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POVZETEK
Igra je v predšolskem obdobju otrokova prevladujoča dejavnost. Igra je ne le osnovna
dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično
razvija. V teoretičnem delu diplomskega dela so orisana teoretična izhodišča otrokovega
razvoja, pomen igre in razvojne značilnosti otrok, starih od 4 do 6 let. Predstavljene so
didaktične igrače in odpadni materiali, ki so največkrat uporabljeni v vrtcu. V empiričnem
delu pa so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen strokovnim
delavcem Vrtca Jesenice, v katerem sem zaposlena. Opisani so načini izdelave didaktičnih
iger iz odpadnega materiala, ki so jih izdelovali otroci, stari od 4 do 6 let, ob pomoči odraslih.
Pri izdelavi le-teh je bil uporabljen izključno odpadni material, ki so ga zbirali skupaj s starši
in ga prinašali v vrtec. Glede na rezultate anketnega vprašalnika in opažanja pri izdelavi ter
uporabi didaktičnih iger iz odpadnih materialov lahko zaključimo, da je odpadna embalaža v
vrtcu primerna za izdelavo raznolikih didaktičnih iger, da otroci pogosto posegajo po
tovrstnih igrah in imajo željo po izdelovanju le-teh.
Ključne besede: predšolski otrok, igra, didaktične igre, odpadni material.

Creating of social educational games with children aged 4-6 by
using waste material
ABSTRACT
Play is the prevailing activity of preschool children. It is not only their basic activity but also
the need of every child and essential element of their normal physical and mental
development. In the theoretical part of this diploma work we introduce theoretical frameworks
of child development, the importance of play and development characteristics of children aged
four to six. Didactic toys and waste materials most often used in kindergartens are presented.
In the empirical part we present results of the questionnaire answered by professional workers
of Jesenice Kindergarten. The ways of producing didactic games out of waste materials are
described. The games were made by children aged four to six with the help of adults. They
were made exclusively of waste materials collected and brought to kindergarten by children
and their parents. The results of the questionnaire and observations made during producing
and using waste material didactic games lead us to conclusions that certain waste materials
are suitable for making various didactic games in kindergartens that children like to play with
such toys and also like to make them.

Key words: preschool children, play, didactic games, waste material.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

KAZALO VSEBINE
UVOD......................................................................................................................................... 1
Opredelitev področja in opis problema .................................................................................. 1
Cilji in hipoteze diplomskega dela ......................................................................................... 2
Raziskovalne metode.............................................................................................................. 3
Pregled vsebine ostalih poglavij ............................................................................................. 3
I

TEORETIČNI DEL ............................................................................................................. 5

1

TEORIJE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI ............................................................................ 5
1.1 Piageteva kognitivno razvojna teorija ............................................................................. 5
1.1.1

Vrednost in kritike Piageteve teorije .................................................................... 7

1.2 Teorija Vigotskega .......................................................................................................... 7
1.2.1

Vrednost in kritike teorije Vigotskega ................................................................. 9

1.3 Razvojne značilnosti otrok v starosti od 4 do 6 let ....................................................... 10
1.3.1

Štiriletnik ............................................................................................................ 10

1.3.2

Petletnik .............................................................................................................. 11

1.3.3

Šestletnik ............................................................................................................ 11

1.4 Igra ................................................................................................................................ 12
1.4.1

Opredelitev igre .................................................................................................. 12

1.4.2

Klasifikacija iger................................................................................................. 13

1.4.3

Dejavniki, ki vplivajo na igro ............................................................................. 15

1.4.4

Vloga odraslih v otrokovi igri ............................................................................ 15

1.4.5

Didaktične igre ................................................................................................... 17

1.5 Odpadni material ........................................................................................................... 18
1.5.1

Embalaža ............................................................................................................ 21

1.5.2

Uporaba odpadne embalaže v vrtcu.................................................................... 24

II

EMPIRIČNI DEL .............................................................................................................. 27

2

ANKETNI VPRAŠALNIK O DIDAKTIČNIH IGRAH IZ ODPADNEGA
MATERIALA.................................................................................................................... 27
2.1 Udeleženci ..................................................................................................................... 27
2.2 Metoda........................................................................................................................... 27
2.3 Postopek in obdelava podatkov ..................................................................................... 27
2.4 Rezultati ........................................................................................................................ 28

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

2.5 Izdelava didaktičnih iger iz odpadnega materiala ........................................................ 35
2.5.1

Didaktična igra domine ...................................................................................... 37

2.5.2

Didaktična igra mavrica ..................................................................................... 42

2.5.3

Didaktična igra šestica ....................................................................................... 44

2.5.4

Didaktična igra zvočni spomin .......................................................................... 49

2.5.5

Didaktična igra gradimo hišo ............................................................................. 53

2.5.6

Didaktična igra jagode in borovnice .................................................................. 58

2.5.7

Didaktična igra škratek, ne jezi se ..................................................................... 61

3

DISKUSIJA ...................................................................................................................... 65

4

ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 69

5

LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 71

6

PRILOGE .......................................................................................................................... 73

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

KAZALO SLIK
Slika 1: Mlin na veter ............................................................................................................... 19
Slika 2: Mesto ........................................................................................................................... 20
Slika 3: Jabolka......................................................................................................................... 20
Slika 4: Jelen............................................................................................................................. 20
Slika 5: Papirnata in kartonska embalaža. ................................................................................ 21
Slika 6: Plastična embalaža ...................................................................................................... 22
Slika 7: Lesena embalaža. ........................................................................................................ 22
Slika 8: Kovinska embalaža. .................................................................................................... 23
Slika 9: Steklena embalaža. ...................................................................................................... 23
Slika 10: Nevarna odpadna embalaža. ...................................................................................... 24
Slika 11: Didaktična igra domine. ............................................................................................ 37
Slika 12 : Zbiranje odpadnih škatel. ......................................................................................... 38
Slika 13: Razvrščanje škatel po enakih lastnostih .................................................................... 39
Slika 14: Barvanje škatel. ......................................................................................................... 40
Slika 15: Odmerjanje polovice. ................................................................................................ 40
Slika 16: Risanje pik ................................................................................................................. 41
Slika 17: Uporaba didaktične igre ............................................................................................ 41
Slika 18: Didaktična igra mavrica ............................................................................................ 42
Slika 19: Barvanje tulcev in podstavkov s tempera barvami ................................................... 43
Slika 20: Otroci pri igri ............................................................................................................. 44
Slika 21: Didaktična igra šestica. ............................................................................................. 45
Slika 22: Lesena didaktična igra šestica. .................................................................................. 46
Slika 23: Kartonska škatla ........................................................................................................ 47
Slika 24: Kosi odpadnega usnja................................................................................................ 47
Slika 25: Rezanje in lepljenje koščkov usnja ........................................................................... 48
Slika 26: Pisanje številk na igralno ploščo ............................................................................... 48
Slika 27: Otroci pri igri ............................................................................................................. 49
Slika 28: Didaktična igra »Zvočni spomin« ............................................................................. 49
Slika 29: Prirejanje 1 : 1 ........................................................................................................... 51
Slika 30: Polnjenje odpadne embalaže s slamicami. ................................................................ 52
Slika 31: V kuhinji dobimo škatlo za jajca ............................................................................... 52

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

Slika 32: Otroci pri igri ............................................................................................................ 53
Slika 33: Didaktična igra gradimo hišo.................................................................................... 54
Slika 34: Izrezovanje ................................................................................................................ 55
Slika 35: Barvanje s tempera barvami ..................................................................................... 56
Slika 36: Izrezovanje pik.......................................................................................................... 56
Slika 37: Lepljenje pik ............................................................................................................. 57
Slika 38: Otroci pri igri ............................................................................................................ 57
Slika 39: Didaktična igra jagode in borovnice ......................................................................... 58
Slika 40: Obrisovanje zamaškov. ............................................................................................. 59
Slika 41: Risanje »jagod« in »borovnic« ................................................................................. 60
Slika 42: Otroci pri igri ............................................................................................................ 60
Slika 43: Didaktična igra škratek, ne jezi se ............................................................................ 61
Slika 44: Polnjenje plastenk z rižem ........................................................................................ 62
Slika 45: Barvanje plastenk...................................................................................................... 63
Slika 46: Obrisovanje krogov .................................................................................................. 63
Slika 47: Izrezovanje krogov ................................................................................................... 64
Slika 48: Otroci pri igri ............................................................................................................ 64

KAZALO TABEL
Tabela 1: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede vrste igrač in iger, ki jih
izdelujejo iz odpadnega materiala. ............................................................................ 28
Tabela 2: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede načina zbiranja odpadnega
materiala. ................................................................................................................... 29
Tabela 3: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede pogostosti uporabe odpadnih
materialov za izdelavo didaktičnih iger. ................................................................... 30
Tabela 4: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede tega, kje pridobivajo ideje za
izdelavo didaktičnih iger iz odpadnih materialov. .................................................... 32
Tabela 5: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede prednosti uporabe didaktičnih
iger iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi igrami. .......................... 34
Tabela 6: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede slabosti uporabe didaktičnih
iger iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi igrami. .......................... 35
Tabela 7: Kriteriji za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnih materialov. ................................. 36

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Pogostost uporabe odpadnega materiala. ..................................................................... 29
Graf 2: Najpogostejši pobudniki za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega materiala. .......... 30
Graf 3: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega
materiala. ................................................................................................................... 31
Graf 4: Didaktične igre, po katerih otroci največkrat posegajo. ............................................... 32
Graf 5: Odstotek odgovorov strokovnih delavcev pri trditvi, da otroci pogosteje posegajo
po didaktičnih igrah iz odpadnih materialov kot po komercialnih didaktičnih
igrah. .......................................................................................................................... 33
Graf 6: Odstotek odgovorov strokovnih delavcev pri trditvi, da otroci vztrajajo pri
didaktičnih ................................................................................................................. 33
Graf 7: Odstotek odgovorov strokovnih delavcev pri trditvi, da so otroci pri igri iz
odpadnih materialov bolj ustvarjalni kot pri podobni komercialni igri. .................... 34

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

UVOD
Igra pri otroku predstavlja najpomembnejšo dejavnost pri njegovem razvoju. Pri tem so
pomembne različne vrste igre, od katerih vsaka na svojevrsten način vpliva med drugim tudi
na otrokovo ustvarjalnost. Skozi igro otrok razvija sposobnosti, pridobiva znanje, izkušnje in
se zabava. Z didaktičnimi igrami se otroci spoznavajo s pravili in se seznanjajo z medsebojno
komunikacijo, hkrati pa igre te vrste spodbujajo radovednost. Namen didaktične igre naj bi bil
med drugim tudi spodbujati zabavnost.

Opredelitev področja in opis problema
Igra predstavlja najpomembnejšo dejavnost otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju.
Ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba in pogoj za normalen razvoj gibalnih
sposobnosti, kognitivnih zmožnosti, čustev, socialne kompetentnosti, avtonomnosti ter
spoznanj o sebi in svetu (Batistič Zorec, 2006). Skozi igro otrok razvija sposobnosti,
pridobiva znanje, izkušnje in se zabava (Pečjak, 2009). V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19)
je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela
predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko ..., razumljena kot način
otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. »V igri se v otrokovih dejavnostih
prepletajo in povežejo različna področja kurikuluma, kar je za razvojno stopnjo in način
učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno« (prav tam, str. 20).
Didaktična igra je igra z določenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako
izbrane, usmerjene in organizirane, da pri otroku zahtevajo in razvijajo duševne funkcije,
aktivnosti in sposobnosti mišljenja ter dojemanja, doživljanja in ustvarjanja. Cilj teh iger je,
da učenec preko igre usvoji določeno znanje. Ciljev, ki so vneseni v didaktično igro, se otroci
največkrat sploh ne zavedajo (Pečjak, 2009).
Z didaktičnimi igrami se otroci spoznavajo s pravili, razvijajo svoje socialne spretnosti in
medsebojno komunikacijo, hkrati pa igre te vrste spodbujajo radovednost (Fekonja, 2001).
Otroci pri svoji igri uporabljajo tako komercialne didaktične igre kot tudi igre, ki jih izdelajo
sami oz. s pomočjo odraslih iz različnih, po večini odpadnih materialov (les, papir, plastika).
1
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Z ustvarjalnim pristopom je mogoče izdelati didaktično igro iz odpadnega materiala, ki je ne
moremo kupiti. Tak pristop pri odraslem zahteva odprtost in dojemljivost do otrokovih idej in
domišljije, pri otroku pa krepi sodelovanje z odraslim in spretnosti pri izdelavi igre.

Cilji in hipoteze diplomskega dela
Cilji (C1–5) diplomskega dela so:


C1: Predstaviti igre na splošno in didaktične igre.



C2: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnost uporabe odpadne
embalaže za izdelavo didaktičnih iger.



C3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način
strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih iger ter
kakšno je njihovo stališče do didaktičnih iger iz tovrstnega materiala.



C4: Izdelati didaktične igre iz odpadnega materiala.



C5: Didaktične igre iz odpadnega materiala preizkusiti in ovrednotiti v vrtcu pri igri otrok,
starih od 4 do 6 let.

Preverili bomo naslednje hipoteze (H1–5):


H1: Večina strokovnih delavcev vrtca izdeluje didaktične igrače iz odpadnega materiala.



H2: Večina strokovnih delavcev v vrtcu ima do didaktičnih iger iz odpadnega materiala
pozitivno stališče./Strokovni delavci vrtca pozitivno ocenjujejo primernost didaktičnih
igrač iz odpadnega materiala.



