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POVZETEK
Ovčja volna je starodavni material izjemnih naravnih lastnosti in ima kar nekaj prednosti pred
umetnimi materiali, ki so danes zelo razširjeni, vpliv na okolje pa obremenjujoč. Tudi zato je
poznavanje volne v vrtcih izrednega pomena, da otroci razvijajo zdrav odnos do narave in
okolja, hkrati pa lahko izdelajo številne uporabne izdelke, ki jim omogoča tehnologija volne.
Ker je uporabnost volne zelo široka, menimo, da je za otroke zelo pomembno, da spoznajo
osnove pridobivanja volne in tehnološke postopke volne že v vrtcu. Glavni namen naše
diplomske naloge je predstaviti predloge za raznoliko oblikovanje iz ovčje volne in motivacijo
za uporabo tega materiala v vrtcih. Problem vidimo predvsem v nepoznavanju možnosti in
načina uporabe volne. V prvih poglavjih teoretičnega dela smo predstavili načine njene
predelave in obdelave, sledi predstavitev tehnike in tehnologije postopkov dela z volno, kot jih
lahko uporabimo v vrtcu. Opisali smo tudi izhodišča otrokovega razvoja in igre. Pokazali smo,
da tehnika in tehnologija omogočata otrokom aktivno udejstvovanje v delovnem in
ustvarjalnem procesu, kar je pomembno pri vzgoji današnjih generacij. Nadalje smo v nalogi
predstavili vpetost tehnike in tehnologije v kurikulum, ki predstavlja smernice vzgojnega
programa v vrtcu. V anketi smo raziskovali razširjenost uporabe ovčje volne v vrtcih. Opaziti
je razlike med javnimi in zasebnimi vrtci, tako v rabi volne, materiala za ustvarjanje, kot tudi
slabo poznavanje tehnoloških postopkov obdelave in rabe izdelkov iz volne. Skupaj z otroki
smo v vrtcu izvedli štiri tehnološke postopke obdelave volne. Suho polstenje so spoznali preko
dejavnosti izdelave metuljev, namenjenih za igro. Izkazali so velik interes za nadaljevanje
dejavnosti, zato smo dejavnost razširili še na suho polstenje broške, ki zajema tudi filcanje z
iglo. Ko so otroci usvojili rokovanje z volno v traku, so lahko samostojno izdelali izdelek.
Pomoč je bila nujna pri mlajših otrocih pri vezanju metuljčka in pri filcanju z iglo. Mokro
polstenje se je izkazalo kot najljubša dejavnost z volno. Otroci so samostojno izdelali izdelek
(polsteno risbo), ob vzgojiteljičinem vodenju skozi faze mokrega polstenja. Vsi izdelki so bili
kvalitetno izdelani. Otroci so opazili tu in tam prosojne dele in jih sami povezali s pretankim
nanosom volne v osnovni plasti. Tkanje se je izkazalo kot najdolgotrajnejša dejavnost. Starejši
otroci pri tkanju niso imeli težav. Sami so opazili, če volnena preja ni bila pravilno vodena med
pokončnimi paličicami in napako sami popravili. Nekaj pomoči so potrebovali ob snemanju
nasnutka s palic. Mlajši otroci še ne zmorejo tkati. Tkejo po svoje sem in tja. Njim je bolj
zanimiv sam proces kot pa izdelek. S šivanjem volnenega filca so se otroci prvič srečali pri
izdelovanju torbice iz tkanja. Prišili so volneno podlogo. Celega postopka izdelave igrače
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(šivanje palčka) so se lotili sami. Šivanje jim ni delalo težav, prav tako se nihče od njih ni
zbodel. Potrebovali so le miren prostor za izvajanje aktivnosti. Aktivnost je bila izvedena s
starejšimi otroki. Vsem je uspelo izrezati in zašiti palčka. Ob polnjenju z volno se je pokazal še
en izziv: kako napolniti palčka, da bo stal pokončno. Tudi tukaj je večini otrok ob poizkušanju
različnih možnosti uspelo.
Otroci so bili pri delu vztrajni, natančni, ustvarjalni, večina je izdelke dokončala. Izdelki so bili
tudi funkcionalni, predstavljeni na razstavi. Zaključimo lahko, da je volna kot material in njene
tehnologije primerna za ustvarjalno delo v vrtcih, hkrati pa krepi odnos do tehnike ter
tehnologije in okolja že v predšolskem obdobju.

Ključne besede: predšolsko obdobje, otrokov razvoj, tehnična vzgoja, tehnologija volne,
polstenje, tkanje, šivanje.
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Wool Technology in the Kindergarten
ABSTRACT
Sheep wool is an ancient material of exceptional natural properties and has some advantages over
synthetic materials that are widespread used, beside the impact on the environment is becoming
more and more problematic. For this reason, knowledge about the wool in the kindergartens seems
even more important. That way child can connect with the nature and the environment and can
produce numerous useful products that wool technology allows. Because the usage of the wool is
very broad, we believe it is very important for children in kindergarten to learn the wool harvest
procedure and other wool related technological procedures. The goal of this thesis is to present the
variety of activities with the sheep’s wool and to motivate other kindergartens to use this material.
The problem is unfamiliarity with the material itself. In the theoretical part we introduce the wool
processing and wool treatment, followed by introduction of different techniques and technologies
that we can use in kindergarten. We also wrote a baseline of child development and games.
The children showed great interest for the activities. We continued with dry felting making brooches
which included felting with the needle. When children mastered wool handling each of them made
a product on their own. Some help was necessary with young children, like making a bow tie and
handling a needle. Wet felting proved to be the favourite activity for the children. With teacher's
guidance they were able to make a product (felt-drawing). All products have been quality
constructed. Children did pay attention to details like transparent parts which they connected with
the wool on the base layer. Weaving proved to be more difficult for younger children. Children were
able to detect possible problems with the yarn and the sticks and were able to fix it themselves.
Younger children were not able to weave on their own yet. They were more interested in the process
itself, than the product. With this kind of material children dealt the first time when making a bottom
part of the handbags. The activity making a toy was done on their own as well. It proved that sewing
a toy was not a difficulty. Proper environment, quiet space was all that children needed. The activity
was implemented only with older children. Everyone was able to cut and sew. Filling up the toy
with wool to stand upright proved to be more challenging. After trying out some options, most
children have succeeded.
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During the activity children were persistent, accurate doing the fine work, creative, and overall most
products were finished and put up on exhibition. The activity itself, material and technology all
together proved to be suitable for creative activities in the kindergarten.

Keywords: preschool, child development, technical education, wool technology, felting, weaving,
sewing.
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UVOD

Naravno okolje nam je ljubo že od otroških let. Odraščali smo v vaškem okolju, kjer smo
izkusili naravo na kmetiji. Ob prosti igri v naravi smo si pridobili veliko izkušenj in se veliko
naučili. Narava nas vedno znova vabi k raziskovanju in vseživljenjskemu učenju.
Izkušnje iz otroštva so nas privedle do premišljene izbire materialov pri našem vsakdanjem delu
z otroki. Čimbolj jim želimo približati naravne materiale vseh vrst. Tako les, kamni, glina,
školjke, volna spremljajo človeka že dolga tisočletja. Menimo, da je zelo dragocena izkušnja
naučiti otroke uporabljati volno v vsakdanjem življenju, jim pokazati postopke, ob katerih bodo
znali samostojno narediti izdelek zase ali za druge.
Narava je za otroka čudovito okolje, kjer se veliko nauči. V naravi si otrok širi obzorja,
samostojno opazuje, raziskuje, deluje in je njen aktivni udeleženec. Ob tem krepi svojo voljo,
usvaja nove spretnosti in pridobiva nova znanja. Posebej pomembno je znanje, ki ga otrok
pridobi preko konkretne izkušnje. Rezultat dela privede otroka do AHA efekta, do čudenja.
Ravno to čudenje je za otroka zelo pomembno. Ko otrok prihaja do spoznanj ob izkušnjah, vodi
to v izgradnjo njegove samopodobe in samozavesti. Naravno okolje pa tudi vzpodbuja otrokove
čute: okus, vid, sluh, tip, vonj. Ob stiku z naravnimi materiali otrok razvija svojo domišljijo,
ustvarjalnost, domnevo in presojo, logično mišljenje. Otrokom smo želeli nuditi možnost
vzpostavljanja pristnega stika z naravo in kako preprosto preživeti v naravi. Tako otrok lažje
razvija naravoslovno in kavzalno mišljenje, možnost sklepanja in predvidevanja, povezovanje
bistva, klasifikacije, oblikovanje konceptov in hipotez.
Človek je volno izkoriščal od prve udomačitve ovac do danes in je eno najstarejših tekstilnih
vlaken. Narodi po svetu jo uporabljajo že tisočletja, saj ščiti pred mrazom in vlago. Tudi
ljudstva v puščavi jo uporabljajo, saj je volna dober toplotni izolator. Ravno zaradi njenih
izolacijskih in toplotnih lastnosti se je ohranila vse do danes in je tudi cenjena v našem
slovenskem prostoru.
Polstenje volne je ena najstarejših tekstilnih tehnik, ki je bila tudi prva tehnika za izdelovanje
oblačil. V Turčiji so odkrili 8.500 let stare dokaze o polstenju volne, ki veljajo za najstarejše
dokaze o uporabi te tehnike. Prvi zapisi o volni segajo v čas Babilonije (današnji Iran). V
evropskih deželah ima polstenje prav tako dolgo tradicijo. Homer piše v Iliadi o Odiseju, o
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zaščitni vojaški obleki, narejeni iz polsti. Tudi v Sloveniji imamo tradicijo polstenja, ki so ga v
zadnjih letih oživeli na Solčavskem. V zadnjih letih raste tudi množičnost izdelovanja polstenih
izdelkov, kot so: obutev, oblačila, preproge, dekorativne izdelke, igrače, modni dodatki, torbice,
šali, nakit, klobuki in še marsikaj.

