 

d) metoda igre 

e) metoda preprečevanja 

f) kombinirana metoda dela (navedite črke; npr.: a, c in d ): _______________________________ 

g) drugo (navedite): ______________________________________________________________ 

 

11. Katero od oblik dela izbirate kot najbolj učinkovito in primerno, za izvedbo tehničnih dejavnosti 

(obkrožite): 

 

a) skupna/frontalna 

b) skupinska 

c) individualna 

č) delo v dvojicah 

d) kombinirana oblika dela (navedite črke; npr.: b in č): __________________________________ 

 

12. Kateri od materialov uporabljen v namen tehnične dejavnosti, po vašem mnenju kar najbolj 

spodbuja in nagovarja otroke h kreativnosti (obkrožite najmanj enega in največ tri od naštetih): 

 

a) različne vrste papirja 

b) glina 

c) les 

č) kovine 

d) umetne mase 

e) blago 

f) naravni materiali 

g) drugo (navedite): ____________________________________________________________ 

 

13. Prosim navedite primer tehnične dejavnosti v vrtcu, ki je po vašem mnenju, v ustvarjalnem 

procesu izdelave pri otrocih spodbudila in omogočila, izraz njihove lastne ustvarjalnosti (v kratkem 

zapišite): 

 

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   
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14. Katero od področij dejavnosti v vrtcu, se po vašem mnenju najbolj dopolnjuje s tehnično 

dejavnostjo v vrtcu (obkrožite najmanj enega in največ dva od naštetih) in zakaj: 

 

a) gibanje 

b) jezik 

c) umetnost 

č) družba 

d) narava 

e) matematika 

 

Ker:___________________________________________________________________________ 

 

15. Kako prepoznate ustvarjalnega otroka? 

 

a) po sposobnosti izumljanja raznih novih stvari 

b) po tem, da rad snuje nove oblike in dizajn 

c) po tem, da je rad raziskuje in poizveduje 

d) je impulziven in ima nenavadne/nepraktične ideje 

e) drugo (navedite):________________________________________________________________ 

 

16. Pri navedenih kategorijah spremljanja dosežkov otrok v vrtcu vpišite številko od 1– najmanj 

pomembno do 7– najbolj pomembno! Vsako številko uporabite le enkrat! 

   

____sposobnost spraševanja 

____sposobnost razumevanja 

____ustvarjalnost 

____logično razmišljanje 

____pomnjenje 

____delo z drugimi 

____sposobnost tveganja 

____drugo (navedite):_____________________________________________________________ 
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9.4  Predtest in posttest ustvarjalnosti z risanjem (TCT-DP) 

 

PREDTEST obrazec A 
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POSTEST obrazec B 

 

 

 