H3: Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi didaktične igre iz odpadnega materiala.



H4:Večina otrok v skupini bo pri didaktičnih igrah iz odpadnega materiala vztrajala dlje
kot pri komercialnih igrah.



H5: Večina otrok v skupini bo pogosteje uporabljala didaktične igre iz odpadnega
materiala kot komercialne igre.
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Raziskovalne metode
V diplomskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode:


zbiranje in študij ustrezne literature in virov;



deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov;



priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu;



izdelava didaktičnih iger iz odpadne embalaže z otroki, starimi od 4 do 6 let;



fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov;



preverjanje funkcionalnosti in uporabnosti komercialnih ter izdelanih didaktičnih iger;



metoda opazovanja z udeležbo;



statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija.

Ciljni skupini: strokovni delavci v vrtcu in otroci, stari od 4 do 6 let.

Vzorec: vsaj 60 strokovnih delavcev vrtca, 20 otrok.
Pripomočki:


Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca;



didaktične igre iz odpadnega materiala (v procesu izdelave iger in pri samem igranju
bomo upoštevali naslednja kriterija: interes otrok za tovrstne igre glede na pogostost
igranja in vztrajnost otrok pri igri).

Pregled vsebine ostalih poglavij
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela ter je osredotočeno na
pomen didaktičnih iger, izdelanih iz odpadnih materialov, za otrokovo dejavnost.
V teoretičnem delu (poglavje 2) bomo orisali teoretična izhodišča otrokovega razvoja in igre.
V empiričnem delu (poglavje 3) pa bomo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, ki smo
ga razdelili strokovnim delavcem vrtca, in načine izdelave didaktičnih iger.
Sledita diskusija in zaključek diplomskega dela.
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I TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu bomo predstavili Piagetevo kognitivno razvojno teorijo in sociokulturno
teorijo razvoja Vigotskega. Opisali bomo razvojnopsihološke značilnosti otrok v starosti od 4
do 6 let. Opredelili bomo pojem igre, klasifikacijo iger, dejavnike, ki vplivajo na igro, in
vlogo odraslih pri igri. Več pozornosti bomo namenili didaktičnim igram kot posebni obliki
igre.

1 TEORIJE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI

V razvojni psihologiji najdemo različne teorije in razloge o človekovem psihičnem razvoju
(Batistič Zorec, 2003). Že antični filozofi (Platon) so obravnavali tematiko o vzgoji otrok.
Med prve, ki je zagovarjal misel, da je potrebno obravnavati otroka v skladu z njegovimi
zmožnostmi, je bil češki pedagog J. A. Komenski (17. stol.). J. J. Rousseau (18. stol.) pa je
zagovarjal stališče, da se otrok rodi nepokvarjen, da ga pokvari okolje (Horvat in Magajna,
1987).
Poznavanje teorij o razvoju je za strokovnega delavca v vrtcu izrednega pomena. S pomočjo
vseh razlag značilnosti otrokovega razvoja lahko prepoznamo optimalne načine in možnosti
za spodbujanje otrokovega nadaljnjega vsestranskega razvoja (Možina, 2011).
Temelje razvoja otroške psihologije sta postavila Piaget in Vigotski v 20. stoletju; njuni teoriji
v nadaljevanju podrobneje opisujemo. Ukvarjala sta se predvsem z razvojem otrokovega
mišljenja oz. kognicije (Batistič Zorec, 2006).

1.1 Piageteva kognitivno razvojna teorija
Piaget je veliko informacij o otrokovem miselnem razvoju dobival iz opazovanj otrok pri
spontanih aktivnostih. Govori o štirih dejavnikih razvoja: dednosti, izkušnjah, socialni
transmisiji in uravnoteženju.
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Dednost v njegovi teoriji določa časovni urnik, po katerem se na periodičnih točkah
otrokovega odraščanja odpirajo nove razvojne možnosti, in jo pojmuje kot pogoj, da lahko ob
ustreznih spodbudah iz okolja otrok usvoji določeno miselno sposobnost (Batistič Zorec,
2003). Piaget ključne vloge pri razvoju ni pripisoval niti dednosti niti okolju, ampak
interakciji med njima (Batistič Zorec, 2006).
Izkušnje loči na fizične in logično-matematične. Fizične otrok pridobiva direktno in spontano
pri raziskovanju objektov v okolju ter tako pridobiva znanje o njihovih značilnostih. Logičnomatematične izkušnje se nanašajo na akcije z objekti, s katerimi otrok pridobiva sintetična
izkustva, ki ga oddaljujejo od konkretnega.
Socialna transmisija pomeni prenos znanja iz socialnega okolja; to je izobraževanje v
najširšem smislu, ki se odvija v socialni interakciji in pri katerem je še posebej pomembna
vloga govora.
Uravnoteženje pa je glavni dejavnik, ki uravnava vse naštete. Otrok s svojo aktivnostjo
odkriva nove probleme in s tem povzroča neravnotežje v lastnem mišljenju, ki ga spodbuja,
da gradi rešitve in s pomočjo miselnih procesov dosega višjo stopnjo ravnotežja. Piaget pravi,
da mora otrok v vsakem stadiju razvoja doseči določeno stopnjo ravnotežja, da lahko
napreduje v višji stadij.
Piaget miselni razvoj razlaga kot proces adaptacije, to je vzpostavljanje ravnotežja med
organizmom in okoljem. Adaptacijo pa sestavljata dva procesa:


miselna asimilacija se nanaša na delovanje organizma na objekte okolja oz. vključevanje
objektov v obstoječe sheme vedenja;



akomodacija pa je posledica delovanja okolja na organizem oz. spreminjanje obstoječe
sheme vedenja (Batistič Zorec, 2003).

Glede razvoja govora pa Piaget meni, da gre osnovna linija razvoja od egocentričnega govora
(njegovo bistvo je v tem, da otrok, ko govori, ne misli na poslušalca) proti socializiranemu, ki
ima ravno nasprotno značilnost (otrok je pozoren tudi na to, komu nekaj pripoveduje). Po
njegovem mnenju egocentrični govor nima komunikacijske funkcije; nastane na osnovi
nezadostne socializiranosti govora, ki je individualen in z leti upada kot funkcija starosti.
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Nima nikakršne stvarne funkcije v aktivnosti otroka in je samo spremljava, ki ne vpliva na
njegovo aktivnost. Zato je po Piagetevem mnenju povsem normalno, da takšna nekoristna
funkcija z razvojem odmira. Potrditev tega vidi v dejstvu, da ob koncu predšolske dobe
egocentričnega govora pri otrocih praktično ne srečamo več (Horvat, 1987).

Piaget meni, da na igro vplivajo isti dejavniki kot na miselni razvoj. Pri igri nastajajo sistemi
simbolov, s pomočjo katerih spoznavamo in si predstavljamo stvarnost. Z razvojem postaja
igra vse bolj predelana in organizirana. V razvoju se po Piagetevem mnenju najprej pojavi
praktična igra (senzomotorična ali funkcionalna igra), nato simbolna igra in nazadnje igre s
pravili (Horvat, 1987).

1.1.1 Vrednost in kritike Piageteve teorije
Piaget je izdelal najbolj natančno in integrirano teorijo kognitivnega razvoja. Sprememba
pogledov na razvoj predstavlja njegova teza, da otrok aktivno raziskuje okolje in konstruira
razlage fenomenov v tem okolju. Te ugotovitve so spremenile pogled na razvoj, učenje in
poučevanje otrok. Raziskave kažejo, da je podcenjeval mišljenje predšolskih otrok in
precenjeval miselne zmožnosti adolescentov (Batistič Zorec, 2006).

1.2 Teorija Vigotskega
Vigotski igri pripisuje velik pomen – meni, da otrok ob igralni aktivnosti napreduje, zato je
igra »vodilna aktivnost« otrokovega razvoja. Zaposluje ga bolj kot realno življenje in v njej
sodeluje celoviteje kot v katerikoli drugi aktivnosti. Vigotski pravi, da otrok v igri presega
svoj dejanski razvoj za eno stopnjo (Horvat, 1987). Avtor poudarja napetost med
ustvarjalnostjo in pravili v socialni igri. Po njegovem mnenju otrok lažje sprejme pravila v
igri kot v realnem življenju (Marjanovič Umek, 2001).
Vigotski je v svoji teoriji razširil Engelsovo razlago uporabe orodja pri ontogenetskem
razvoju. S »psihološkim orodjem« naj bi ljudje obvladovali svoje vedenje. To psihološko
orodje, ki ga ljudje uporabljajo kot pripomoček v mišljenju in vedenju, so znaki.
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Najpomembnejši znakovni sistem je govor. Njegova funkcija je osvobajanje mišljenja in
pozornosti od trenutnega položaja, to je dražljajev, ki jih posameznik zaznava. Razvoj govora
je pomemben že v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja, saj mu omogoča sodelovanje
v socialnem življenju, spodbuja pa tudi razvoj njegovega mišljenja (Marjanovič Umek, 2004).
Govor se razvije v štirih stopnjah, v vsaki od njih pa ima svojo funkcijo:


Primitivni govor: traja do drugega leta in je še povsem ločen od mišljenja. Za to obdobje
so značilne tri neintelektualne govorne funkcije:



*emocionalna (jok ob neugodju in čebljanje ob ugodju);



*socialna reakcija (smeh ob prihodu druge osebe);



*prve besede (predstavljajo otrokove želje in potrebe).



Simbolična funkcija govora: pojavi se okoli drugega leta, kaže pa se v otrokovem iskanju
informacij (spraševanje, kako se stvari imenujejo). Ker govor poteka v interakciji z
drugimi, je znan tudi pod imenom socialni (zunanji) govor (Lefrancois, 1990, V Batistič
Zorec, 2006).



Egocentrični govor: k premiku do te stopnje pripomorejo izkušnje, ki jih otrok pridobi pri
uporabi jezika. Pojavi se po tretjem letu in traja celo predšolsko obdobje, še posebej pri
igri. To je glasen monolog, ki spremlja otrokove aktivnosti.



Notranji govor: pojavi se po sedmem letu otrokove starosti. Otrok uporablja tihi govor,
neke vrste notranji monolog, in s tem miselno rešuje probleme. Notranji govor ni
predhodnik zunanjega govora, temveč mu je nasproten. Zunanji govor spreminja misli v
besede, notranji govor pa je proces, pri katerem se besede spreminjajo v misli (Vigotski,
1977, V Batistič Zorec, 2006).

Mišljenje je splošni proces razvoja in poteka kot proces internalizacije (ponotranjenja)
zunanjih in socialnih interakcij, ki se začne kot medsebojni proces, sčasoma pa postane
notranji proces, ki se dogaja v otroku (Batistič Zorec, 2006).
Vigotski (1977, V Batistič Zorec, 2006) pravi, da sta mišljenje in govor ključna za
razumevanje človekove zavesti. Zveza med njima nastaja, se spreminja in raste z razvojem.
Vigotski (Batistič Zorec, 2006) pravi, da so specifične človeške funkcije pridobljene in da
njihov razvoj poteka s pomočjo učenja. Razvoj zanj pomeni otrokovo prilagajanje svetu,
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vendar pa učenje ni le proces prilagajanja. Po njegovem dialektičnem pogledu na odnos med
učenjem in razvojem je slednji mogoč samo s pridobivanjem izkušenj, po drugi strani pa
ravno nivo razvoja določa, kako bo otrok pridobival izkušnje.
Območje bližnjega razvoja Vigotski definira kot razdaljo med dvema razvojnima linijama, to
je med nivojem dejanskega razvoja, ki ga ugotavljamo prek samostojnega reševanja nalog, in
nivojem potencialnega razvoja, ki ga predstavlja reševanje problemov pod vodstvom odraslih
ali v sodelovanju s sposobnejšimi vrstniki (Batistič Zorec, 2006). Vigotski meni, da za vsako
učenje obstaja optimalen čas oz. občutljivo obdobje in da prehitevanje ali zaostajanje pri
učenju škodujeta razvoju (Batistič Zorec, 2006).

1.2.1 Vrednost in kritike teorije Vigotskega
Temeljno delo Vigotskega je nedvomno to, da je oblikoval nekatera stališča o razvoju
mišljenja in razvoju govora. Razvoj mišljenja in govora sta medsebojno povezana, saj se z
govorom pomemben vidik predmetne dejavnosti preseli na miselno raven, kajti misel poteka
na nivoju verbalnih znakov, ki predstavljajo posplošujoče vidike stvarnosti (Horvat, 1983).