1.1

Opredelitev področja in opis problema

V današnjem času je čedalje več naglice, ki odločilno vpliva tudi na vzgojo predšolskih otrok.
Potrebe modernega sveta, ki odrejajo tempo in strukturo dejavnosti, uporabo materialov in hitre
rezultate dela, prinašajo v življenje vseh stres in nemir (Dhom, 2007). Otroci v fazi
predoperativnega mišljenja, to je v času od drugega do šestega leta, razvijajo miselne operacije,
ki vodijo v uspešno reševanje problemov (Glogovec, Žagar, 1992) in so vezane na delovanje
tistega predela možganov, ki je odgovoren za razvoj in delovanje višjih miselnih operacij. V
času stresa se ta predel zaradi porušenega hormonskega ravnovesja zapre, delovanje možganov
se omeji na preživetje. Če stanje traja predolgo (česar pri predšolskem otroku ne moremo vedno
predvideti), je onemogočen spomin ter oteženo razmišljanje in ustvarjalnost (Lupien idr., 2007).
Za uspešno izogibanje pretiranim in pogostim stresnim situacijam oz. za njihovo blaženje je
lahko v pomoč pri predšolskem otroku tudi uporaba določenih materialov in barv. Eden takih
je ovčja volna. Preko lastne izkušnje in dela z otroki s tem materialom nas je ta material navdušil
in ga predstavljamo v diplomski nalogi.
Ovčja volna izpolnjuje mnogo zahtev, saj ima otrok v svojem razvojnem obdobju nenehno
potrebo tudi po konstruiranju in manipulaciji z materialom (Ivić, Novak, Atanacković in
Ašković, 2002). Kadar sam ustvarja skulpture in oblike iz različnih materialov, si krepi notranjo
motivacijo in navdušenje za nadaljnje aktivnosti. Ovčja volna omogoča izvedbo številnih
tekstilnotehnoloških postopkov, na primer predenje, sukanje, tkanje, kvačkanje, pletenje,
šivanje, polstenje idr. (Jug-Hartman, 1997). Navkljub edinstvenim lastnostim za predelavo in
uporabo je večina nastrižene volne odvržena in neizrabljena (Kancler idr., 2013). Tehnologija
ovčje volne zadovoljuje tudi potrebo urjenja vztrajnosti in natančnosti, nedodelane igrače pa
zadovoljujejo potrebe po domišljijskem svetu in razvijajo zmožnost predstavljanja (PogačnikToličič, 1966). Pri dejavnostih z volno sta združeni potrebi po taktilnem doživljanju materialov
in snovi ter možnost konstruiranja (Bahovec, 1999).
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Zasledili smo tudi: »Za razvoj otrokovega fizičnega in čustvenega življenja je izjemno
pomembna toplota, ki jo spodbuja dotik s predmeti iz naravnega materiala« (Grobelšek, Kordiš,
2014).
Prav tako je pri izbiri materialov pomembnih nekaj vidikov: zdravstveni (možnosti čiščenja,
povzročanje telesnih poškodb, netoksičnost …), prijetnost na otip, ustreznost barv (tople,
neintenzivne barve), materiali, ki ne obremenjujejo – onesnažujejo okolja.
Osnovni namen diplomske naloge je predstaviti tehnike in tehnološke postopke obdelave ovčje
volne v okviru predšolske vzgoje, predstaviti orodje za obdelavo ter izdelke, saj opažamo, da
se ta material navkljub svoji veliki vrednosti redkeje pojavlja pri vzgojnem delu. Postopki
obdelave ovčje volne nudijo široko paleto možnosti za razvoj otroških spretnosti, razvijajo
pozitiven odnos do tehnike in tehnologije ter krepijo tehniško ustvarjalnost (Papotnik, 1999).
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega ter empiričnega dela in je osredotočena na
tehnologijo in tehniko ovčje volne ter predstavitev izdelave izdelkov. V teoretičnem delu
opišemo teoretična izhodišča otrokovega razvoja in igre (Ilič, 2002) ter karakteristike v
pridelavi in obdelavi ovčje volne (Kancler idr., 2013).
V empiričnem delu pa predstavimo rezultate anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca,
kjer skušamo ugotoviti frekvenco uporabe ovčje volne ter poznavanje tehnike in tehnologije.
Predstavimo tehnike izdelave izdelkov ter vrednotenje ob izdelavi. Predstavimo tudi uporabnost
izdelkov v igri, v vrtcu z otroki, starimi od 3 do 6 let.

1.2

Namen in cilji naloge

Namen/doprinos diplomske naloge je predstaviti predloge za raznoliko oblikovanje iz ovčje
volne in vzpodbuda za uporabo tega materiala v vrtcih. Problem vidimo predvsem v
nepoznavanju možnosti in načina uporabe volne. Z diplomsko nalogo želimo doprinesti, da bi
vzgojiteljice/-ji pa tudi učiteljice/-ji brez strahu posegli po volni in jo večkrat ponudili otrokom
kot sredstvo za igro, delo …
V diplomski nalogi želimo doseči naslednje cilje (C 1–5):
C1: Predstaviti tehniko in tehnologijo povezano z obdelovanjem ovčje volne.
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C2: V okviru teme predstaviti in opredeliti proces ter pomen tehnične vzgoje pri
predšolskem otroku v vrtcu.
C3: Predstaviti uporabnost volne ter izdelovanje izdelkov iz ovčje volne in preje v vrtcu.
C4: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način strokovni
delavci v vrtcih uporabljajo ovčjo volno in poznajo tehnologijo volne.
C5: Izdelke preizkusiti in ovrednotiti v vrtcu pri igri otrok, starih od 3 do 6 let.

Preverili bomo naslednje hipoteze:
H1. V nekaterih vrtcih uporabljajo več volne in preje pri vzgojnem delu.
H2. Strokovni kader v vrtcu je premalo seznanjen s tehniko in tehnologijo ovčje volne.
H3. Ovčja volna je glede na ponudbo in ceno težje dostopna kot večina pogosto uporabljenih
materialov.
H4. Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi volnenih izdelkov.
H5. Večina otrok bo funkcionalen izdelek tudi dokončala.

1.3

Metodologija dela

Med nastajanjem naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode:
•

zbiranje in študij ustrezne literature in virov;

•

deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov, analizo in interpretacijo izsledkov;

•

pripravo in izvedbo anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu;

•

fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov;

•

metodo opazovanja z udeležbo;

•

statistično obdelavo zbranih podatkov in evalvacija.

Ciljni skupini: strokovni delavci v vrtcu in otroci, stari od 3 do 6 let.
Vzorec: vsaj 60 strokovnih delavcev, 20 otrok.
Pripomočki:
•

anketni vprašalnik za strokovne delavce.
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VOLNA

Volna je iz tehnološkega vidika zelo pomemben naravni material, ki nam nudi široko paleto
uporabnih izdelkov, zato v nadaljevanju opišemo zgodovino volne, sestavo, pridobivanje ter
tehnologijo volne.