Govor ima za Vigotskega najprej komunikativno in socialno funkcijo. Otrok s posnemanjem
poskuša na podoben način urejati lastno vedenje – z govorjenjem.
Ko otrok dopolni tri ali štiri leta, začne razvijati prvi nadzor nad svojim obnašanjem, pri tem
pa je zelo pomembna verbalizacija z okoljem; vendar je funkcija njegovega nadzora v tem
obdobju še slaba. Po mnenju Vigotskega je egocentrični govor še ne dovolj diferencirano
subjektivno stališče otroka, ki še ni ločeno od socialnega govora (iluzija razumevanja); ta je
objektiven glede na situacijo (kolektivni monolog) in se po formi (glasnosti) ne loči od
socialnega govora. Govor je od vsega začetka sredstvo komunikacije z drugimi in je tesno
povezan z otrokovo dejavnostjo. Otrokova komunikacija ima v začetku izključno situacijski
značaj in obliko dialoga. Takoj zatem pa se pojavi oblika govora, ki jo imenujemo sporočanje
v obliki monologa, ko otrok govori o nečem, kar se je zgodilo, o tem, kako si je zamislil potek
igre ipd. Tej obliki sledijo druge, kot so ukazi, ocene, kritika, odobravanje (Horvat, 1987).
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1.3 Razvojne značilnosti otrok v starosti od 4 do 6 let
Eni najpomembnejših nalog pri vzgoji otroka sta skrbeti za njegov zdrav razvoj in
zadovoljitev njegovih osnovnih potreb ter ustvariti spodbudno okolje, ki mu bo dajalo
občutek zaupanja, ugodja in pomembnosti, kar bo prispevalo k oblikovanju njegove pozitivne
samopodobe. Predšolski otrok se uči z zgledom in s posnemanjem, zato je pomembno, kako
se pred njim vedemo in izražamo.
Za ustrezno spodbujanje otrokovega razvoja je dobro poznati značilnosti starostnih obdobij.
Nanje se pri svojem delu opiramo in jih spremljamo tudi strokovni delavci v vrtcu. Seveda so
pri vsakem posamezniku možna odstopanja.
Ivić (2002) opredeli nekatere razvojne mejnike pri otrocih v starosti štirih, petih in šestih let.

1.3.1 Štiriletnik
Na področju gibanja: koraka v ritmu glasbe, hodi po ravni črti z eno nogo pred drugo, sestopa
po stopnicah, skoči z druge stopnice, preskoči oviro, pleza, v teku brcne žogo, poskuša
narisati glavonožca, preriše kvadrat in črke. Otrok je samostojen pri umivanju in oblačenju.
Na področju govora: ima dolge samogovore, tvori popolne povedi, govor je razumljiv,
postavlja vprašanja, ubesedi dogajanje in opisuje dejanja na sliki.
Na področju zaznavanja in intelektualnih sposobnosti: razlikuje in prepoznava zvoke ter
glasove, razvršča po barvi, obliki ali velikosti, opazi manjkajoče podrobnosti na risbi, sestavi
sestavljanko iz dvanajstih delov, prepoznava predmete po otipu brez gledanja, nadaljuje
nedokončano zaporedje.
Na področju socialnega razvoja: otrok nadzoruje izločanje, vendar potrebuje pomoč pri
higieni, začenja sprejemati preprosta pravila igre, pojavi se kooperativna igra z vrstniki in
prve simpatije. Pojavijo se čustva sramu, zavisti, upanja in ponosa ter prvi estetski občutki
(Gjerek, 2013).
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1.3.2 Petletnik
Na področju gibanja: otrok teče in pri teku menja smer, poskakuje po eni nogi, stoji na prstih,
skače s kolebnico, z obema rokama ujame majhno žogo. Shematsko nariše človeka, podobe
na risbah so prepoznavne, reže s škarjami.
Na področju govora: otrok pripoveduje kratke zgodbe in zgodbo ob risbah, prepoznava
nekatere črke abecede. Odgovarja na preprosta vprašanja in postavlja vprašanja tipa »kdaj,
zakaj, kako?«. Razume predloga za in pred.
Na področju zaznavanja in intelektualnih sposobnosti: vid je popolnoma razvit, otrok
prepozna izvor bolečine. Sestavi sliko iz štirih delov, orientira se v času, opazi in razlikuje
podobnosti ter razlike.
Na področju socialnega razvoja: otrok se rad igra z vrstniki istega spola. Zanima se za spolne
organe, možno je samozadovoljevanje, popolnoma obvladuje izločanje. Strah ga je teme in
domišljijskih bitij (Gjerek, 2013).

1.3.3 Šestletnik
Na področju gibanja: otrok vozi kolo, sonožno preskakuje kolebnico, ujame in v smeri vrže
žogo. Reže in lepi preproste like, uporablja šilček, zabija s kladivom, navija nit na tulec, je
popolnoma samostojen pri oblačenju, zaveže vezalke s pentljo.
Na področju govora: otrok govori pravilno in razločno, izgovarja vse glasove, po poslušanju
obnovi kratko zgodbo, sprašuje po pomenu besed.
Na področju zaznavanja in intelektualnih sposobnosti: ostrina vida je skoraj enaka kot pri
odraslih, razvita je sposobnost zaznavanja razlik med podobnimi slikami. Ve, katera je leva in
katera desna roka, navaja razlike med predmeti. Izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo hkrati,
in razvršča logične naloge po velikosti, obliki ter barvi.
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Na področju socialnega razvoja: otrok ima svoje najljubše prijatelje, upošteva pravila pri igri,
razvito ima empatijo in kaže zaščitniško vedenje. Razvit ima strah za realne dogodke in pred
nadnaravnimi bitji. Lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja in ga učimo ravnanja z
denarjem (Gjerek, 2013).
Razvojne značilnosti predšolskega otroka se kažejo tudi pri igri.

1.4 Igra
»Igra zagotavlja veselje, če ga ne, preneha biti igra.« (Neznan avtor)

1.4.1 Opredelitev igre
V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven
način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj
široko /.../, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. V igri se
v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikuluma, kar je za
razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno.
Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna,
odprta in za otroka prijetna (Kurikulum za vrtce, 1999). Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki
mu ga nudi igra, in ne zaradi zunanje prisile. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni
toliko važen končni rezultat kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat, 1987).
Številne psihološke raziskave igro povezujejo z razvojem predšolskega otroka na miselnem,
jezikovnem in socialnem področju, kar pomeni, da se otrok najbolje uči skozi igro in druge
dejavnosti, za katere je motiviran. Kot pravi Horvat (2001), je igra izredno primerna za
divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje. Na ta način postaja osnovno gibalo
psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu in osnova za primarne oblike učenja.
Čeprav je igra prevladujoča dejavnost v predšolskem obdobju, pa jo lahko zasledimo tudi
kasneje, v različnih obdobjih človekovega življenja, in ne le v otroštvu (Batistič Zorec, 1996).
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Toličičeva (Toličič Pogačnik, 1977) pravi, da se v sleherni igri kaže tudi otrokova potreba, da
bi na poseben način vplival na okolje in ga spreminjal. V igri se otrok nauči biti neodvisen od
svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, da je aktiven.
Različni avtorji uporabljajo različne, a tudi podobne kriterije, s pomočjo katerih opredeljujejo
igro. Rubin, Fein in Vanderberg (Batistič Zorec, 1996) so npr. postavili nekaj ključnih opisnih
kriterijev za prepoznavanje igre:


prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni občutki (užitek);



usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti in ne na cilje (rezultate) teh dejavnosti (otrok
npr. lahko med igro pozabi na svoj prvotni namen);



»proučevanje« igralnega materiala;



neresnično, nestvarno vedênje – v igri otrok je namreč veliko pretvarjanja in dejavnosti
tipa »če bi«, »kot da bi«, s katerimi otroci prikazujejo druge ljudi, njihove dejavnosti ali
predmete;



fleksibilnost – igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleženci igre sami in jih, če je
potrebno, med igro tudi spreminjajo;



aktivna udeležba – otroci v igri aktivno sodelujejo drug z drugim in so dejavni z
različnimi predmeti.

Igra je potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Izbira in
način igre sta odvisna od njegove trenutne razvojne stopnje, kar vpliva tudi na to, da otrok v
razvoju napreduje.

1.4.2 Klasifikacija iger
V strokovni literaturi najdemo različne klasifikacije iger, ki se razlikujejo glede na kriterije,
po katerih jih razvrščamo. Najpogostejši kriterij je vsebina igre, ki je povezana tudi s
psihofizičnimi lastnostmi otroka na določeni stopnji razvoja. C. Bühler (Toličič in Smiljanić –
Čolanović, 1977) loči funkcijske, domišljijske, dojemalne in ustvarjalne igre.
Funkcijska igra: zanjo je značilno občutenje, zaznavanje in gibanje. Tipične funkcijske igre so
najrazličnejše vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje ipd.), tipanje in okušanje predmetov,
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vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, presipanje in pretakanje snovi, gnetenje,
mečkanje, trganje, čečkanje ipd.
Za domišljijsko (simbolno) igro je značilno, da si otrok predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki
dejansko niso prisotni – uporablja torej simbole (Marjanovič Umek, 2001). To so lahko npr.
igre vlog, v katerih se otrok pretvarja (»se dela, da ...«) oz. se postavlja v vloge različnih oseb
ali živali (mamica, ki hrani punčko; zdravnik, ki pregleduje bolnika; pes, ki hodi po vseh
štirih in laja ipd.). V domišljiji svobodno spreminja tako vloge sebe in svojih soigralcev kot
tudi pomen predmetov (npr. škatla je lahko ladja, avto, postelja, če jo obrnemo, pa postane
miza). Pri tem posnema osebe ali živali iz realnega življenja, a njihove vloge kombinira na
svojstven način in jim dodaja tudi domišljijske elemente. Ta vrsta igre zrcali otrokova
izkustva, želje, pa tudi stiske in napetosti, ki jih sprosti prek nje.
Toličič (Toličić, 1961) pravi, da dojemalna igra zajema poslušanje in opazovanje (npr. slik,
zgodb, filmov, predstav) pa tudi posnemanje in branje. Izkustva, ki jih otrok dobi v naštetih
dejavnostih, uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri.

Ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje (npr. graditi s kockami, sestavljati sliko iz delov),
obdelovanje materialov (peska, gline, plastelina ipd.), risanje, slikanje, pisanje, ročna dela,
pripovedovanje, dramatiziranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje ipd.
Smilanska (1968, v Marjanovič Umek, 2001) se pri svoji klasifikaciji igre opira zlasti na njen
kognitivni vidik. Kategorije, ki jih navaja, so odraz otrokovega napredovanja v procesu
predmetnih aktivnosti (tj. v aktivnostih ukvarjanja in uporabljanja raznovrstnih predmetov).
Razvoj namreč poteka od preprostih oblik manipuliranja s predmeti in njihove rutinske
uporabe, kar je značilnost funkcijske igre, preko konstrukcijske igre, za katero je že značilno
kombiniranje in oblikovanje različnih igralnih materialov ter predstavljanje, do dramske igre.
Za slednjo je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog, otroke pa spodbuja k različnim gibalnim
dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih povezav, večji socialni občutljivosti, h
kompetentnosti in k ustvarjalnosti.
Družabne igre opredeljuje kot zadnje v klasifikaciji iger s pravili, v katerih otrok prepozna,
sprejme in se podredi vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom (Batistič Zorec,
2002).
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1.4.3 Dejavniki, ki vplivajo na igro
Poleg otrokove razvojne stopnje na igro posameznika vpliva še več drugih dejavnikov
(Horvat, 2001):


otrokove osebnostne značilnosti, npr. živahnost, družabnost, vztrajnost in samozaupanje;



otrokov spol;



otrokovo trenutno fizično in emocionalno stanje, npr. utrujenost, razigranost, jeza, žalost,
bolezen;



trenutna situacija, npr. letni čas, prostor (velikost, zunaj – notri itd.), vrsta in količina igrač
ter možni soigralci;



ožje okolje: otroke lahko pri igri spodbujajo odrasli, igralni materiali (npr. oblačila za
preoblačenje, nestrukturiran material kot npr. velike škatle), pridobljene izkušnje iz okolja
(npr. obisk živalskega vrta, mizarja, policista);



kultura: vpliva na razlike v možnostih in vrsti iger, ki so značilne za različna zgodovinskokulturna okolja;



vloga motivacije kot dejavnik igre.

1.4.4 Vloga odraslih v otrokovi igri
Znano je, da je igra za otroke že sama po sebi zanimiva in privlačna, da se vključijo vanjo in
prevzamejo različne vloge. Toda hitro se lahko zgodi, da po določenem času postane
ponavljajoča se dejavnost. Mnogo strokovnjakov ravno zato meni, da je vloga vzgojitelja oz.
odraslega pri razvoju, oblikovanju in poteku otrokove igre ključna.
Toličič in Smiljanić–Čolanović (1977) pravita, da odrasli preko igre najlažje ustvarjajo
čustvene relacije oz. kontakte z otrokom, z opazovanjem otroka pri igri pa spoznajo njegove
razvojne značilnosti (sposobnosti, spretnosti) in osebnostne lastnosti. V opisanem smislu
lahko govorimo o diagnostični vrednosti igre.
Zorec (2002) navaja konkretne primere, s čim odrasel ohranja igralni okvir in spodbuja
otrokovo igro:


ilustrira dejanja (npr. srka, ko otrok daje namišljeno pijačo medvedku);



sprašuje po dejanju (npr. ga vpraša, ali bo medvedku kaj skuhal);
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jezikovno dopolnjuje (npr. ko otrok da medvedka spat, ga vpraša: »Ali boš medvedka še
pokril?«);



jezikovno opisuje dejanja (npr. »Malo še začiniva, da bo zrezek bolj okusen!«);



poziva k dejanjem (npr. »Poglej, ali je treba dojenčku že zamenjati plenico.«);



razlaga dejanja ali stanje stvari (npr. »Si videl, ko punčko skopava, je mokra in jo zebe,
zato jo morava obrisati.«);



pomaga pri izvedbi dejanja (npr. pri oblačenju punčke);



usmerja pozornost na dejanje (npr. »Ali vidiš, kako je medvedek zaspan?«).

Pobudo za igro lahko da odrasel ali otrok. Pri malčkih je navadno učinkovitejša pobuda
odraslega, pri starejših otrocih pa je zlasti pomembno spodbudno okolje in igralni materiali.
Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) navajata, da je vloga strokovne delavke v vrtcu pri
oblikovanju in poteku otrokove igre zelo pomembna.
Strokovna delavka lahko spodbudi, usmeri in vodi otrokovo igro k razvojno višjim in
zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky
(Marjanovič Umek, 2001), so:


vzgojiteljica se aktivno vključi v igro, tako da prevzame določeno vlogo, pri čemer
otrokom demonstrira, kako jo lahko igrajo;



vzgojiteljica spremlja igro, daje otrokom določene sugestije in s tem pomaga oblikovati
njihove vloge;



vzgojiteljica pomaga otrokom odigrati znano zgodbo ali pravljico;



vzgojiteljica otroke uči različnih spretnosti, povezanih z dejavnostmi pretvarjanja (npr.
igranja s prstnimi lutkami).

Avtorici dodajata, da se otroci v vrtcu igrajo dlje, če so odrasli blizu, kot če so povsem pasivni
in niso v stiku z otroki (prav tam). Zelo poudarjata, da morajo imeti otroci za igro poleg
primernega okolja in podpore odraslih tudi dovolj časa.
Igra služi tudi kot terapevtsko sredstvo, saj odrasli z njeno pomočjo otroku pomagajo, da
premaguje čustvene težave in stiske (Toličič, 1977). Praper pravi, da naj bi odrasli svojo
udeležbo omejevali tako, da otroku pustijo samostojnost in samoaktivnost ter ga podprejo le
takrat, ko mu zmanjka vztrajnosti ali idej. Pravi tudi, da za mnoge razvojne korake obstaja
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najprimernejše obdobje; če je le-to zamujeno, se ne bo nadoknadilo ali pa vsaj ne enako
integriralo v strukturo osebnosti. To velja tudi za obdobje igranja. Če je neko obdobje
zamujeno, se otrok ne bo več igral na ta način, torej ne bo pridobil takšnih izkušenj v
ustreznem času in jih tako ne bo mogel vgraditi v svoj notranji svet na način, kot bi to storil
sicer (Praper, 1992).

1.4.5 Didaktične igre
Ker se tema diplomskega dela nanaša na didaktične igre iz odpadnega materiala, v
nadaljevanju podrobneje opisujemo didaktične igre. Didaktična igra je igra z določenim
ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako izbrane, usmerjene in organizirane, da pri
otroku zahtevajo in razvijajo duševne funkcije, aktivnosti, sposobnosti mišljenja in dojemanja
oz. doživljanja ter ustvarjanje. Cilj teh iger je, da učenec preko njih usvoji določeno znanje.
Ciljev, ki so vneseni v didaktično igro, se otroci največkrat sploh ne zavedajo (Pečjak, 2009).
Otroška igra ima vzgojno in izobraževalno nalogo, a je le-ta vključena večinoma zgolj
naključno ali nehote. Igra mora imeti vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja, zato
morajo biti v igro vgrajeni cilji, saj le z njimi lahko uresničimo vzgojno-izobraževalne naloge
pouka kot premišljenega in organiziranega vzgojno-izobraževalnega procesa. S prosto igro ne
bi mogli uresničiti njene vzgojno-izobraževalne naloge, zato se pri vzgojno-izobraževalnem
procesu uporabljajo prav didaktične igre. Te se v marsičem razlikujejo od običajnih otroških
iger, morajo pa imeti vse značilnosti igre oz. jih mora otrok doživljati kot igro. Ko otrok igro
sprejme kot igro, ta postane didaktična. Prav zato je pri sestavi didaktične igre, pri kateri
upoštevamo tudi otrokov osebni odnos do igre, izjemnega pomena poznavanje značilnosti
otroške igre, posameznih razvojnih stopenj v njej in njen preizkus v praksi (Bognar, 1987).
Didaktična igra se od proste otroške igre razlikuje po bolj poudarjenih pedagoških zahtevah in
predhodno določenem poteku ter zaporedju posameznih dejavnosti. Otroci so pri igranju
didaktičnih iger manj svobodni kot pri ostalih igrah. Ne gre pa jih strogo ločevati od ostalih
vrst iger, saj se otrok pri vsaki uči in razvija svojo osebnost (Skočaj, 1999). Nasprotno Dixon
(Fekonja, 2001) zavrača razlikovanje med didaktičnimi in ostalimi igračami, saj vse otroku
prinašajo različna sporočila, v njem vzbujajo nove zamisli, mu omogočajo učenje in razvoj
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kognitivno-socialnih spretnosti ter samopodobe. Zato bi jih bilo bolje obravnavati celostno oz.
jih deliti na tiste, ki poučujejo, in druge brez te vrednosti.
Vandenberg (Fekonja, 2001) meni, da je lahko vsaka igrača namenjena učenju, če le spodbuja
sposobnosti, ki si jih otrok želi razviti. On odloča, ali je določen predmet igrača v prosti igri
ali pripomoček za razvijanje sposobnosti. Vsaka igrača lahko spodbuja učenje, če jo odlikuje
zanimivost in če otrok meni, da se bo z njo lahko česa naučil.
Otrok ob didaktičnih igrah razvija in utrjuje:


govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje);



motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo, hitro reagiranje);



čutila (tip, vonj, sluh);



miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje);



domišljijo (izmišljanje, nove igre);



ustvarjalnost;



izkušnje in znanje;



spoznavanje med vrstniki;



značajske lastnosti (samostojnost, pogum).

Vse te lastnosti, ki jih otrok pridobi s pomočjo didaktičnih iger, pridobi tudi s pomočjo
običajne igre. Razlika med drugimi igrami in didaktično igro je v tem, da otrok pri slednji
nima takšne svobode. Z didaktičnimi igrami se nekaj naučimo, cilj, česa naj bi se naučili, pa
je zastavljen pred igro (Klemen, 2010).
Na splošno lahko za razvoj igre predšolskega otroka rečemo, da poteka od preprostih in
elementarnih oblik proti vedno kompleksnejšim in bolj integriranim oblikam igralnih
aktivnosti (Batistič Zorec, 1996).

1.5 Odpadni material
Definicije pojmov, povezanih z embalažo in embalažnimi odpadki, vsebujejo različni
zakonski akti (Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09).
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Zakon o varstvu okolja opredeljuje odpadek kot določeno snov ali predmet, ki ga njegov
povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora
zavreči. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti. Ravnanje z
odpadki je po omenjenem zakonu zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z
odpadki. Tudi embalaža, ki jo prenehamo uporabljati, postane odpadek (Šetina, 2014).
Embalažni material v odpadni embalaži so po uredbi papir in karton, plastika, les, kovine,
steklo in drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izdelkov, ki jih lahko izdelamo iz odpadnega materiala
(slike 1–4).
Pri tem izdelku smo uporabili ekspandiran polistiren, plastične žličke in kartonasto škatlo
(slika 1).

Slika 1: Mlin na veter
Pri tem izdelku smo uporabili kartonaste škatle in plastične zamaške 1,5-litrskih plastenk
(slika 2).
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Slika 2: Mesto

Pri tem izdelku smo uporabili 1,5-litrske plastenke, barvni papir in lesene palice (slika 3).

Slika 3: Jabolka

Pri tem izdelku smo uporabili kartonaste tulce, barvni papir in blago (slika 4).

Slika 4: Jelen
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1.5.1 Embalaža
Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago – ne glede na to,
ali gre za surovine ali izdelke – obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja oz. varovanja, dela
z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega uporabnika.
Embalaža glede na vrsto materiala:


Papirnata in kartonska embalaža: v vrtcu so najpogosteje uporabljeni časopis, revije,
karton, pisemski in ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, papirnate brisače,
embalaža živil, tulci ipd. (slika 5).

Slika 5: Papirnata in kartonska embalaža


Plastična embalaža: v vrtcu so najpogosteje uporabljene plastenke pijač in živil, plastični
zamaški, plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo oznake nevarnih odpadkov,
embalaža mleka in sokov, plastični (npr. jogurtni) lončki ipd. (slika 6).
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Slika 6: Plastična embalaža


Lesena embalaža: v vrtcu se najpogosteje uporabljajo različni koščki lesa, sladoledne
palčke in lesene kroglice (slika 7).

Slika 7: Lesena embalaža


Kovinska embalaža: v vrtcu so najpogosteje uporabljene pločevinke, aluminijasti zamaški,
folija, žica ipd. (slika 8).
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Slika 8: Kovinska embalaža


Steklena embalaža: k tej vrsti embalaže spadajo steklenice živil in pijač. V vrtcu tovrstno
embalažo najmanj uporabljamo, predvsem zaradi vidika varnosti (slika 9).

Slika 9: Steklena embalaža
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Nevarna odpadna embalaža: k tej vrsti embalaže sodijo npr. baterijski vložki, barve in
topila, laki ipd., vendar se zaradi strupenosti v vrtcu ne uporabljajo (slika 10).

Slika 10: Nevarna odpadna embalaža

1.5.2 Uporaba odpadne embalaže v vrtcu
Pogosta praksa v vrtcih je zbiranje odpadne embalaže. Otroci se tako že v predšolskem
obdobju seznanijo z ločevanjem odpadkov, njihovo ponovno uporabo in s pomenom skrbnega
ravnanja z okoljem. Izvejo, za kaj vse uporabljamo embalažo, zakaj je pomembno, da
odpadno embalažo odvržemo v zabojnik za embalažo, kako je treba odgovorno ravnati z
odpadno embalažo ter kakšno je pravilno zlaganje in odlaganje odpadne embalaže.
Papotnik (1994) za izdelavo izdelka iz odpadne embalaže priporoča uporabo projektne
naloge. Navaja, da je v proces izdelave takšnega izdelka vključenih več dejavnikov, ki
vplivajo na uspešnost izvedbe. Najprej je potrebna odločitev o tem, kaj bomo izdelali,
nadaljujemo pa z zbiranjem in razvijanjem idej za izdelek. Glede na funkcijo, ki naj jo izdelek
opravlja, izberemo primerno embalažo. Izbira ni odvisna samo od funkcije, ampak tudi od
higiene. Pomembno je poznavanje lastnosti materiala, iz katerega bomo (pre)oblikovali, saj v
skladu s tem izberemo tudi ustrezno orodje za oblikovanje. Med samim delom izdelek
popravljamo, dopolnjujemo in razvijamo.
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Otrokom nestrukturiran material ali neizdelane, nedokončane igrače pogosto predstavljajo
večji ustvarjalni izziv kot strukturiran material ali komercialne igrače. To potrjujejo tudi
izsledki raziskav, v katerih številni avtorji navajajo, da otroci v zgodnjem otroštvu pri igri z
manj izdelanim materialom izvedejo več predmetnih zamenjav, v večji meri raziskujejo
material in uporabljajo več konstrukcijske igre ter govornega izražanja kot otroci, ki se igrajo
z bolj izdelanim igralnim materialom (Fric in Bucik, 2015).
Značilnosti igralnega materiala so povezane z vsebino in obliko otroške igre. Razlike med
igračami so opisane s tremi dimenzijami, to so strukturiranost, realističnost in kompleksnost.
Strukturiranost je opredeljena kot stopnja določenih fizičnih značilnosti igralnega materiala.
Nizko strukturiran material je možno spreminjati (npr. modelirna masa), visoko
strukturiranega pa ne (npr. set za igranje zdravnika). Z dimenzijo realističnosti je opisana
stopnja podobnosti med igračo in predmetom, ki ga predstavlja. Predmet je nizko realističen,
če v realnosti nima ustreznega dvojnika, visoko realističen pa, kadar je replika nekega
realističnega predmeta. Z dimenzijo kompleksnosti opišemo fizične značilnosti oz.
funkcionalne zmogljivosti igrače. Visoko kompleksna igrača je npr. mini kuhinja, nizko
kompleksna pa npr. punčka iz cunj (Fric in Bucik, 2015).
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II EMPIRIČNI DEL
Empirični del sestavljajo raziskava o uporabi odpadnih materialov v vrtcu med strokovnimi
delavci vrtca, zasnova izdelkov in izvedba didaktičnih iger iz odpadnega materiala z otroki,
starimi od 4 do 6 let.

2 ANKETNI VPRAŠALNIK O DIDAKTIČNIH IGRAH IZ
ODPADNEGA MATERIALA
Namen anketnega vprašalnika je bil ugotoviti, kako in na kakšen način strokovni delavci v
vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih iger. Zanimalo nas je tudi njihovo
stališče do didaktičnih iger iz odpadnega materiala in primernost nekaterih didaktičnih iger iz
odpadnega materiala.

2.1 Udeleženci
Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika so sodelovali strokovni delavci (vzgojitelji in
pomočniki vzgojiteljev) Vrtca Jesenice. Razdeljenih je bilo 80, vrnjenih pa 64 anketnih
vprašalnikov.

2.2 Metoda
Pripravili smo anketni vprašalnik, ki je obsegal 10 vprašanj izbirnega in odprtega tipa. Z njimi
smo ugotavljali pogostost uporabe didaktičnih iger iz odpadnega materiala, dejavnike, ki
spodbujajo njihovo izdelavo. ter stališče strokovnih delavcev do tovrstnih iger. Anketni
vprašalnik je priložen diplomskemu delu (priloga 7).