2.1

Zgodovina volne

Ovca se uvršča v družino prežvekovalcev. Stepne ovce so predhodnice domačih ovac (lat. Ovis
aries). Ovca je bila zagotovo ena izmed prvih udomačenih živali in volneno vlakno verjetno
prvo uporabljeno tekstilno vlakno. Tisočletja je bila ovčja volna najpomembnejši produkt reje
ovc. Lov divjih živali in reja ter udomačevanje ostalih vrst domačih živali sta omogočala
preskrbo s hrano, reja ovc pa je bila skozi čas pretežno usmerjena v pridobivanje surovine za
obleko ljudi. O udomačenih ovcah govorijo izkopanine ovčjih kosti na območju severnega Iraka
iz prve kamene dobe. Ovce so se iz Azije razširile v Evropo ter na druge celine. V prazgodovini
so bila za zaščito pred mrazom uporabljena krzna iz živalskih kož. 8000 pr. n. št. je bila že
volna uporabljena za izdelavo volnene polsti in pozneje predenje volne. 3800 pr. n. št. so bile
odkrite arheološke najdbe volnenih oblačil iz puščave Taklimakan na Kitajskem. Okrog 1500
pr. n. št. so našli prve vzorce volnenih izdelkov iz bronaste dobe. Feničani so okoli 5. stol. pr.
n. št. pripeljali v Španijo ovce »Merinos« s fino dlako in s tem pospešili razmah ovčjereje in
predelave volne v Evropi. Ovca merino je v letih od 1000 do 1700 veljala kot poglavitna pasma,
ki so jo s križanjem vzgojili Mavri. Istočasno se je tudi v Angliji razvijala ovčjereja in je bila v
13. stol. največji proizvajalec volne v Evropi. Postala je vodilna v industrijski predelavi volne,
tako je predilstvo, tkalstvo in oplemenitenje volnenih izdelkov razvila do visoke stopnje.
Merino ovce so se v 18. stol. razširile po vseh celinah (Tavčar Jermančič, 2014). Leta 1799 je
bila prva ovca merino pripeljana v Avstralijo. Takrat so obstajale tudi prve avtomatizirane
statve v Združenih državah Amerike. Od leta 1830 je postajala vzreja ovac v Avstraliji vse
pomembnejša gospodarska dejavnost (Rijavec, 2014).
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2.1.1 Volna danes
Uredbe ES ovčjo volno ne opredeljujejo kot surovino (kmetijski proizvod), temveč kot živalski
stranski proizvod, ki ga je treba pred dajanjem na trg obdelati po postopkih, ki zmanjšujejo
morebitno nevarnost za prenos bolezni na živali ali človeka (Kancler idr., 2013). Dragoceni
pomen volne se je začel izgubljati v prejšnjem stoletju s pojavom industrijskega načina
pridelave rastlin za proizvodnjo tekstila (npr. bombaž) in s pojavom umetnih vlaken, ki so ovčji
volni prepustila le majhen del prvotnega pomena. Naravna in rejska selekcija je prinesla velike
razlike v strukturi runa, od dlake do merino volne. Volno slovenskih avtohtonih in
tradicionalnih pasem ovc so oblikovale predvsem klimatske razmere (od alpske do
mediteranske) in potrebe naših prednikov. Volna slovenskih pasem ovc je pretežno groba,
debelina vlakna pa večinoma ne ustreza zahtevam tekstilne industrije. O ovčji volni se še vedno
preveč razmišlja kot o manj pomembnem proizvodu v ovčjereji. Za današnji, moderen čas je
volneno vlakno zelo primeren material, saj je 100 % naraven material, ekološko, trajnostno,
energetsko učinkovito, biorazgradljivo. Je material z deset tisoč letno zgodovino, ki hkrati
vsebuje visoko tehnološke lastnosti, ki so nedosegljive kljub večkratnim poskusom tekstilne
industrije, da izdela umetne materiale podobne kakovosti. Ima veliko prožnost, zaradi
higroskopičnih lastnosti pa lahko sprejme do 40 % vlage. Ima veliko sposobnost zadrževanja
toplote. Danes jo poleg tekstilne industrije uporabljajo tudi kot izolacijski material, za filtrne
tkanine, tenis žoge, dekorativni material in pri interierju (Jug-Hartman, 1997).

2.2

Vlakna živalskega izvora: keratinska vlakna

Volna ovac po svoji sestavi spada med keratinska vlakna. Vlakno je sestavljeno iz zunanje
(kutikul) in notranje plasti (korteks). V bolj grobih vlaknih se v sredini nahaja še stržen (medula)
(Korošec, 2012). Površina vlaken je pokrita z epidermalnimi celicami, ki so razporejen kot
luske (Slika 2.1 a). Keratin je protein volne, ki se nahaja v eksokutikuli luskinastih celic in
makrofibrilih korteksa. Keratini dajejo volni trdnost, prožnost in odpornost proti kemikalijam
(Tepeš, 2008). Število, razporeditev in oblika celic so odvisni od pasme ovac in močno vplivajo
na kakovost volne. Najvažnejši del vlakna je skorja oz. troslojni zunanji ovoj (Slika 2.1 b). Od
zgradbe in razporeditve vretenastih celic v njej je odvisna kodravost in higroskopičnost vlaken.
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Stržen imajo le groba volnena vlakna, ki poteka po sredini vlaken obdan z vezmi. Prerez
volnenega vlakna je okrogel ali ovalen (Jug-Hartman, 1997).
Zaradi kultivirane vzgoje in tisočletne selekcije je volna po dolžini in finosti zelo enakomerna,
kar zelo olajša njeno pridobivanje in predelavo. Volno pridobivamo z ročnim ali s strojnim
striženjem živih ovac. Imenujemo jo runska ali strižna volna (Jug-Hartman, 1997). Po striženju
volno sortirajo, saj je na različnih delih telesa različne kakovosti. Pri sortiranju upoštevajo
različne kriterije, ti so: barva, čistost, kodravost, debelina in dolžina volne (Korošec, 2012),
nato volno še zapakirajo v bale (Rijavec, 2014).

a)

b)

Slika 2.1: Struktura vlaken živalskega izvora; a) površinska struktura in b) prerez volnenega vlakna (Korošec,
2012)

2.3

Pridobivanje volne

Slovenske avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju Republike
Slovenije. V posebnem poglavju Zakona o živinoreji je navedenih osemnajst slovenskih
avtohtonih pasem pri devetih vrstah domačih živali. Vseeno pa je zaradi tržnih zakonitosti v
živinoreji danes večina naših avtohtonih pasem domačih živali ogrožena. Slovenske avtohtone
pasme ovac so: bovška ovca, istrska pramenka, belokranjska pramenka in jezersko-solčavska
ovca (Bojkovski idr., 2014).
2.3.1 Striženje ovac
Striženje ovac je nujno, saj bi neostrižena volna lahko povzročila hude zdravstvene probleme
in celo smrt živali. Striženje volne, ki jo rejci velikokrat zavržejo, pa predstavlja dodaten strošek
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pri reji ovac. Ne glede na kakovost volne in možnost njene uporabe je potrebno ovce redno,
vsakoletno ali tudi dvakrat letno striči. Načinov striženja je veliko in so odvisni od vrste
dejavnikov, ki jih moramo upoštevati glede na namen reje ovac. Običajno se strižejo v jeseni,
ko je tudi volna kvalitetnejša, saj so ovce zunaj, in potem še spomladi, preden gredo na pašo.
Ovco najprej ostrižejo in potem volno operejo v mlačni vodi, da ohrani svojo kakovost. Nekoč
so za striženje uporabljali le velike škarje, danes pa imajo električne strižne strojčke. Živali je
najbolje ostriči pred porodom, saj lahko predstavlja striženje precejšen stres, z njim pa lahko
pričakujemo tudi upad mlečnosti. Ovce se strižejo v toplem vremenu, ker ostrižene ovce
doživijo stres in so v slabem vremenu podvržene prehladom in drugim obolenjem. Pred
striženjem mora biti hlev dobro nastlan in topel, da so živali suhe in čiste. Žival pri striženju
posedejo, v plečih stisnejo z nogami, tako da sta roki prosti za striženje. Pazijo, da ovce in sebe
ne porežejo. Pri striženju pazijo, da se volna preveč ne umaže. Takoj po striženju jo zložimo in
runo raztegnemo na ravni površini. Notranjost rune gleda navzgor, oba robova po dolžini
preložijo v notranjost, nakar runo zvijejo v klobčič, konico pa zatlačijo v notranjost rune. Tako
zloženo volno spravijo v vrečo, najbolje papirnato ali platneno, in jo primerno skladiščijo, da
počaka na predelavo.
Volna je na različnih delih telesa različne kakovosti. Za prejo je najprimernejša volna s pleč, z
bokov, obeh strani vratu, s stegen, z grebena hrbta, s tilnika in z gornjega dela vratu (Murovec
idr., 2011). Volna se klasira/razvrsti po finosti, dolžini in barvi. Enake klase pakirajo v bale
mase od 200 do 400 kg in pošiljajo v prodajne centre. Tam jih ponovno razvrščajo, izpostavijo
kupcem na ogled in prodajo na dražbah. Surova volna vsebuje: keratinska vlakna, maščobo,
znoj, nečistočo in vlago (Tepeš, 2008).

2.4

Naravni postopki obdelave volne

Naravni postopki obdelave volne so preprosti in prijazni do narave. Ta tehnologija je zato tudi
primerna za delo v vrtcu.
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2.4.1 Čiščenje in pranje volne
Pravkar ostrižena volna vsebuje veliko nečistoč, ostanke listja in trave, ki jih je potrebno ročno
očistiti. Ko je večina volne brez smeti, se volna opere z naravnim detergentom v velikem čebru
z vodo. Volno namakamo in izpiramo, da dosežemo ustrezno stopnjo čistosti. Volno razvesimo
na sušilniku perila. Oprana volna ima drugačen, prijetnejši vonj, kot pred pranjem. Ta posušena
volna je nepredena volna, ker nima razčesanih vlaken. Uporabimo jo lahko kot polnilo pri
punčkah in drugih igračah iz blaga ali blazinah.
2.4.2 Česanje (mikanje) volne
Očiščena volna se pred postopkom predenja na kolovrat razčesava na roke s posebno krtačo.
Po tem postopku se lahko odločimo, ali bomo ohranili volno v česani, mikani obliki ali jo bomo
spredli v niti. Česano, mikano volno lahko tudi pobarvamo z naravnimi barvili. Ta volna je
pripravljena za suho ali mokro polstenje.
2.4.3 Predenje na kolovrat
Predica v desni roki drži zvitek volnenega prediva, iz katerega s prsti leve roke oblikuje nit. Z
nogo medtem poganja nožni pedal, ki vrti pogonsko kolo. Spredena nit se med vrtenjem
pogonskega kolesa navija na cevko vretena. Nožni pedal poganja tako, da se kolo vrti v smeri
urnega kazalca. Za predenje je najprimernejša in najkvalitetnejša volna dolžine dveh do treh
centimetrov. Na sliki (Slika 2.2) predstavljamo uporabo kolovrata v vrtcu.
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Slika 2.2: Kolovrat

2.4.4 Navijanje dveh niti in oblikovanje štren
Z vitjem dveh niti postane preja kakovostnejša in močnejša. Preja se navija z motovilom, da se
oblikujejo štrene. Z motovila previdno snamemo prejo, jo na štirih koncih zavežemo z nitjo, da
se preja ne zameša in štrena ne podre. Štrene se zvijejo v klobčiče, da se kasneje lažje plete.
Tudi štrene lahko pobarvamo v naravne barve (Murovec idr., 2011).

2.5

Barvanje volne z naravnimi barvili

V zgodovini so že stari Egipčani barvali tkanine in volno z naravnimi barvili, tako rastlinskega
kot živalskega izvora. Inki v Peruju so veljali za mojstre barvanja tkanin z naravnimi barvili
(Wolk Gerche, 2001). Naravna rastlinska barvila so lahko iz različnih rastlinskih delov (cvetovi,
listi, skorja, korenika, sadje). Z otroki lahko naberemo brezine liste, špinačo, rdečo peso,
maline, češnje, korenje, orehe, borovnice, šentjanževko, kamilico, koprive, tiso, pravi kostanj
(listi), hrastovo lubje, orehe, poljski mak (cvetovi) in še kaj. Sveže rastlinske dele, ki vsebujejo
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barvila, običajno prelijejo z vodo in jih prekuhavajo tako dolgo, da se ekstrahira vse barvilo. To
kopel nato ohladijo in odstranijo rastlinske ostanke (Tepeš, 2008). Vanjo namočimo volno in
jo obarvamo eno- (Slika 2.3) ali večbarvno. Za večbarvno kopel potrebujemo več posod z
različnimi barvami, v katere namakamo želene štrene volne. Pri tem postopku pazimo, da se
štrene med seboj ne mešajo in pobarvajo.

Slika 2.3: Barvanje

2.6

Tehnike in postopki dela z volno

Poznamo več različnih tehnik in postopkov dela z volno. Nadalje je predstavljeno mokro in
suho polstenje, ena od možnih uporab volnenega filca in začetno tkanje na preproste statve in
enostavno pletenje.
2.6.1 Polstenje
Polstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. Stara je približno
8000 let. Tehniko polstenja volne še vedno uporabljajo nomadski narodi v srednji Aziji in
severnem delu vzhodne Azije. To je postopek, pri katerem se volnena vlakna skrčijo zaradi
vpliva toplote, vlage, alkalnih sredstev ali pa zaradi mehanskih vplivov. Vlakna se ob tem
premikajo in luskine, ki so na površju, med seboj sprimejo. Nastane kompaktna masa – polst
(Jug-Hartman, 1997). Tako ločimo dve vrsti polstenja: suho in mokro.
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Suho polstenje

Za suho polstenje potrebujemo nepredeno ali česano volno, igle za polstenje in podlago (peno).
Jeklene igle za filcanje imajo na koncu zalust, dolge so 7–9 cm in so na voljo običajno v treh
debelinah. Za začetniško polstenje in bolj grobo volno je primernejša groba igla, medtem ko je
srednja debelina uporabna za skoraj vse projekte in je dokaj univerzalna. Tanjše igle se
uporabljajo za manjše podrobnosti in zelo mehko volno. Te igle so zelo ostre in neprimerne za
samostojno delo otrok (Hassler in Kossmagk, 2015).
Suho polstenje se uporablja za enostavnejše stvari, kot so žogice, živali, rožice, vile, angeli,
snežinke, palčki, lutke in še marsikaj.
2.6.1.2

Mokro polstenje

Mokro polstenje je proces, pri katerem ročno oblikujemo obarvane kosme česanih volnenih
vlaken (www.rocnadela.si). Pri tem nastane volnena polst ali filc. Postopek je še vedno enak
tistemu iz preteklosti: strižena, neobdelana volna se v kombinaciji z vodo in milom ter močnim
drgnjenjem začne sprijemati in nastane kompaktna osnova – polst s stabilno strukturo (Dhom,
2007). Za postopek je potreben osnovni pribor:
– posoda za mešanico vode in mila,
– razpršilka,
– folija z mehurčki,
– pokrivna folija ali kos zavese oz. druge prosojne prepustne tkanine.

Lahko uporabimo tudi:
– kuhinjski valjar, kuhinjsko kladivo;
– gumijasto podlago (primeren je avtomobilski predpražnik);
– merilni trak;
– pladenj večje dimenzije z nizkim robom.

Mizo primerno zaščitimo. Čeprav lahko polstimo z zelo malo vode, se pogosto zgodi, da
nastanejo lužice odvečne milnice.
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2.6.2 Šivanje igrač iz filca
Za izdelavo igrač lahko uporabimo plošče filca, ki smo jih sami izdelali, ali pa kupimo že
pripravljen material. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih. Za šivanje manjših igrač iz filca
potrebujemo kroj, ki ga zarišemo, izrežemo in zašijemo skupaj tridimenzionalno igračo.
Napolnimo jo z nepredeno volno ali z drugim polnilom. Tako lahko zašijemo živali, žogice,
blazinice, manjše torbice, dekorativne predmete in podobno. Žoge lahko polnimo z rižem, s
pečkami in podobnim materialom, tako dobimo taktilno igračo.
2.6.3 Tkanje na statve
Tkanje je tehnika prepletanja vzdolžnih in prečnih niti. Princip dela se skozi stoletja ni bistveno
spremenil, drugačna so pa orodja za tkanje. Danes poznamo precej preprostih otroških statev,
vendar za tkanje ne potrebujemo dragih pripomočkov, saj si lahko vse pripravimo sami: tkemo
lahko na lepenki, trdni škatli iz lepenke ali okvirju od slike. Mi smo se lotili tkanja na preprostih
lesenih statvah. Skozi paličice na statvah se napelje volnena preja tako, da so niti navpično.
Nato se z drugo volno napeljuje vodoravno med statvami v obliki črke S. Napeljuje se toliko
časa, dokler ni natkano do vrha paličice. Nato se tkanina sname s paličic in tkanje se lahko
nadaljuje. Otroci si lahko stkejo preprogo, torbico, šal …
2.6.4 Pletenje s prsti
Na štiri prste (brez palca) navijamo volneno prejo okrog prstov in nazaj v obliki črke S. Ko
imamo dve niti na vsakem prstu, spodnjo potegnemo čez zgornjo nit in čez prst. Nato pletemo
naprej in postopek ponovimo. Pletivo se bo začelo nabirati na zunanji strani dlani. To pletenje
gre hitro in veliko napletemo v kratkem času.
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OTROK IN TEHNOLOGIJA

Otrok gre v predšolskem obdobju skozi intenziven razvoj na različnih področjih. Za
razumevanje njegovih sposobnosti na področju tehnike in tehnologije bomo v nadaljevanju
predstavili ključne dejavnike, kot so motorični razvoj, drobna motorika, sposobnost zaznavanja,
razvoj kognicije in vlogo igre pri razvijanju odnosa do sveta tehnike in tehnologije.