2.3 Postopek in obdelava podatkov
Anketne vprašalnike smo razdelili med strokovne delavce, reševanje je potekalo individualno
in anonimno. Strokovni delavci so rešene vprašalnike vrnili avtorici. Zbrane podatke smo
vnesli v program Microsoft Excel, pri vprašanjih izbirnega tipa smo ugotavljali frekvenco ali
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odstotek posameznega odgovora, podatke pa grafično predstavili s stolpčnimi in tortnimi
grafi. Pri vprašanjih odprtega tipa smo vse odgovore izpisali, pomensko podobne združili v
širše nadredne kategorije, nato pa prešteli frekvence posameznih odgovorov v teh kategorijah.
Frekvence posameznih odgovorov so prikazane tabelarično pri vsakem odprtem vprašanju
posebej. V kategorijo »drugo« smo uvrstili odgovore, ki so se pojavili manj kot trikrat.

2.4 Rezultati
1. vprašanje: ALI V VRTCU IZDELUJETE DIDAKTIČNE IGRE IZ ODPADNEGA
MATERIALA?
Le eden od strokovnih delavcev je označil, da ne uporablja odpadnega materiala, medtem ko
je 63 vzgojiteljev odgovorilo, da za izdelavo didaktičnih iger uporabljajo odpadni material.
Strokovne delavce smo vprašali tudi, katere didaktične igre izdelujejo iz odpadnega materiala.
Iz tabele 1 so razvidni njihovi odgovori.
Tabela 1: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede vrste igrač in iger, ki jih
izdelujejo iz odpadnega materiala.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Družabne didaktične igre

57

Igrače, ki krepijo fino motoriko (vtikanke, sestavljanke)

18

Senzorne igrače (senzorne škatle, ropotulje, instrumenti)

15

Drugo

6

Vidimo lahko, da strokovni delavci največkrat izdelujejo družabne didaktične igre, približno
enako pogosto, vendar precej manjkrat, pa tudi različne igrače, s katerimi pri otrocih krepijo
finomotorične ali senzorne sposobnosti.
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2. vprašanje: KAKO POGOSTO UPORABLJATE ODPADNI MATERIAL?

Graf 1: Pogostost uporabe odpadnega materiala
Iz grafa 1 razberemo, da strokovni delavci pri delu pogosto uporabljajo odpadni material. Več
kot polovica ga uporablja večkrat mesečno, le nekaj strokovnih delavcev pa ga uporablja
enkrat do trikrat letno.
3. vprašanje: NA KAKŠEN NAČIN ZBIRATE ODPADNI MATERIAL?
Tabela 2: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede načina zbiranja odpadnega
materiala.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Starši

55

Vzgojitelji

31

Drugo (ločevanje odpadkov v igralnici, kabinet …)

9

Iz tabele 2 razberemo, da pri zbiranju odpadnega materiala najpogosteje pomagajo starši ali
pa odpadni material priskrbijo vzgojitelji sami.
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ODPADNIH

MATERIALOV

NAJVEČKRAT

UPORABLJATE ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER?

Tabela 3: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede pogostosti uporabe odpadnih
materialov za izdelavo didaktičnih iger.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Papir

88

Plastika

76

Les

14

Drugo (blago, volna, vata)

10

Vidimo lahko (tabela 3), da največ strokovnih delavcev pri izdelavi didaktičnih iger uporablja
papirnato embalažo (papir, karton, časopis) in plastično embalažo (prevladujejo zamaški in
plastenke). Manj pogosto pa uporabljajo drug odpadni material.
5. vprašanje: KDO JE NAJVEČKRAT POBUDNIK ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER
IZ ODPADNEGA MATERIALA?
Iz grafa 2 razberemo, da so pobudniki v več kot 70 % strokovni delavci sami, medtem ko
starši po oceni vzgojiteljev ne dajejo pobud za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega
materiala.

Graf 2: Najpogostejši pobudniki za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega materiala.
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6. vprašanje: NA PODLAGI ČESA SE NAJVEČKRAT ODLOČATE ZA IZDELAVO
DIDAKTIČNIH IGER IZ ODPADNEGA MATERIALA?

Graf 3: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega
materiala
Iz grafa 3 razberemo, da je največ strokovnih delavcev (več kot 40 %) odgovorilo, da na
odločitev za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega materiala vpliva več različnih dejavnikov,
saj so označili več možnih odgovorov (npr. vsebina, dostopen material in želje otrok). Med
posameznimi dejavniki je najpogostejša vsebina, najmanj pogost pa čas.

7. vprašanje: PO KATERIH DIDAKTIČNIH IGRAH OTROCI VEČKRAT POSEGAJO?

Iz grafa 4 razberemo, da otroci najpogosteje posegajo po komercialnih igrah, na drugem
mestu so igre iz odpadnega materiala, najmanj pa je bilo odgovorov kategorije »drugo«.
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Graf 4: Didaktične igre, po katerih otroci največkrat posegajo.
8. vprašanje: KJE PRIDOBIVATE IDEJE ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER IZ
ODPADNEGA MATERIALA?
Tabela 4: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede tega, od kod pridobivajo ideje
za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnih materialov.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Literatura (revije, knjige)

72

Splet

49

Sodelavci

23

Lastne ideje

17

Ideje otrok

10

Drugo (izpeljave iz drugih didaktičnih iger)

5

Odgovori strokovnih delavcev, ki so predstavljeni v tabeli 4, kažejo, da ideje največkrat
dobijo s pomočjo literature, pogosto pa tudi preko spleta. Enako pogosto gre za lastne ideje ali
ideje sodelavcev.
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9. vprašanje: PRI SPODNJIH TRDITVAH OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR GLEDE
NA VAŠA OPAŽANJA IZ VSAKODNEVNE PRAKSE V VRTCU.
Strokovni delavci so se v nadaljevanju anketnega vprašalnika opredeljevali glede uporabe
didaktičnih iger glede na svoja vsakodnevna opažanja iz prakse v vrtcu. Njihovi odgovori so
predstavljeni v grafih 5, 6 in 7.

Graf 5: Prikaz odgovorov strokovnih delavcev na trditev, da otroci pogosteje posegajo
po didaktičnih igrah iz odpadnih materialov kot po komercialnih didaktičnih igrah.
Več kot polovica strokovnih delavcev je navedla, da otroci enako pogosto posegajo tako po
komercialnih didaktičnih igrah kot didaktičnih igrah iz odpadnih materialov. Manj kot tretjina
pa je bila mnenja, da pogosteje posegajo po komercialnih didaktičnih igrah.

Graf 6: Prikaz odgovorov strokovnih delavcev na trditev, da otroci vztrajajo pri
didaktičnih igrah iz odpadnih materialov dlje kot pri komercialnih didaktičnih igrah.
33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

Iz grafa 6 razberemo, da večina strokovnih delavcev (več kot 60 %) ocenjuje, da otroci pri
didaktičnih igrah iz odpadnih materialov vztrajajo približno enako dolgo kot pri komercialnih
didaktičnih igrah. Več kot četrtina pa jih je ocenila, da pri didaktičnih igrah iz odpadnih
materialov vztrajajo dlje.

Graf 7: Prikaz odgovorov strokovnih delavcev na trditev, da so otroci pri igri iz
odpadnih materialov ustvarjalnejši kot pri podobni komercialni igri.

Iz grafa 7 razberemo, da skoraj dve tretjini strokovnih delavcev ocenjujeta, da so otroci pri
igrah iz odpadnih materialov ustvarjalnejši kot pri podobni komercialni igri.
10. vprašanje: V ČEM VIDITE PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE DIDAKTIČNIH
IGER IZ ODPADNEGA MATERIALA V PRIMERJAVI S KOMERCIALNIMI IGRAMI?
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, v čem strokovni delavci vidijo prednosti in slabosti
uporabe didaktičnih iger iz odpadnih materialov v primerjavi s komercialnimi.

Tabela 5: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede prednosti uporabe
didaktičnih iger iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi igrami.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Spodbujajo ustvarjalnost otrok

41

Spoznavanje ponovne rabe materialov

15

Otrokom omogočajo spoznavanje različnih materialov

8

in izdelavo
Cenovno ugodnejše

7

Večja zaznana vrednost za otroka

6
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Iz tabele 5 razberemo, da večina strokovnih delavcev ocenjuje, da didaktične igre iz odpadnih
materialov spodbujajo ustvarjalnost otrok in jim omogočajo spoznavanje rabe različnih
materialov. Kot najmanj pogosta prednost je bila izpostavljena večja vrednost tovrstnih iger
za otroka.
Tabela 6: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede slabosti uporabe didaktičnih
iger iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi igrami.
Kategorija

Frekvenca odgovorov

Hitreje pokvarljive

43

Manj privlačne

5

Slabša higiena

3

Iz tabele 6 razberemo, da strokovni delavci kot največjo pomanjkljivost didaktičnih iger iz
odpadnih materialov opažajo njihovo hitrejšo pokvarljivost. Na splošno pa vidimo, da so
navedli mnogo več prednosti kot slabosti.

2.5 Izdelava didaktičnih iger iz odpadnega materiala
Za izdelavo didaktičnih iger, ki so predstavljene v diplomskem delu, smo se odločili na
podlagi interesa otrok in strokovnih delavcev vrtca. Pri tem smo upoštevali tudi načela,
zapisana v Kurikulumu za vrtce (1999), predvsem načelo aktivnega učenja in zagotavljanja
možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. Izdelali smo kriterije za izdelavo iger,
primernih za otroke, stare od 4 do 6 let. Kriteriji so navedeni v tabeli 7.
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Tabela 7: Kriteriji za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnih materialov.

Igra

Uporabljeno Zahtevnost
gradivo
izdelave

Čas
izdelave
[h]

Učna
oblika

DOMINE

karton

enostavna

2,5

skupinska,
predstavljivost
individualna števil

MAVRICA

karton

enostavna

1

skupinska

ZVOČNI
SPOMIN

umetna snov

zahtevna

1,5

GRADIMO
HIŠO

karton, papir

zelo
zahtevna

3

Kriteriji

JAGODE IN
BOROVNICE
ŠKRATEK,
NE JEZI SE
ŠESTICA

karton,
enostavna
umetna snov
umetna snov,
zahtevna
papir
karton, usnje,
enostavna
umetna snov

1
2
3

Kognitivni vidik

prirejanje

prepoznavanje
skupinska,
zvokov, urjenje
individualna
spomina
logično sklepanje,
skupinska,
predstavljivost
individualna
števil
skupinska,
predstavljivost
individualna števil
skupinska,
predstavljivost
individualna števil
skupinska,
predstavljivost
individualna števil

V starostno heterogeni skupini otrok, starih od 4 do 6 let, smo izdelali različne didaktične igre
iz odpadnega materiala, in sicer:


domine;



mavrica;



zvočni spomin;



gradimo hišo;



jagode in borovnice;



škratek, ne jezi se;



šestica.

Didaktične igre domine, škratek, ne jezi se in šestica so bile izdelane po komercialnih
didaktičnih igrah. Za didaktični igri gradimo hišo in zvočni spomin smo idejo dobili v gradivu
Didaktične igre s pravili, ki ga je izdal Vrtec Jesenice. Idejo za didaktično igro jagode in
borovnice so dali otroci, za didaktično igro mavrica pa avtorica diplomskega dela. Otroci pri
didaktičnih igrah razvijajo številčno predstavljivost, utrjujejo štetje, prirejajo in povezujejo
simbole s števili, razvijajo spomin in slušno občutljivost, iz delov sestavijo celoto ter razvijajo
miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje.
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V nadaljevanju je podan natančnejši opis izdelave posameznih didaktičnih iger iz odpadnega
materiala, pri vsaki igri pa sta konkretizirana cilj in potek igralne dejavnosti. V samo izdelavo
so bili vedno vključeni otroci.

2.5.1 Didaktična igra domine
Domine so družabna igra, ki vsebuje 20 ploščic z različnim številom pik, katere zlagamo po
vrstnem redu. Ploščice so pravokotne oblike dimenzij 130 mm × 60 mm × 17 mm, navadno
črne barve. Igro lahko igrajo 2–4 igralci (slika 11).

Slika 11: Didaktična igra domine.

CILJA IGRE:


otrok utrjuje štetje;



otrok razvija številčno predstavljivost v obsegu do 6 (število pik na dominah).

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2–4.
Na začetku igre vsak igralec dobi štiri domine. Tisti, ki začne igro, položi domino na igralno
polje, potem igro nadaljuje soigralec. Kdor je na vrsti, mora zaporedje že položenih domin na
enem od koncev podaljšati za eno domino. Položiti je dovoljeno le domino, ki ima na eni od
polovic narisano enako število pik, kot jih je na polovici zadnje domine v vrsti. Če igralec, ki
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je na vrsti, nima ustrezne domine, vzame eno iz kupa pokritih domin, ki je na sredini. Če
domina iz sredine ne ustreza, igro nadaljuje naslednji igralec. Ko nekdo izmed igralcev položi
zadnjo domino, je igra končana.

MATERIAL:


karton;



črna tempera barva;



bela suha barvica;



lak za obstojnost.

PRIPOMOČKI:


lesena smrekova paličica dolžine 70 mm;



leseno ravnilo.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
V igralnici smo imeli veliko različnih odpadnih škatel zdravil, ki so jih v vrtec prinašali starši
(slika 12). Otrokom smo predlagali, da iz njih izdelamo didaktično igro domine. Škatle smo
stresli na preprogo in jih razvrstili po enakih lastnostih (oblika, velikost in barva). Po
zaključenem razvrščanju smo ugotovili, katerih škatel je največ, in se odločili, da le-te
uporabimo pri izdelavi didaktične igre (slika 13).