3.1

Otrokov razvoj v predšolskem obdobju

»Predšolski otrok se uči celostno. Preko čutil prejema različne informacije, ki jih v povezavi s
čustvenim doživljanjem in razmišljanjem spreminja v nova znanja in spretnosti« (Retuznik
Bozovičar, Kranjc, str. 70). Strokovnjaki navajajo razvoj na različnih področjih.
3.1.1 Motorični razvoj otroka
Motorični razvoj je odraz zorenja otroka, na katerega pa vplivajo številni dejavniki. Poteka
večsmerno: po cefalokavdalni poti (postopen razvoj mišic od glave navzdol) ter
proksimodistalni poti (razvoj postopnega nadzora mišic od hrbtenice navzven) (Videmšek,
Pišot, 2007). Je neločljivo povezan s telesnim, z zaznavnim, s čustvenim in socialnim razvojem.
Otrok je v predšolskem obdobju nekje v obdobju temeljne gibalne faze. Njegovo gibanje postaja
čedalje učinkovitejše in bolj usklajeno. Otrok postopoma odkriva in spoznava različne
motorične spretnosti (Videmšek, Pišot, 2007, str. 44). Do tretjega leta zmore zaradi vse večje
usklajenosti med vidom in roko npr. natočiti napitek v lonček, uporabljati vilice, odpenjati
gumbe. Po tretjem letu zmore s posnemanjem narisati preproste geometrijske like, okrog
četrtega leta že lahko reže po črti in tiska, poveča se spretnost pri oblačenju in zapenjanju
gumbov (Videmšek, Pišot, 2007, str. 57).
3.1.2 Drobna motorika
Fino motorične gibalne spretnosti omogočajo izvedbo preciznih gibalnih nalog. V predšolskem
obdobju je med otroci različnih starosti velika razlika. Okrog prvega leta otrok šele dobro
obvlada pincetni prijem (prijemanje drobnih predmetov s palcem in kazalcem), pri letu in pol
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je zmožen postaviti že večjo konstrukcijo iz kock (uporabi vsaj pet kock), pri dveh letih se
pridruži krožno gibanje roke, kotaljenje valjarja, zmore prepogniti papir. Pri treh letih dobro
prepozna razliko med okroglo, trikotno in kvadratno obliko ter jih ustrezno razvrsti, reže s
škarjami, čeprav nenatančno oblikuje svaljek iz mase za modeliranje, narisanim oblikam se
pridruži križ, posnema risanje za odraslim, za konstruiranje pa uporablja čedalje več sestavnih
delov (vsaj 8). Pri jedi zmore uporabiti vilico. V tem času nastane znameniti glavonožec. Okrog
četrtega leta otrok zmore rezati s škarjami po črti, proti petemu letu pa že dobro razlikuje v
rokah občutek težko – lahko. Nariše hišo, človeško figuro in njegove risbe imajo do šest
podrobnosti, po katerih so prepoznavne. Proti šestemu letu je sposoben ujeti majhno žogo z
obema rokama ter med prsti oblikovati kroglico iz papirja. Pri šestih letih predšolski otrok že
zabije žebelj in ga s kleščami lahko tudi izvleče, navija nit na tulec, reže in lepi like za kolaž,
prerisuje črke, uporablja šilček in podobno (Ivič idr., 2002).
3.1.3 Sposobnosti zaznavanja
Zaznavanje je mentalni proces, vezan na čutila. V tem procesu otrok pridobiva znanje in se
zaveda okolja. Otrok slišano, videno in čuteno doživlja najprej celostno, šele po drugem letu
lahko začne s pridobljenimi informacijami operirati (Retuznik Bozovičar, 2010). Motorični
razvoj poteka tesno v povezavi z zaznavnim, zato pogosto slišimo izraz senzomotorika. To
pomeni usklajevanje zaznavanja in gibov, kar se začne aktivneje razvijati po drugem letu
starosti in se povezuje s kognitivnim razvojem. Ta vključuje vse procese, ki nam omogočajo
mišljenje, odločanje in učenje (spomin, govor, presojanje, predstavljanje, sklepanje, reševanje
problemov …) (Marentič Požarnik, 2003).
3.1.4 Kognitivni razvoj po Piagetu
Piaget nudi najširše sprejeto razlago zaznavnega razvoja. Ugotavlja, da poteka po zaporednih
fazah. V predšolski dobi se srečujemo s prvima dvema fazama.
– Faza senzomotorične inteligentnosti (0–2 leti), ki pomeni prehod od refleksnih do namernih
gibov. Otrok razvija koordinacijo zaznav in gibov. V procesu ponavljanja se utrdijo in postanejo
vzorci ali navade. Že proti koncu te faze je otrokovo mišljenje usmerjeno v iskanje rešitve za
dan problem.
– Faza predoperativnega mišljenja (od 2. do 6. ali 7. leta) je obdobje reševanja problemov s
pomočjo besednega izražanja. Otrok presoja, posplošuje, rešuje probleme s pomočjo
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predstavljanja. Z zaznavanjem si je pridobil izkušnje, na podlagi katerih je sposoben miselnih
operacij, ki jih potrebuje za reševanje problemov in opravljanje nalog. V tem času si otrok še
ne predstavlja, da imajo vse operacije svojo reverzibilnost.
Piaget ugotavlja, da je učenje ob aktivnem pridobivanju znanja neprimerno učinkovitejše v
primerjavi z mehanskim učenjem, ker se miselne strukture razvijajo hkrati s psihično in telesno
dejavnostjo. Tako otrok prihaja do lastnih izkušenj in spoznanj z opazovanjem, s poizkušanje
... Ima tudi večjo motivacijo za aktivnost (Glogovec, Žagar, 1992).
3.1.5 Razvoj otroške igre
Kot navajajo mnogi strokovnjaki že desetletja, je igra otrokova osnovna dejavnost. Preko nje
se otrok uči in pridobiva mnoge spretnosti na sproščen in vesel način. Od nje je odvisen njegov
zdrav telesni in duševni razvoj.
»V igri je seme razvoja ustvarjalnosti, medsebojnih človeških odnosov, osebnostnih lastnosti,
fizičnega telesa idr.« (Grobelšek, Kordiš. 2014. str. 9).
Pogačnik-Toličič v svojem delu (1966, str. 11) navaja, da »otrok, ki se v zgodnjem otroštvu
veliko in vztrajno igra, bo tudi kot šolarček marljiv, iznajdljiv …« Igra ima velik pomen tudi
pri razvoju osebnosti: razvija čutila, mišice, otroke pomirja, vpliva na razvoj pomnjenja,
mišljenja, domišljije in inteligence, ustvarjalnosti, samostojnosti. Predvsem pa določene oblike
igre (kadar sam ustvarja skulpture in oblike iz različnih materialov) otroke navdušujejo in jim
krepijo nagibe za nadaljnjo aktivnosti (Pogačnik-Toličič, 1966, str. 12–13). Ista avtorica navaja:
»Kakršen je otrok pri igri, je kasneje tudi kot šolar« (Pogačnik-Toličič, 1966, str. 12–13).
Ugotavlja tudi, da otrok spoznava v manipulaciji z materiali in s sredstvi oblike, velikostna
razmerja, material in njegove lastnosti in da je na ta način pridobljeno znanje trdnejše in
trajnejše kot tisto, ki je pridobljeno kasneje v šoli (isto, str. 31). Seveda imajo različni postopki
tudi svoj čas implementacije, glede na razvojno stopnjo. Prvi poskusi konstruiranja, po mnenju
psihologinje, segajo v starost med 13. in 17. mesecev, a je vztrajnost pri igri kratkotrajna. V
starosti do 3. leta pa potreba po konstruiranju, manipuliranju z materialom narašča – sprva
izdelkom še ne pripisujejo namena, okrog tretjega leta pa otrok svoj izdelek poimenuje. V tej
starosti mu nudi volnena preja v kombinaciji z vodo oz. milnico nujno taktilno izkušnjo. V njej
sta združeni potrebi po taktilnem doživljanju več materialov in snovi ter možnost konstruiranja.
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V času od 3. do 5. leta starosti se pridruži raziskovalna potreba, katere rezultat je izvedeti, kako
kaj deluje. »Modeliranje otroku uri roke, otrok preko tega spoznava lastnosti materiala« (isto,
str. 44). Kar je v prejšnjem obdobju pomenilo obliko, dobiva v tem času podrobnosti tudi v
oblikovanju (npr. prej gmota, ki otroku pomeni punčko, dobi sedaj obliko trupa z glavo in udi).
V času od petega do sedmega leta otrok pridobiva na vztrajnosti in natančnosti, temu pa se
pridruži še sposobnost in potreba načrtovanja (situacij, igre, aktivnosti …). Čedalje bolj želijo
posnemati resnično življenje.
V glavnem pa Pogačnik-Toličič poudarja, da otrok ne mara izdelanih in dodelanih igrač, ker
mu ne zadovoljujejo potrebe po domišljijskem svetu in možnost predstavljanja. »Za razvoj
otrokovega fizičnega in čustvenega življenja je izjemno pomembna toplota, ki jo spodbuja dotik
s predmeti iz naravnega materiala« (Grobelšek, Kordiš, 2014, str. 23).
Prav tako je pri izbiri materialov pomembnih nekaj vidikov: zdravstveni (možnosti čiščenja,
povzročanje telesni poškodb, netoksičnost …), prijetnost na otip, ustreznost barv (tople, mehke
barve) (Pogačnik-Toličič, 1966).

3.2

Ustvarjalnost in ustvarjalni delovni proces

Ustvarjalnost je lastnost ljudi, ki jo lahko prepoznamo preko izdelkov, procesa njihovega
nastanka ali s pomočjo drugih osebnostnih lastnosti.
Glede na faze ustvarjalnosti so predšolski otroci na ekspresivni ravni, za katero je značilna
spontanost, ne pa tudi kvaliteta izdelka. Ta del je pomemben za nadaljnji razvoj ustvarjalnosti,
saj otrok pridobiva pomembne izkušnje. Otrok usvaja tehnike, pri tem je pomembno, da s
primerno spodbudo ohranimo njegovo spontanost (Glogovec idr., 1992).
3.2.1 Opredelitev
Papotnik ga opredeljuje kot skupek »življenjskih situacij, naravnih zakonitosti, fizikalnih in
tehnoloških osnov, opazovanja, zamisli, načrtovanja, eksperimentiranja, izdelovanja,
analiziranja, preizkušanja … kontrole rezultatov, preizkusa in izboljšav ter uporabe izdelka«
(1989, str. 30). Vzgojitelj določa posamezne etape, vrsto operacij, ki bodo potekale, in njihovo
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zaporedje. Zato je pomembno postaviti cilj dela, določiti sredstva in orodja, načrtovati izvedbo
in po izvedbi kontrolirati stanje.
3.2.2 Faze
Ustvarjalni delovni proces Papotnik razdeli na več faz:
– postavitev tehničnega problema obsega izbiro izdelka glede na spretnost, ki jo želimo
razvijati, ter pogovor z otroki, v katerem predstavimo problem. Pomembno je, da smo odprti za
nenavadne ideje in rešitve – brainstorming.
– Fizikalne, tehnološke in tehnične osnove – pogostokrat spontano ponovimo ali obnovimo
pretekle izkušnje in znanje.
– Tehnična dokumentacija (skice, sheme, risbe), za katero avtor predvideva, da je priporočljiva
pri otrocih od treh let dalje.
– Izbira in priprava materiala v ustreznem kotičku.
– Izbira orodja, pri kateri vzgojitelj upošteva uvajanje in uporabo novih orodij ob novem
izdelku, hkrati pa vedno znova poskrbi za varnostne ukrepe (ustrezna predstavitev in
demonstracija uporabe).
– Zagotavljanje stabilnega delovnega prostora, kjer je dovolj prostora za proces ter spravilo
orodja.
– Izdelovanje sestavnih delov.
– Montaža delov v celoto.
– Preizkušanje funkcionalnosti izdelka.
– Po potrebi demontaža in površinska obdelava (npr. lakiranje ali barvanje).
– Rangiranje in ovrednotenje izdelka je odvisno od vzgojne situacije, izvedemo ga na igriv
način: otroci se postavijo v vlogo »ocenjevalca«, kot npr. trgovec, kupec, vzgojitelj ipd. V teh
vlogah lahko izražajo mnenje o izdelku. Vzgojitelj sam določi smiselne kriterije.
– Na koncu lahko otroci svoje stvaritve predstavijo vrstnikom, staršem ali drugim v obliki
nastopanja (npr. lutkovna predstava). V tem procesu lahko izdelke po potrebi dopolnjujejo in
izboljšujejo.
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Kurikulum in tehnika in tehnologija

Tehnična vzgoja v kurikulu za vrtce ni posebej opredeljena, vendar je posredno vključena v
cilje in dejavnosti na vseh področjih.
Med cilji kurikula je zapisana »bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti
predšolske vzgoje« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10). Med načeli kurikula najdemo zapisano:
─ »čimbolj pester izbor vsebin in dejavnosti« (isto, str. 11);
─ »upoštevanje načela različnosti … na ravni izbora … dejavnosti in materialov, ki otrokom
omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari …)« (isto, str. 12);
─ »… vzgojitelji morajo zagotavljati aktivnosti z vseh področij dejavnosti in spodbujati vse vidike
razvoja …« (isto, str. 13).
Nadalje je v kurikulu navedeno: »… v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna,
da se otrok nekaj nauči …« (isto, str. 19) in da »učenje predšolskega otroka temelji na
neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju lastnih izkušenj s stvarmi … ter oblikovanju
predstav na osnovi prvih generalizacij … in reševanju konkretnih problemov …« (isto, str. 19).
Globalni cilj s področja gibanja sledi potrebi otroka, da »pridobiva zaupanje v svoje telo in
gibalne sposobnosti«, podrobneje pa govori o »razvijanju prstne spretnosti« in »spoznavanju
odnosa med ljudmi in predmeti« (isto, str. 26). Večkrat je omenjena potreba otroka po
udejanjanju ustvarjalnih potencialov.
Med cilji umetnostnega področja so našteti tudi:
─ »uporaba in razvijanje spretnosti … eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (… materiali …,
tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi« (str. 39);
─ »preoblikuje del ali cel predmet …« (str. 40);
─ »… raziskuje naravne, umetne … materiale … in druge stvari«;
─ »riše, modelira, reže, sestavlja, oblikuje … oblike, vzorce …« (str. 43);
─ »uporablja različne tehnike za risanje, tiskanje, lepljenje, konstruiranje, modeliranje,
oblikovanje ter mnoge in različne … naravne in umetne materiale« (str. 43).

-20-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tatjana Penič; diplomska naloga

Na področju družbe je eden izmed globalnih ciljev »seznanjanje z raznimi kulturami in
tradicijami« (str. 50), med dejavnostmi pa najdemo, »kako so ljudje delovali in živeli v starih
časih« (str. 53).
Področje narave je najbolj ciljno usmerjeno tudi glede tehnike. Cilji, ki jih opredeljuje kurikul,
na tem področju so (str. 56):
─ »spoznavanje snovi, zvoka, prostora, časa in svetlobe.«
─ »Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije.«
─ »Otrok odkriva in spoznava različne snovi, jih med seboj primerja, spoznava, kako se med seboj
mešajo in spreminjajo lastnosti« (str. 58).
─ »Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen in
pomen …«
─ »Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost.«
─ »Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske sposobnosti.«
Med dejavnostmi najdemo tudi:
─ »se igra z različnimi predmeti živalskega izvora …«;
─ »… uporablja različna orodja in materiale …«;
─

»odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti« (str. 60);

─ »se igra s tehničnimi predmeti.«
Po pregledu kurikula ugotavljamo, da področje tehnike in tehnologije ni posebej izpostavljeno,
a je vsebovano na vseh omenjenih področjih.

3.3.1 Spoznavanje tehnologije v vrtcu
Tehnika je področje, kjer človek s svojimi sposobnostmi, z izkušnjami in s spretnostjo zavestno
po svojih duhovnih in materialnih potrebah preoblikuje naravni svet v umetno ustvarjeno okolje
(Avsec, 2012). Pri tem uporablja naprave, objekte, postopke, procese in pridobljena
naravoslovna znanja. Tehnologijo lahko primerjamo s pojmom znanosti. S pojmom tehnologija
označujemo znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s
pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne
potrebe (Avsec, 2012). Sestavljajo jo različne vrste tehnik glede na značilnosti, uporabo
materialov, vrste proizvodnje, storitev itd. Z znanostjo se pridobivajo nova spoznanja, le-ta pa
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s pomočjo tehnologije pripomorejo k pridobivanju novih tehnik. S temi znanji zadovoljujemo
človeške potrebe in hkrati rešujemo težave (Avsec, 2012).
Vzgojni načrti v vrtcih vsebujejo dele politehničnih, delovno tehničnih, znanstveno tehničnih,
tehnično konstrukcijskih in tehnično operaterskih področij. Posamezni deli se v predšolskem
obdobju prepletajo. Otroci se v procesu navadijo zaznavati problem in iskati rešitve, kar jih
vedno znova lahko vodi do drobnih tehničnih izboljšav in v inovativnost.
Kot navaja A. Papotnik je »pridobivanje lastnosti inovatorja proces, ki ima svoje korenine že v
predšolski dobi …«, »… udeleženci si pri tem pridobivajo znanje, izkušnje, spretnosti, navade
ter ustvarjalno tehniško mišljenje« (1989, str. 3). Avtor navaja tudi, da je izdelek zgolj »sredstvo
za razvoj ustvarjalnih sposobnosti« (isto, str. 4).
Značilni delovni postopki: risanje, trganje, rezanje, žaganje, piljenje, brušenje, luknjanje,
pregibanje, lepljenje, spajanje, barvanje … (Papotnik, Katalinič in Forštnerič, 2005). Glede na
material, ki smo ga mi uporabili pri dejavnosti, dodajamo še pranje, čiščenje, mikanje in
polstenje.

3.4

Priprava dokumentacije

Obstajata tehnična in tehnološka dokumentacija. Tehnična dokumentacija v predšolskem
obdobju obsega predvsem skico ali risbo in jo otroci lahko neposredno uporabijo pri dejavnosti.
Kadar so postopki zahtevnejši in manj poznani, si vzgojitelj pripravi več dokumentacije:
informativni list, instruktažni list, operacijski list in tehnološki list – vse to je tehnološka
dokumentacija, ki služi kot del posredne priprave vzgojitelja (seznanjanje s tehnologijo,
posameznimi postopki in z materiali). Vzgojitelj sam presodi, kako se najbolje pripravi na
izvedbo dejavnosti (Papotnik, 1999).
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RAZISKAVA TEHNOLOGIJE VOLNE V VRTCU

Osnovni namen raziskave je ugotoviti rabo in razširjenost tehnologije volne v vrtcu. V ta namen
smo izdelali vprašalnik s 13 vprašanji kombiniranega tipa, katere smo razposlali po različnih
vrtcih. Vrnjenih je bilo 72 v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov.

Analiza anketnih odgovorov po zastavljenih vprašanjih (V1–13).
V1: Na katerem delavnem mestu ste zaposleni?