Slika 12 : Zbiranje odpadnih škatel.
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Slika 13: Razvrščanje škatel po enakih lastnostih
Mize smo zaščitili z zaščitnimi kartoni, ki jih imamo v igralnici. Pripravili smo črno tempero
in čopiče ter se lotili barvanja (slika 14). Pri barvanju so bili dečki in deklice enako aktivni.
Pobarvane škatle smo do naslednjega dne pustili na okenskih policah, da so se osušile.
Nato smo škatle razdelili na polovico z ravno črto. Za to smo uporabili belo barvico, leseno
ravnilo in leseno paličico (velikost paličice je polovica dolžine škatle). Lesena paličica je
služila kot mera za natančno razdelitev škatle, ki bo kot končni izdelek predstavljala domino
(slika 15). Starejši otroci pri tem niso imeli težav, mlajšim pa smo pri postopku pomagali.
Sledilo je risanje pik z belo barvico (slika 16). Kot pomoč pri lažji in pravilni postavitvi pik
na domini smo otrokom ponudili komercialno igralno kocko. Otroci so poljubno prerisovali
pike iz igralne kocke na domino. Pri risanju pik so bile vztrajnejše in natančnejše deklice.
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Slika 14: Barvanje škatel.

Slika 15: Odmerjanje polovice.
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Slika 16: Risanje pik
UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Z izdelano didaktično igro so bili otroci zelo zadovoljni. Sami so jo pospravili na polico poleg
ostalih komercialnih domin z motivi.
Šest otrok je vsakodnevno posegalo po izdelani didaktični igri iz odpadnega materiala, trije
otroci so najmanj dvakrat tedensko posegali samo po komercialni igri, pet otrok pa je
izmenično enkrat tedensko posegalo po izdelani didaktični igri iz odpadnega materiala in po
komercialni didaktični igri. Ker ima izdelana igra večje elemente (domine) kot komercialna,
so se jo igrali na večji površini (garderoba, večnamenski prostor, igrišče), kar je bila zanje
dodatna motivacija (slika 17). Otroci pri igri niso bili časovno omejeni.

Slika 17: Uporaba didaktične igre
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2.5.2 Didaktična igra mavrica
Igra mavrica vsebuje 4 kartone dimenzij 70 mm × 70 mm, 4 kartonske tulce dimenzij 90,3
mm × 40,5 mm, 40 barvnih kartonskih krogov premera 20,5 mm, igralno kocko iz umetne
mase s pikami ter 4 pincete iz umetne mase (slika 18). Igro lahko igrajo 2–4 igralci.

Slika 18: Didaktična igra mavrica

CILJA IGRE:


otrok prireja 1 : 1;



otrok razvija fino motoriko.

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2–4.
Vsak otrok ima pred seboj barvni tulec in pinceto. Na sredini mize je postavljena škatla s
kartonastimi krogi. Igralec vrže kocko. S pinceto v svoj tulec pospravi toliko krogcev enake
barve, kot je njegov tulec, kolikor pik je vrgel na kocki. Zmaga tisti igralec, ki prvi pospravi
vse krogce v svoj tulec.

MATERIAL:


kartonski tulci dimenzij 90,3 mm × 40,5 mm ;



karton dimenzij 70 mm × 70 mm;
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barvni kartonski krogci premera 20,5 mm;



tempera barve (rumena, rdeča, zelena, modra);



silikonsko lepilo.

PRIPOMOČKI:


4 ploščati čopiči;



2 para otroških škarij;



4 plastične pincete;



igralna kocka iz umetne mase dimenzij 10,3 mm × 10,3 mm.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
Za izdelavo didaktične igre smo potrebovali štiri tulce. Pripravili smo tudi štiri podstavke za
tulce, ki smo jih izrezali iz kartona. V odpadnem kabinetu pa smo našli barvne kartonske
kroge (rumeni, rdeči, zeleni, modri), ki jih bomo uporabili pri igri. Mize smo zaščitili z
zaščitnimi kartoni, ki jih imamo v igralnici. Oblekli smo tudi zaščitne obleke. Tulce in
podstavke smo prebarvali s tempera barvami (slika 19). Ko so se vsi deli posušili, smo tulce s
silikonskim lepilom prilepili na podstavke. Otroci so igro sami poimenovali mavrica.

Slika 19: Barvanje tulcev in podstavkov s tempera barvami
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UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Otroci so se z igro začeli igrati takoj, vendar smo opazili, da zanjo ni bilo toliko zanimanja,
saj jim je primanjkovalo potrpežljivosti pri pincetnem prijemu, predvsem mlajšim otrokom.
Pri igri otroci niso bili časovno omejeni (slika 20). Pri sami izdelavi so aktivno sodelovali
predvsem mlajši otroci.

Slika 20: Otroci pri igri

2.5.3 Didaktična igra šestica
Šestica je didaktična igra, ki vsebuje škatlo dimenzij 190,5 mm × 120 mm × 150,5 mm, 2
zlepljena pravokotnika (pokrov) dimenzij 210,5 mm × 160 mm in 24 plastičnih zamaškov
1,5-litrske plastenke s premerom 30 mm. Iz zgornjega pravokotnika so izrezani kvadrati
dimenzij 30,5 mm × 30,5 mm. Igra vsebuje tudi leseno igralno kocko s pikami (slika 21). Igro
lahko igrajo 2–4 igralci.
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Slika 21: Didaktična igra šestica.
CILJ IGRE:


otrok povezuje simbole s števili.

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2–4.
Vsak igralec dobi enako število zamaškov. Prvi igralec vrže kocko in en svoj zamašek postavi
na mesto, ki ustreza dobljenemu številu. Nato kocko vrže naslednji igralec. Če je polje
zasedeno, vzame zamašek, s tem pa se poveča število njegovih zamaškov. Če igralec vrže
šestico, je na igralnem polju odprtina in zamašek pade v škatlo. S tem se število njegovih
zamaškov zmanjša. Zmaga tisti igralec, ki prvi ostane brez zamaškov.

MATERIAL:


kartonska škatla dimenzij 190,5 mm × 120 mm × 150,5 mm;



koščki usnja različnih barv dimenzij cca. 30 mm × 30 mm;



polivinil acetatno lepilo;



24 plastičnih zamaškov s premerom 30 mm.

PRIPOMOČKI:


4 okrogli čopiči;



nož za karton;



lesena igralna kocka dimenzij 10,3 mm × 10,3 mm.
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PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
Pri predmetu Tehnična vzgoja smo iz lesa izdelali didaktično igro šestica (slika 22), ki smo jo
povzeli po komercialni igri. Ta je na igralni plošči imela pike in barve.

Slika 22: Lesena didaktična igra šestica
Ta igra se je otrokom zdela zelo zanimiva in so večkrat dnevno posegali po njej. Odločili smo
se, da podobno didaktično igro izdelamo iz odpadnega materiala.
Pripravili smo kartonsko škatlo (slika 23) in odpadne kose usnja (slika 24). Izrezali smo
različne koščke usnja in jih nalepili na škatlo (slika 25).
Izrezali smo dve enako veliki igralni plošči. Iz prve smo z nožem za papir izrezali vdolbine in
luknjo ter jo prilepili na drugo igralno ploščo, iz katere smo izrezali samo luknjo. Nato smo na
igralno ploščo napisali še številke (slika 26). Pri igri smo uporabili tudi rdeče plastične
zamaške 1,5-litrskih plastenk.
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Slika 23: Kartonska škatla

Slika 24: Kosi odpadnega usnja
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Slika 25: Rezanje in lepljenje koščkov usnja

Slika 26: Pisanje številk na igralno ploščo
UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Otroci so se to igro že igrali, pravila igre so poznali. Bili so navdušeni nad tem, da so jo
izdelali sami. Še vedno imamo v igralnici obe didaktični igri (leseno in iz odpadnega
materiala) in otroci po obeh posegajo enako pogosto. Pri rezanju koščkov iz odpadnega usnja
so večjo vztrajnost pokazali starejši otroci. Najbolj aktivni so bili trije dečki in deklica. Štirje
otroci pri rezanju niso želeli sodelovati. Pri lepljenju pa so bili enako aktivni tako mlajši kot
starejši otroci. Tisti otroci, ki niso sodelovali pri rezanju, so se vključili pri lepljenju. Pri sami
igri otroci niso bili časovno omejeni (slika 27).
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Slika 27: Otroci pri igri

2.5.4 Didaktična igra zvočni spomin
Zvočni spomin je igra, ki vsebuje papirnati stisnjenec dimenzij 280,5 mm × 230,5 mm in 16
kosov plastične embalaže Kinder jajčk. Igro igrata dva igralca (slika 28).

Slika 28: Didaktična igra »Zvočni spomin«

CILJ IGRE:
otrok razvija slušno občutljivost.
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PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2.
Odpadna plastična embalaža Kinder jajčk je razporejena v škatli. Igralca izmenično poskušata
najti čim več parov z enakim zvokom. Zmagovalec je tisti, ki zbere največ parov.

MATERIAL:


16 kosov plastične embalaže Kinder jajčk;



riž;



risalni žebljički;



lego kocke;



frnikole;



slamice;



koruzni zdrob;



ekspandiran polistiren;



papirnati stisnjenec.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
Otroke smo vprašali, če imajo radi Kinder jajčka. Seveda so bili vsi odgovori pritrdilni. Nato
smo jih vprašali, kam dajo rumeni del Kinder jajčka, v katerem je igračka. Nekaj deklic je
povedalo, da imajo tam spravljene prstane in biserčke, večina otrok pa je odgovorila, da jih
vržejo v smeti. Dogovorili smo se, da jih ne vržejo v smeti, temveč jih prinesejo v vrtec, da
bomo iz njih naredili didaktično igro.
Ko smo zbrali dovolj odpadne plastične embalaže Kinder jajčk, smo jih postavili na mizo.
Dogovorili smo se, da izdelamo didaktično igro spomin. Pogovorili smo se o tem, da pri
komercialnem spominu (slike živali) uporabljamo naš vid. Pri tej igri smo želeli dati poudarek
sluhu. Otroci so izražali ideje, kako bi to naredili: v plastično embalažo Kinder jajčk lahko
damo slike, ki jih izrežemo iz časopisa, na zunanjo stran kaj narišemo, notranjost lahko
pobarvamo.
Ponovno smo jih opozorili, da bo pri tej igri imel pomembno vlogo sluh. Prvi dan nismo prišli
do rešitve. Tako smo vprašanje ponovili še naslednji dan. Eden od mlajših dečkov je rekel, da
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v plastično embalažo Kinder jajčka lahko damo frnikolo. Nato je bilo idej, kako izdelati
didaktično igro, vedno več.
Da bi vsak par imel enak zvok, smo bili pri izdelavi izredno natančni. Npr. slamice smo
prirejali 1 : 1 in tako zagotovili, da bo v prvi plastični embalaži Kinder jajčka enako število
slamic kot v drugi (sliki 29, 30). Na ta način smo polnili tudi ostale pare.

Slika 29: Prirejanje 1 : 1
Prvi par smo napolnili s slamicami, drugega z rižem, tretjega z risalnimi žebljički, četrtega s
frnikolami, petega z lego kockami, šestega s koruznim zdrobom (polento), sedmega s
stiroporom, osmega pa smo pustili praznega.
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Slika 30: Polnjenje odpadne embalaže s slamicami.
Ko je bila igra dokončana, se je pojavilo vprašanje, kam jo pospraviti. Ena od deklic je dala
idejo, da če so to jajčka, jih lahko pospravimo v škatlo za jajca, ki jo bomo dobili v kuhinji
(slika 31). Velikost škatle smo s škarjami prilagodili na velikost, ki smo jo potrebovali.

Slika 31: V kuhinji dobimo škatlo za jajca
UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Otroci so bili nad idejo, da izdelamo zvočni spomin, in prav tako nad končnim izdelkom
navdušeni. Pri izdelavi didaktične igre so sodelovali večinoma starejši otroci. Opazili smo, da
so bili pri sami igri enako aktivni tako deklice kot dečki. Mlajši otroci so se vključevali v igro,
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pri tem so jim pomagali starejši otroci. V enem tednu so mlajši otroci igro usvojili. Po
komercialni igri spomin otroci niso več posegali tako pogosto kot prej, kljub temu da smo jim
jo večkrat ponudili. Z igro so se igrali v garderobi, saj tam ni takega hrupa kot v igralnici.
Otroci pri igri niso bili časovno omejeni (slika 32).

Slika 32: Otroci pri igri

2.5.5 Didaktična igra gradimo hišo
Igra gradimo hišo (Košmrlj, 2012) vsebuje 4 pravokotnike dimenzij 160,5 mm × 120,5 mm, 4
štirikotnike dimenzij 240 mm × 120,5 mm × 100 mm in 16 pravokotnikov dimenzij 30 mm ×
60 mm. Vsebuje tudi leseno igralno kocko s pikami. Igro lahko igrajo 2–4 igralci (slika 33).
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Slika 33: Didaktična igra gradimo hišo

CILJA IGRE:


otrok sledi vrstnemu redu števil;



otrok iz delov sestavi celoto.

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2–4.
Vsak igralec dobi po eno osnovo za hišo, ena vrata, dvoje oken, eno streho in en dimnik.
Igralec vrže kocko. Da lahko zgradi svojo hišo, mora najprej na kocki dobiti eno piko, nato
dve, tri, štiri, pet in šest. Zmaga tisti igralec, ki prvi zgradi svojo hišo v takšnem številčnem
zaporedju.

MATERIAL:


karton;



kolaž papir;



tempera barve (črna, rdeča);



polivinil-acetatno lepilo.