3%

Vzgojiteljica

35%

Vzgojiteljica
pomočnica

62%

Drugo

Graf 4.1: Strukturni odstotek vzgojiteljic po trenutnem delovnem mestu

Večino anketiranih (Graf 4.1) je zaposlenih na delovnem mestu vzgojiteljice (62 %). Manjši
del je trenutno na delovnem mestu vzgojiteljice pomočnice (35 %). Anketo sta izpolnjevali dve
osebi, ki sta trenutno na delovnem mestu učiteljice oz. spremljevalke otroka.
V2: V kakšnem tipu vrtca delate?
Kot je razvidno iz grafa (Graf 4.2) je večina anketiranih zaposlenih v javnih vrtcih, približno
petina sodelujočih pa opravljajo svoje delo v waldorfskih vrtcih. Ena anketiranka je iz drugega
zasebnega vrtca (1 %).
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1%
Javni vrtec

0%

Vrtec Montessori
Waldorfski vrtec
Drugi zasebni vrtec

79%

Graf 4.2: Strukturni odstotek vzgojiteljic po zaposlitvi v vrsti vrtca

V3: Pri delu v vrtcu najpogosteje uporabljamo:
Preglednica 4.1: Pogostnost uporabe posameznih materialov pri delu v vrtcu

Material/gradivo

Pogostnost izbire

Odstotek pogostnosti izbire

papir, karton, lepenka

66

92 %

les

50

69 %

volna

40

56 %

drug naravni material

30

42 %

umetna snov – Dass

24

33 %

drug umetni material

24

33 %

volnena preja

21

29 %

glina

20

28 %

umetna snov – EVA (moos guma)

12

17 %

kovina

5

7%

Zanimalo nas je, kako pogosto se posamezni materiali uporabljajo v vrtcih. Odgovore 72
anketiranih smo uredili v Preglednici 4.1 po pogostnosti izbire, od najpogosteje izbranega
materiala do najredkeje izbranega. Med najpogosteje uporabljanimi materiali so: papir, ki ga je
izpostavilo 92 % anketiranih, les (69 %) in volna (56 %).
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Med drugimi naravnimi materiali je omenjena mivka oziroma pesek, listi in veje dreves,
plodovi, kamenčki, prst, polenta, sol, bombaž in svila.
Med drugimi umetnimi materiali so največkrat omenjeni plastika, tkanine in plastelin, filc,
vileda krpe, škatle, odpadni elektro material in kinetični pesek.
V4: Kaj vas vodi pri izbiri materiala?
Pri izbiri materiala strokovne delavke vodi najpogosteje dostopnost materiala (15 odgovorov)
in načrt dela (15), na drugem mestu po pogostnosti pa se pojavlja primerna starost otrok (12),
sledita uporabnost (9) in izvor materiala (8). Pojavita se še odgovora filozofija vrtca (1) in
navdih (1).
Glede izvora materiala je najpogosteje omenjeno, da je material naraven in zdravju neškodljiv.
V5: Ali bi katerega izmed prej navedenih materialov uporabljali pogosteje, če bi bili bolj
seznanjeni s tehnološkim postopkom za določen material?

49%

Da

51%

Ne

Graf 4.3: Strukturni odstotek odgovorov

Več kot polovica anketiranih (Graf 4.3) bi katerega izmed prej navedenih materialov
uporabljala pogosteje, če bi bila bolj seznanjena s tehnološkim postopkom za določen material.
Pogosteje bi uporabljali les (7), kovino (5), glino (5), volneno prejo (5) in volno (5). Večina
druge polovice anketiranih kot razlog za neuporabo materialov ne vidi v nepoznavanju
postopkov, ampak v primernosti materiala za določeno starost otrok.
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V6: Označite v preglednici pogostnost uporabe posameznih materialov!
Preglednica 4.2: Pogostnost uporabe posameznih materialov

Material/gradivo

Nikoli

1 letno

Na pol leta Mesečno

Na dva

Vsak

tedna

teden

Papir

0

1

2

2

6

60

Volna

7

7

18

21

11

8

Les

3

5

14

14

13

23

Umetna snov – EVA

34

18

13

5

2

0

Kovina

37

22

7

3

0

3

Glina

20

24

19

8

0

1

Dass masa

22

14

19

16

0

1

Volnena preja

31

6

13

8

2

12

Drug umetni material

22

15

7

13

5

10

Drug naravni material

8

14

5

15

9

21

Med materiali, ki so v uporabi vsak teden, prevladuje papir (83 %), sledijo mu les (32 %) in
drugi naravni materiali (29 %).
Med materiali, ki jih v vrtcu ne uporabljajo nikoli, so kovina (51 %), umetna snov – EVA (47%)
in volnena preja (43 %).
Papir je tedensko v uporabi v veliki večini vrtcev, volno najpogosteje uporabljajo mesečno, les
tedensko, za umetno snovjo EVA in kovine pa prevladuje vzorec neuporabe, glina ima
prevladujoč vzorec uporabe enkrat letno, Dass masa in volnena preja pa nikoli. Drug umetni
materiali ne uporabljajo, druge naravne materiale pa vsak teden.
Zaključimo lahko, da so med materiali, ki so v uporabi na pol leta ali redkeje, moos guma,
kovina, glina in še Dass masa. Ostali nimajo tako izrazitega vzorca oziroma so pogosteje v
uporabi.
Zanimiva je volnena preja, katere pogostnost uporabe kaže, da je 43 % nikoli ne uporablja,
ostali pa jo vsaj enkrat letno, pri tem pa jo 17 % anketiranih uporablja vsak teden.
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V7: Ali ste že kdaj ustvarjali v vrtcu iz ovčje volne?
Večina anketiranih (46) v vrtcu še ni ustvarjala z ovčjo volno, medtem ko jih je (26) anketiranih
pritrdilo pozitivno, kar predstavlja 36 % anketiranih (Preglednica 4.3). Med razloge za uporabo
najpogosteje navajajo filozofijo vrtca, dejstvo, da je material naraven, ker pomirja otroke in ker
ga otroci morajo spoznati. Tisti, ki je ne uporabljajo (64 % anketiranih), je nimajo na razpolago
ali pa je sploh ne poznajo.
Preglednica 4.3: Pregled odgovorov glede na vrsto vrtca

Vrtec

Da

Ne

Skupaj

Javni vrtci

11

46

57

Waldorfski vrtci

14

0

14

Drugi zasebni vrtci

1

0

1

Skupaj

26

46

72

Analiza odgovorov glede na vrsto vrtca pokaže (Preglednica 4.3), da v waldorfskih vrtcih in
drugih zasebnih zavodih brez izjeme ustvarjajo iz ovčje volne, v javni vrtcih pa ustvarja iz ovčje
volne 19 % anketiranih (11 odgovorov).
V8: Ali ste že kdaj ustvarjali v vrtcu iz ovčje preje?

37%

Da
Ne

63%

Graf 4.4: Strukturni odstotek odgovorov na vprašanje glede uporabe ovčje preje v vrtcu

Ovčjo prejo je uporabljalo 27 anketiranih (Graf 4.4), kar predstavlja 37 %. Vse, ki so odgovorili
z Da, smo povprašali: »Zakaj ste se odločili za ustvarjanje iz ovčje preje?« Odgovore smo
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zgostili v skupine. Kot razlog za odločitev za uporabo so najpogosteje navajali: kurikulum
(12 odgovorov), nato lastnosti materiala (10), sledi še ustreznost filozofiji vrtca (4).
Tisti, ki je ne uporabljajo (63 %), je nimajo na razpolago.
Ko smo odgovore na to vprašanje primerjali z odgovori na šesto in sedmo vprašanje, smo
opazili razhajanje. Pripisujemo ga različnemu razumevanju pojmov volna, volnena preja in
ovčja preja. Domnevamo, da sta v uporabi tudi umetna volna in preja oz. volna in preja drugih
živali.
V9: Katere lastnosti ovčje preje poznate?
20

18

18

Število anketriancev

16

15

14
12

10

10
8

7

6

6

5

4

4

4

3

2
0

Lastnosti ovčje preje

Graf 4.5: Pogostnost odgovor glede poznavanja lastnosti ovčje preje

Večina je navedla eno izmed lastnosti (Graf 4.5), da ne poznajo nobene lastnosti je navedlo
14 % anketiranih. Ostalih 25 % anketiranih pa ni odgovarjalo na to vprašanje.
V10: Katere bi bile faze mokrega polstenja (če poznate, napišite na črte)?
Izmed 72 anketiranih (Graf 4.6) jih je 16 navedlo pet faz mokrega polstenja. Pravilnemu
zaporedju korakov pri mokrem polstenju bi ustrezalo 14 odgovorov, dva odgovora sta
pomanjkljiva in nejasna.
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Graf 4.6: Prikaz odgovor po številu navedenih faz mokrega polstenja

V11: Ali poznate postopek tkanja na preprostih statvah, če da, na katere težave ste
naleteli?