PRIPOMOČKI:


4 ploščati čopiči;



4 pari otroških škarij;
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lesena igralna kocka dimenzij 10,3 mm × 10,3 mm.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
Pripravili smo kartonaste škatle, ki smo jih dobili v kuhinji. Iz kartona smo izrezali štiri
osnove za hišo, štiri strehe, štiri vrata, osem oken in štiri dimnike (slika 34).

Slika 34: Izrezovanje
Mize smo zaščitili s kartonom in oblekli zaščitna oblačila. Nato smo s tempera barvami
pobarvali osnove za hišo in dimnike s črno barvo, vrata, okna in strehe pa z rdečo tempera
barvo (slika 35). Vse dele smo odložili na okensko polico, da se posušijo. Iz kolaž papirja
smo izrezali rdeče in črne pike (slika 36).
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Slika 35: Barvanje s tempera barvami

Slika 36: Izrezovanje pik
Na osnove za hišo smo nalepili po eno rdečo piko, na vrata smo nalepili po dve črni piki, na
štiri okna smo nalepili po tri črne pike, na štiri okna pa po štiri črne pike. Na strehe smo
nalepili po pet črnih pik in na dimnik po šest črnih pik (slika 37).
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Slika 37: Lepljenje pik
Pri barvanju so otroci aktivno sodelovali. Pri samem rezanju so imeli mlajši otroci veliko
težav in jim ni uspelo izrezati pik; starejši otroci so pri tem imeli nekaj težav, vendar so bili
pri sami dejavnosti izredno vztrajni.

UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Za izdelano didaktično igro so otroci pokazali veliko zanimanja, saj so se jim zdela najbolj
zanimiva pravila igre. Pri večini iger, pri katerih se uporablja igralna kocka, mora otrok dobiti
šest pik, pri tej igri pa začne, ko na kocki vrže eno piko. Pri barvanju je sodelovalo pet mlajših
in šest starejših otrok. Pri rezanju so veliko vztrajnosti pokazale tri starejše deklice in mlajši
deček. Otroci pri igri niso bili časovno omejeni (slika 38).

Slika 38: Otroci pri igri
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2.5.6 Didaktična igra jagode in borovnice
Igra jagode in borovnice vsebuje kvadrat dimenzij 340 mm × 340 mm, 2 okrogli škatli s
premerom 130 mm, 9 plastičnih zamaškov rdeče barve in 9 plastičnih zamaškov modre barve
ter leseno igralno kocko s pikami od 1 do 3 dimenzij 40 mm × 40 mm. Znaka – in + sta
nalepljena na kocko s samolepilno folijo (slika 39). Igro igrata 2 igralca.

Slika 39: Didaktična igra jagode in borovnice

CILJ IGRE:


otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje.

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2
Če igralec vrže kocko, na kateri je znak +, bo iz igralne ploskve v skodelico dodal toliko
zamaškov, kolikor je na kocki pik.
Če igralec vrže kocko, na kateri je znak –, bo iz skodelice odvzel toliko zamaškov, kolikor je
na kocki pik, in jih položil nazaj na igralno ploskev.
V primeru, da igralec vrže več pik, kot ima zamaškov, meče kocko toliko časa, dokler število
pik ne ustreza številu zamaškov.
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MATERIAL:


karton dimenzij 340 mm × 340 mm;



9 rdečih plastičnih zamaškov 1,5-litrske plastenke premera 30 mm;



9 modrih plastičnih zamaškov 1,5-litrske plastenke premera 30 mm;



2 okrogli kartonski škatli premera 130 mm;



polivinil-acetatno lepilo.

PRIPOMOČKI:


zelen, rdeč in moder flomaster;



lesena igralna kocka s pikami od 1 do 3 dimenzij 40 mm × 40 mm.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
Didaktično igro jagode in borovnice smo imeli izdelano oz. narisano na risalni list in
plastificirano. Podobno didaktično igro smo izdelali iz odpadnega materiala. Za igralno ploščo
smo uporabili del kartonske škatle, ki smo ga s flomastrom razdelili na polovico. Na eno
polovico smo narisali »jagode«; pomagali smo si z obrisovanjem plastičnega zamaška (slika
40). Na isto polovico smo prilepili okroglo kartonsko škatlo (skodelico). Enako smo naredili
na drugi polovici, kamor smo narisali »borovnice« (slika 41).

Slika 40: Obrisovanje zamaškov
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Slika 41: Risanje »jagod« in »borovnic«
UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Otroci so pravila igre poznali, saj so jih usvojili pri prejšnji izdelani didaktični igri. Po prejšnji
igri (izdelani na risalnem listu) otroci niso več posegali, saj se jim je zdelo veliko bolj
zabavno »jagode« in »borovnice« nabirati v skodelice.
Pri izdelavi te didaktične igre so večjo aktivnost z risanjem in s samimi idejami za izdelavo
pokazali starejši otroci, od tega dva dečka in tri deklice. Po tej didaktični igri so največkrat
posegali zjutraj, ko so prihajali v vrtec. Pri igri otroci niso imeli časovne omejitve (slika 42).

Slika 42: Otroci pri igri
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2.5.7 Didaktična igra škratek, ne jezi se
Igra škratek, ne jezi se vsebuje 35 krogov iz kolaž papirja premera 90 mm, 10 0,25-litrskih
plastenk in leseno igralno kocko s pikami dimenzij 10,3 mm × 10,3 mm (slika 43).

Slika 43: Didaktična igra škratek, ne jezi se

CILJA IGRE:


otrok razvija vztrajnost;



otrok iz delov sestavi celoto.

PRAVILA IGRE:
Število igralcev: 2–5.
Vsak igralec si izbere dve figuri enake barve. Igralec na začetku igre meče trikrat. Če na
igralni kocki dobi šest pik, svojo figuro postavi na začetno polje in meče še enkrat. Če ne dobi
šestice, meče igralno kocko naslednji igralec. Če igralec pride na polje, ki je zasedeno, figuro
zbije in le-ta se mora vrniti na izhodiščno mesto. Igralec, ki ima vse figure na izhodiščnem
mestu ali v škratkovi hišici, ima ponovno pravico do treh metov. Zmaga tisti igralec, ki v
škratkovo hišico prvi pripelje obe figuri.

MATERIAL:


10 0,25-litrskih plastenk;



riž (1 kg);
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kolaž papir;



akrilne barve (črna, rdeča, zelena, modra, rumena);



samolepilna folija.

PRIPOMOČKI:


4 okrogli čopiči;



4 pari otroških škarij;



4 svinčniki;



4 plastični krožniki.

PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNE IGRE:
V garderobi imamo mizo s petimi stoli. Da bi bila čim bolj izkoriščena in uporabna, smo
potek didaktične igre (število igralcev, figur in polj glede na površino mize) prilagodili glede
na njeno velikost in število stolov okoli nje. Starše smo poprosili za pomoč pri prinašanju
plastenk v vrtec. Plastenke smo najprej do polovice napolnili z rižem (slika 44), in sicer zaradi
večje stabilnosti pri sami igri. Pod zamašek plastenke smo nanesli nekaj silikonskega lepila.

Slika 44: Polnjenje plastenk z rižem
Mize smo zaščitili s kartonom in oblekli zaščitna oblačila. Plastenke smo pobarvali z
akrilnimi barvami (slika 45).
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Slika 45: Barvanje plastenk
Dve plastenki smo pobarvali rumeno, dve rdeče, dve modro, dve zeleno in dve črno. Barve
plastenk (figur) smo prilagodili barvi stolov okoli mize.
Plastenke smo odložili na okensko polico, da se posušijo. Nato smo na kolaž papir najprej
obrisali krožnike, ki smo jih vzeli iz kotička dom, da smo dobili enako velike kroge (slika 46).
Kroge smo izrezali (slika 47). Barvne kroge smo postavili na mizo in jih zaradi večje
obstojnosti didaktične igre prelepili s samolepilno folijo.

Slika 46: Obrisovanje krogov
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Slika 47: Izrezovanje krogov
UPORABA DIDAKTIČNE IGRE:
Nad izdelano didaktično igro so bili otroci navdušeni. Zanimivo se jim je zdelo, da so se
lahko igrali v garderobi, saj didaktične igre običajno igramo v igralnici za mizo. Pri izdelavi je
aktivno sodelovalo 16 otrok. Pri rezanju krogov so bili zelo natančni. Navdušeni so bili tudi
nad velikostjo didaktične igre. Otroci so po tej igri posegali vsak dan po kosilu. Pri igri je
sodelovalo izmenično po pet otrok, za vrstni red so se dogovorili sami (slika 48).

Slika 48: Otroci pri igri
Pri obrisovanju otroci niso imeli težav. Pri rezanju pa mlajši otroci kljub večkratni spodbudi
niso bili pripravljeni sodelovati. Pri barvanju plastenk so tako mlajši kot starejši otroci uživali.
Časovne omejitve pri igri otroci niso imeli.
64

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

3 DISKUSIJA
Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način strokovni delavci
v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih iger. Zanimalo nas je, kakšno je
njihovo stališče do didaktičnih iger iz odpadnega materiala. Ugotoviti pa smo želeli tudi
primernost nekaterih didaktičnih iger iz odpadnega materiala za otroke, stare od 4 do 6 let.
Z diplomskim delom smo želeli obogatiti igro otrok, ji dodati nekaj novega. Želeli smo
uporabiti odpadne materiale, ki so jih v vrtec prinašali starši. Postavili smo si cilje, ki smo se
jim z aktivnostjo približevali in jih uresničevali.
C1: Predstaviti igre na splošno in didaktične igre.
Igra kot bazična dejavnost otroka v vrtcu je, vključno z razvojnimi značilnostmi otroka,
predstavljena v poglavjih od 2. 1 do 2. 3.
C2: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnost uporabe odpadne
embalaže za izdelavo didaktičnih iger.

Odpadni materiali, primerni za izdelavo iger v vrtcu, so predstavljeni v poglavju 2. 4 in pri
samem učnem delu v vrtcu (poglavje 3. 2). Podrobno so predstavljeni kriterijsko zasnovani
izdelki oz. družabne igre, izdelane iz odpadnih materialov (3. 2).
C3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način
strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih iger ter
kakšno je njihovo stališče do didaktičnih iger iz tovrstnega materiala.
Rezultati anketnega vprašalnika, s katerim smo ugotavljali, kako pogosto in na kakšen način
strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih iger ter kakšno
je njihovo stališče do didaktičnih iger iz tovrstnega materiala, so predstavljeni v poglavju
3. 1. 4.
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C4: Izdelati didaktične igre iz odpadnega materiala.
Kriteriji za izdelavo didaktičnih iger iz odpadnega materiala so predstavljeni v poglavju 3. 2,
postopki izdelave didaktičnih iger iz odpadnega materiala pa so predstavljeni v poglavjih od
3. 2. 1. do vključno 3. 2. 7.
C5: Didaktične igre iz odpadnega materiala preizkusiti in ovrednotiti v vrtcu pri igri
otrok, starih od 4 do 6 let.
Preizkušanje iger in ovrednotenje otrok pri igri z didaktičnimi igrami iz odpadnega materiala
je opisano v poglavjih od 3. 2. 1. do vključno 3. 2. 7 in v poglavju 7.
Pri izdelovanju didaktičnih iger iz odpadnega materiala je imel vsak otrok možnost dodati
svojo idejo, svoje delo, košček sebe. Tako so nastajale didaktične igre iz odpadnega materiala,
ki smo jih tudi preizkusili. Verjamemo, da je bila za otroke to prijetna izkušnja, v kateri so
uživali.
Pri pisanju diplomskega dela smo upoštevali rezultate, ki so bili pridobljeni z anketnim
vprašalnikom. Na podlagi teh smo ugotovili, da strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni
material za izdelavo didaktičnih iger.
Izdelali smo sedem didaktičnih iger iz odpadnega materiala. Igre so bile dobro zastavljene in
izdelane, tako da jih bodo otroci lahko nekaj časa uporabljali.
Otroci izdelane didaktične igre iz odpadnega materiala uporabljajo vsakodnevno. Poznajo
pravila, uporabljajo jih brez pomoči odrasle osebe. Za njih imajo izdelane igre dodano
vrednost, saj so v izdelavo le-teh vložili svoje ideje in delo. Otroci didaktične igre dobro
poznajo in vedo, da imajo pravila, ki jih pri igri tudi upoštevajo. Pri igrah sodelujejo kot
skupina in s svojim počutjem ter učenjem ustvarjajo prijetno vzdušje v skupini.
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Preverili smo pet hipotez:
H1: Večina strokovnih delavcev vrtca izdeluje didaktične igrače iz odpadnega materiala.

UGOTOVITEV:
63 strokovnih delavcev je odgovorilo, da uporabljajo odpadni material za izdelavo didaktičnih
iger, le eden od njih pa je označil, da odpadnega materiala ne uporablja. S tem lahko potrdimo
prvo postavljeno hipotezo.
H2: Večina strokovnih delavcev vrtca ima do didaktičnih iger iz odpadnega materiala
pozitivno stališče./Strokovni delavci vrtca pozitivno ocenjujejo primernost
didaktičnih igrač iz odpadnega materiala.

UGOTOVITEV:
Strokovni delavci imajo na podlagi pridobljenih podatkov pozitivno stališče do didaktičnih
iger iz odpadnega materiala, saj 41 strokovnih delavcev navaja, da le-te spodbujajo
ustvarjalnost otrok, 15 strokovnih delavcev pa navaja, da se otroci pri tem spoznavajo s
ponovno rabo materialov. S tem lahko potrdimo drugo postavljeno hipotezo.
H3: Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi didaktične igre iz odpadnega materiala.

UGOTOVITEV:
Večina otrok pri izdelavi didaktičnih iger iz odpadnega materiala ni imela težav, s tem pa
lahko potrdimo tretjo postavljeno hipotezo. Pri izdelavi didaktičnih iger je sodelovalo 20
otrok. 5 otrok, starih 4 leta, je imelo nekaj težav pri rezanju, ena od deklic pa pri izdelavi
didaktičnih iger ni želela sodelovati. Ostali otroci težav pri samem izdelovanju niso imeli.
Vzgojiteljica, ki vodi oddelek, v katerem je potekala izdelava didaktičnih iger iz odpadnega
materiala, je ocenila, da so otroci pri vseh dejavnostih – tako pri zbiranju materiala, izdelavi
iger kot tudi pri sami igri – zelo aktivno sodelovali; dajali so tudi lastne pobude (kaj bi še
lahko uporabili) ali v proces pritegnili starše in kasneje z velikim navdušenjem sodelovali pri
posameznih igrah. Hitro so usvojili pravila posameznih iger in izrazili željo, da bi si jih
izposodili za domov ter predstavili domačim. Ob igrah so krepili različne spretnosti in
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sposobnosti, kar je v heterogeni starostni skupini zelo pomembno. Starejši, izkušenejši
»igralci« so mlajšim večkrat priskočili na pomoč in jih vključevali v igro.
H4: Večina otrok v skupini bo pri didaktičnih igrah iz odpadnega materiala vztrajala
dlje kot pri komercialnih igrah.

UGOTOVITEV:
Strokovni delavci večinoma (61 %) ocenjujejo, da otroci pri didaktičnih igrah iz odpadnih
materialov vztrajajo približno enako dolgo kot pri komercialnih didaktičnih igrah. Več kot
četrtina pa jih ocenjuje, da pri didaktičnih igrah iz odpadnih materialov vztrajajo dlje. Tretjo
postavljeno hipotezo tako lahko potrdimo.
Na podlagi opazovanja otrok pri igri z didaktičnimi igrami iz odpadnega materiala
ocenjujemo, da so otroci večkrat posegali po izdelanih kot po komercialnih didaktičnih igrah.
H5: Večina otrok v skupini bo pogosteje uporabljala didaktične igre iz odpadnega
materiala kot komercialne igre.

UGOTOVITEV:
Več kot polovica strokovnih delavcev (54 %) je navedla, da otroci po komercialnih
didaktičnih igrah posegajo enako pogosto kot po didaktičnih igrah iz odpadnih materialov.
Manj kot tretjina (17 %) pa je bila mnenja, da pogosteje posegajo po komercialnih didaktičnih
igrah. Postavljeno hipotezo težko potrdimo. Razmišljamo, da bi bilo morebiti primerneje
postaviti drugačno vprašanje, npr. »Obkrožite, v katerih primerih otroci pogosteje posegajo po
komercialnih didaktičnih igrah.« oz. »Obkrožite, v katerih primerih otroci pogosteje posegajo
po didaktičnih igrah iz odpadnega materiala.«, in ponuditi različne možnosti odgovora – ali na
to vpliva material, barva ali oblika.
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4 ZAKLJUČEK
Osnovni namen diplomskega dela je bil umestiti vlogo didaktičnih iger, izdelanih iz odpadne
embalaže, pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev v vrtcu. Primerjalno preverjanje
učinkov igre je potekalo s pomočjo praktičnega preizkusa na oddelku in kvalitativnega
opazovanja. Rezultati so pokazali, da je uporaba didaktičnih iger v vzgojno-izobraževalnem
procesu pozitivno vplivala na vztrajnost otrok, njihovo motivacijo in fino motoriko pri
izdelavi igre. Priporočljivo in koristno je pri zasledovanju vzgojno-izobraževalnih ciljev
uporabiti tako komercialne didaktične igre kot tudi igre, ki jih lahko izdelamo sami iz
odpadne embalaže. Uporaba netržne didaktične igre ima lahko enak ali celo boljši učinek na
nivo socializacije otroka ter razvoj odnosa z vzgojiteljico in ostalimi otroki kot igranje s tržno
didaktično igro. Slednje so pokazali tudi rezultati naše primerjave učinka uporabe obeh vrst
iger.
Z diplomskim delom sta se preverjala pogostost in stališče do uporabe iger iz odpadnih
materialov le v enem vrtcu, zato ugotovitev ne moremo posploševati na strokovne delavce v
drugih slovenskih vrtcih. Pri izdelavi iger smo se opirali na literaturo, ideje so se črpale iz
različnih priročnikov, zato bi bilo v nadaljevanju pri načrtovanju iger smiselno v večji meri
vključiti originalne, lastne ideje ali ideje otrok.
Diplomsko delo ima tudi praktično vrednost, saj so strokovni delavci vrtca z zanimanjem
spremljali in v svoje oddelke prenesli nekatere ideje. Ker v vrtcu opravljajo prakso dijaki in
študentje predšolske vzgoje, pa je bila izdelava didaktičnih iger iz odpadnih materialov tudi
zanje zanimiv primer dobre prakse, ki jo bodo lahko prenesli v svoje bodoče delo.
Glede na rezultate anketnega vprašalnika in opažanja pri izdelavi ter uporabi didaktičnih iger
iz odpadnih materialov lahko zaključimo, da je odpadna embalaža primerna za izdelavo
raznolikih didaktičnih iger v vrtcu, da otroci pogosto posegajo po tovrstnih didaktičnih igrah
in imajo željo po izdelovanju le-teh.
Izdelava didaktičnih iger naj bo dobro premišljena, saj je pomembna njihova kvaliteta in ne
kvantiteta. Uporaba didaktičnih iger iz odpadnega materiala lahko otroke spodbudi, da
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razvijejo drugačen odnos do kupljenih in doma narejenih iger ter razvijejo okoljsko pismenost
že v predšolskem obdobju.
Ocenjujemo, da so izdelane in opisane didaktične igre iz odpadnega materiala uspele. Igre so
bile raznolike, sodelovali so mlajši in starejši otroci. V postopek izdelave didaktičnih iger iz
odpadnega materiala bi bilo smiselno vključiti tudi starše, in sicer da jih spodbudimo in jim
pokažemo, kako lahko skupaj z otroki izdelujejo didaktične igrače iz odpadnih materialov. V
našem delovnem okolju je veliko socialno ogroženih družin, zato so take igre tudi
dostopnejše. V prihodnje razmišljamo tudi o nadgradnji anketnega vprašalnika, ki bi ga
razširili, tako da bi v raziskavo vključili tako otroke kot starše.

70

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

5 LITERATURA IN VIRI
Bahovec, E. D., Krajnc, S., Cvetko, I., Marjanovič Umek, L. in Videmšek, M. (1999).
Kurikulum za vrtce. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.
Batistič Zorec, M. (1996). Otrokov razvoj v starostno heterogenih skupinah v vrtcu.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihilogija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut za
psihologijo osebnosti.
Batistič Zorec, M. (2006). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana 2006: Pedagoška fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Bognar, I. (1987). Igra pri pouku na začetku šolanja. Ljubljana: DZS.
Fekonja, U. (2001). Igrače. V: Psihologija otroške igre od rojstva do vstopa v šolo. (ur. L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete
Ljubljana.
Fric, J. In Bucik, V. (2015). Odnos med ustvarjalnostjo in igralnim materialom v kontekstu
simbolne igre. Psihološka obzorja, 24, 33–43.
Gjerek, D. (2013). Razvojne faze predšolskega otroka ali kaj zmore vaš otrok pri določeni
starosti. Pridobljeno iz http://www.vrtec-kidricevo.si/files/2013/03/kaj_zmore_otrok.pdf
Horvat, L. (1983). Teorije in dejavniki kognitivnega razvoja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Horvat, L. (2001). Predgovor. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija
otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo, 129-131. Ljubljana: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Horvat, L. in Magajna, L. (1987). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba
Slovenije.
Ivić, I. (2002). Razvojni koraki. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
Klemen, N. (2010). Otroška igra. Pridobljeno s: http://www.ringaraja.net/clanek/otroskaigra_733.html
Košmrlj, M. (2012). Eko družabne igre. Preserje: Morfem.
Marjanovič Umek, L., Lešnik Musek, P. (2001). Igra v kurikulu za predšolske otroke. V L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v
šolo (125–139). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

71

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Kovač: diplomsko delo

Marjanovič Umek, L. (2001). Otroška igra. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.),
Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (33-46). Ljubljana: Znanstveni
inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. Zupančič, M., Pinter, T. in Krhin, K. (2004). Razvojna psihologija.
Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. S
Možina, A. (2011). Izdelovanje družabnih iger, z troki starimi tri in štiri leta: diplomska
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Papotnik, A. (1994). 101 izdelek iz odpadne embalaže. Maribor: Založba Obzorja.
Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod
RS za šolstvo.
Praper, P. (1992). Tako majhen pa že tako nervozen? Nova Gorica: Založba Educa.
Skočaj, M. (1999). Didaktična igra pri slovenščini v prvem triletju osnovne šole. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.
Šetina, M. (2014). Didaktične igre iz odpadne embalaže pri pouku na razredni stopnji osnovne
šole: diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Toličič Pogačnik, S. (1977). Otrok, igra in igrače. V M. Bergant (ur.), Razvijajmo sposobnosti
predšolskega otroka. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine.
Toličič, I. in Smiljanić-Čolanović, V. (1977). Otroška psihologija. Ljubljana: Mladinska
knjiga.
Toličić, I. (1961). Otroka spoznamo v igri. Ljubljana: DZS.
Zakon o varstvu okolja (2004). Uradni list RS, š. 41/04.
Zakon o varstvu okolja (2006). Uradni list RS, št. 20/06,
Zakon o varstvu okolja (2008). Uradni list RS, št. 39/06
Zakon o varstvu okolja (2009). Uradni list RS, št. 70/08
Zakon o varstvu okolja (2009). Uradni list RS, št. 108/09
Zorec, M. B. (2002). Psihološki vidiki otrokove igre. Pridobljeno s www.pef.unilj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t4-igra.doc
Zorec, M. B. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut za psihologijo
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6 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pripravljam
diplomsko nalogo z naslovom Didaktične igrače iz odpadnega materiala. Ugotoviti želim,
koliko se odpadni material uporablja v vrtcu. V ta namen sem pripravila anketo, ki je povsem
anonimna. Rezultate, ki jih bom pridobila, bom uporabila izključno za študijske namene.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.
Petra Bergles
1. ALI V VRTCU IZDELUJETE DIDAKTIČNE IGRE IZ ODPADNEGA MATERIALA?
Obkrožite/označite ustrezni odgovor.
□ Da.
Katere?__________________________________________________________________
□ Ne. Zakaj ne?
________________________________________________________________

2. KAKO POGOSTO UPORABLJATE ODPADNI MATERIAL? Obkrožite ustrezni
odgovor.
0 – Nikoli
1 – 1-3 krat na leto
2 – 4-6 krat na leto
3 – 7-9 krat na leto
4 –10-12 krat na leto
5 – Večkrat mesečno
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3. NA KAKŠEN NAČIN ZBIRATE ODPADNI MATERIAL?
___________________________________________________________________________
4. KATEREGA OD ODPADNIH MATERIALOV NAJVEČKRAT UPORABLJATE ZA
IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER? Naštej vsaj tri, od najbolj pogostega do najmanj
pogostega!
___________________________________________________________________________
5. KDO JE NAJVEČKRAT POBUDNIK ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER IZ
ODPADNEGA MATERIALA?
1 – Otroci
2 – Vzgojitelji
3 – Starši
4 – Drugo (napiši):
______________________________________________________________
6. NA PODLAGI ČESA SE NAJVEČKRAT ODLOČATE ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH
IGER IZ ODPADNEGA MATERIALA?
1 – Glede na temo
2 – Glede na material, ki ga imate
3 – Glede na sredstva za delo (orodja, oprema...)
4 – Glede na čas, ki ga imate na voljo za izdelavo
5 – Glede na želje otrok
6 – Drugo:__________________________________________________________________

7. PO KATERIH DIDAKTIČNIH IGRAH OTROCI VEČKRAT POSEGAJO?
1 – Po kupljenih oz. komercialnih igrah
2 – Po izdelanih iz odpadnega materiala
3 – Po izdelanih iz običajnega materiala
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4 – Drugo:
____________________________________________________________________
8. KJE PRIDOBIVATE IDEJE ZA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGER IZ ODPADNEGA
MATERIALA? Naštejete vsaj tri vire, od najbolj pogoste ideje do najmanj pogoste!
___________________________________________________________________________
9. PRI SPODNJIH TRDITVAH OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR GLEDE NA VAŠA
OPAŽANJA IZ VSAKODNEVNE PRAKSE V VRTCU:
Otroci pogosteje posegajo po didaktičnih igrah iz odpadnih

DA NE Približno

materialov kot po komercialnih didaktičnih igrah.

enako

Otroci dlje časa vztrajajo pri didaktičnih igrah iz odpadnih

DA NE Približno

materialov

enako

kot pri komercialnih didaktičnih igrah.
Otroci so po igri z odpadnih materialov bolj ustvarjalni kot

DA NE Približno

podobni komercialni igri.

enako

10. V ČEM VIDITE PREDNOSTI in SLABOSTI UPORABE DIDAKTIČNIH IGER IZ
ODPADNEGA MATERIALA V PRIMERJAVI S KOMERCIALNIMI IGRAMI? (naštej
vsaj tri)
PREDNOSTI:________________________________________________________________

SLABOSTI:
____________________________________________________________________