49%

Da
Ne

51%

Graf 4.7: Strukturni odstotek odgovorov o poznavanju tkanja na statvah

Slaba polovica (35 od 72) anketiranih pozna postopek tkanja na preprostih statvah (Graf 4.7).
Kot težavo navajajo snemanje nasnutka (3), nadaljevanje tkanja, menjavo barve (2) ter
neprimernost za mlajše otroke, ker ne zmorejo fine motorike. Med tistimi, ki ne poznajo
postopka, je večina navedla, da še niso imeli priložnosti delati na statvah (5), ker jih nimajo ali
pa ni materiala. Ostali niso podali razloga.
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V12: Kako v vrtcu spoznavate naravne materiale kot je volna (napišite dejavnost, metodo,
postopke, tehnike, oblike dela z otroki, pripomočke …)?
V odgovorih je bilo navedeno, frekvenca odgovorov v oklepaju:
ogled striženja ovac (2), pranje volne (1), sušenje volne (1), česanje volne in čiščenje (2),
barvanje (1), tkanje na kolovrat (1), polstenje (2), izdelovanje izdelkov (7), za polnjenje igrač
(5), nanašanje na podlago iz filca (1), polnjenje blazin za gretje telesa (1), izdelavo okraskov
(8), igre (socialna igra – pajkova mreža) (12), prosta igra (5), demonstracija (7), opazovanje
(6), preiskovanje (1), otroci raziskujejo preko senzorne škatle (1), odvijajo klopke (2), starejši
strižejo na manjše trakce (2), večkrat jo lepimo na izdelke (2), preko naravoslovnih projektov
(npr. Kako nastane …?) (2), preko ustvarjanja (14), s pomočjo zunanjih sodelavcev (2), iz
slikanic ali leksikonov (22).
V13: Kako ocenite uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci?
Izdelke iz volne zaposleni v vrtcih najpogosteje uporabijo kot okraske in igrače, tretjina
anketiranih pa v njih vidi uporaben izdelek (Graf 4.8). Najmanjkrat pa se izdelki iz volne
uporabijo kot didaktične igrače. Med drugimi možnostmi so navajali: darilo, izdelek, ki otroku
da občutek samopotrditve in podporo pri razvoju fine motorike, otroški izdelek, uporabni
izdelki, če jih izdela vzgojitelj.
60
55

Frekvenca odgovora

50
40
39
30

34

20
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14
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IGRAČE
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Graf 4.8: Ocena uporabnosti otroških izdelkov iz volne
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OTROK IN TEHNIKE DELA Z VOLNO

V tem delu bomo predstavili celoten proces, skozi katerega smo z otroki spoznavali, od kod
volna prihaja, kaj si lahko iz nje izdelamo in se naučili, kako to storimo. Obiskovali smo
kmetijo, si sami iz podarjene volne naredili volneno nit ter iz volne izdelovali. Predstavili vam
bomo, kako smo v vrtcu tkali, polstili ter šivali z otroki starimi od treh do šestih let.

5.1

Proces dela – od surovine do nepredelane volne

Na bližnji kmetiji smo imeli priložnost spremljati življenje živali, med njimi tudi ovac (Slika
5.1).

Slika 5.1: Obisk na kmetiji

Spomladi je čas, da jih ostrižejo. Striženje ovac je nujno, saj bi neostrižena volna lahko
povzročila hude zdravstvene probleme in celo smrt živali. Nekoč so za striženje uporabljali le
velike škarje, danes pa uporabljajo električne strižne strojčke. Žival pri striženju posedejo, v
plečih stisnejo z nogami, tako da sta roki prosti za striženje. Ostrižejo jih dvakrat letno.
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Slika 5.2: Prvi stik z ostriženo volno

Z otroki smo bili v času striženja ovac na obisku in dobili v dar nekaj volne (Slika 5.2). V vrtcu
smo se nato lotili dela.
Postopek obdelave surove volne:

Slika 5.3: Priprava na pranje volne

Pranje volne
Pripravili smo posodo z mlačno, blago raztopino ekološkega pralnega sredstva (Slika 5.3).
Uporabimo lahko tudi druga sredstva za pranje volne. Pri pranju se običajno odstrani vsa
umazanija.
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Slika 5.4: Pranje volne

Volno smo nežno mencali (Slika 5.4), da ne bi začeli procesa topljenja maščobe (lanolina) na
površini vlaken in posledično sprijete kose preje. Te je kasneje težko razčesati, otežen je tudi
proces polstenja. Vodo z milnico smo nekajkrat zamenjali, dokler ni bila ob izlivanju dokaj
čista.

Slika 5.5: Sušenje volne

Sušenje volne je potekalo zunaj na zraku (Slika 5.5). Otroci so položili kosme preje na sušilo.
Zaradi vetra se je hitro sušila. Kadar imamo prevelike kose preje ali pa smo med mokrim
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čiščenjem preveč in predolgo mencali volno, je sušenje zaradi nastalih sprijetih delov
dolgotrajnejše. Priročno je tudi sušenje na rešetkasti podlagi, ker se preja zrači.

Slika 5.6: Koščki smeti v oprani suhi volni

Suho čiščenje volne je obsegalo rahlo razmikanje in čiščenje delčkov trave. Kot je razvidno
na sliki (Slika 5.6), je v volni še kar nekaj smeti.

Slika 5.7: Pincetni prijem pri čiščenju volne

Opravilo je zahtevalo pri otrocih natančen pincetni prijem (Slika 5.7) in krepilo mišice rok ter
koordinacijo oko – roka.
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Slika 5.8: Krtača za česanje volne

Naslednja faza v obdelavi volne je česanje. V ta namen smo si pri solčavskih mojstrih izposodili
prave krtače (Slika 5.8).

Slika 5.9: Česanje volne

Nanje smo najprej nanesli kosme preje in jo postopoma razčesali. Med samim česanjem so
odpadle še zadnje nečistoče (Slika 5.9). Otroci so med postopkom mikanja volne ugotavljali,
koliko napora je potrebno vložiti, da je delo opravljeno. Krtače za mikanje imajo spodaj in
zgoraj na gosto pritrjene žičke. Na spodnji del smo naložili kosme očiščene volne, nato smo z
zgornjim delom krtač vlekli preko spodnjih. Vedno vlečemo v eno smer. Najpogosteje proti
sebi. Medtem ko volno češemo, sedimo na sedalu, da s svojo težo fiksiramo krtače.
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Slika 5.10: Vleka gornjega dela krtač

Učili so se sodelovanja (Slika 5.10). Spoznali so, da so skupaj močnejši. Sčesana volna je bila
pripravljena za nadaljnjo obdelavo – polstenje.

5.2

Izdelki tehnologije volne v vrtcu

Po končanem postopku čiščenja volne smo otrokom predstavili še druge vrste volne; česano
merino volno in barvano volno. Zastavili smo jim vprašanje, če bi bilo mogoče iz pisanih
kosmov volne ustvariti sliko. Starejši otroci so pritrdili in nemudoma začeli ustvarjati slike po
mizi.
V nadaljevanju bomo predstavili tehnologijo izdelave predmetov iz ovčje volne.
5.2.1 Mokro polstenje: slika iz nepredene volne
Postopek od začetka do konca traja več dni zaradi končnega sušenja izdelka in dolgotrajnosti
postopka. Ker nam prej ni bil poznan, smo si pripravili operacijski list (Priloga 8). Opazovali
smo, kako otroci postopoma razvijajo vztrajnost pri delu in spoznavajo načine ravnanja z
materialom. Spodaj (Preglednica 5.1) je predstavljena celotna tehnologija.
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Preglednica 5.1: Prikaz mokrega polstenja

Odločili smo se, da svojo idejo najprej
narišejo na list papirja. Ob tem smo
uporabili razpolovljene risalne liste in
pisane voščene bloke iz naravnega voska.
Ko so bile risbe/načrti ustvarjeni, smo si jih
ogledali, nato pa pričeli s prvo fazo
mokrega polstenja.

Kosme volne smo položili v najmanj treh
plasteh. Če smo kosme na prvi plasti
polagali vodoravno, jih v drugi plasti
polagamo navpično (torej pravokotno na
prejšnjo plast) in tako naprej. Ko ni bilo več
vidnih nezapolnjenih prostorov v volni, je
bila podlaga pripravljena.
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Otrok je izbral barve volne, ki so ustrezale
njegovi risbi na načrtu. Nato je naložil
vlakna volne glede na načrt. Tukaj je
potrebno dovolj spretnosti in iznajdljivosti.
Ko vlakna položimo na osnovo, se v
trenutku rahlo sprimejo z njenimi vlakni,
zato je vsakršno popravljanje težavno. Ko
dvignemo barvasto plast, s sabo nehote
povlečemo nekaj podlage. Deček na
fotografiji je imel največ težav z izdelavo
okrogline koles. Neposredno na podlago mu
to ni uspelo. Rešitev je našel v tem, da si je
vlakna najprej navil okrog prsta, jih rahlo
stisnil in položil na podlago.
Otrokom smo dopustili dovolj časa, da so v
miru našli načine dela. Prostor smo
organizirali tako, da je posameznik imel čas
in potreben mir. Delovni prostor so po
potrebi

lahko

zapustili

in

kasneje

nadaljevali.

Ko je bila slika suho sestavljena, smo jo
prekrili s kosom umetne prosojne tkanine
(zavesa). Ta mora biti večja od pripravljene
volnene risbe.
Z rokami smo rahlo pritiskali po volneni
kompoziciji. S tem delno iztisnemo zrak.

-38-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tatjana Penič; diplomska naloga

V posodi smo zmešali malo milnice in
vodo. Priporočljiva je uporaba marsejskega
mila. S to mešanico začnemo rahlo močiti
volneno risbo. Najprej s celimi dlanmi
pritiskamo, da iztisnemo zrak in se vlakna
premočijo. Ko je slika enakomerno mokra,
lahko pričnemo izvajati rahle krožne gibe s
celo dlanjo. Polstimo.
Dva otroka sta to fazo doživela kot sila
neprijetno. Ni jima bil prijeten občutek mila
in pen na rokah, medtem ko je bila drugim
otrokom to prijetna izkušnja.

Ko se volnena vlakna povežejo in rahlo
pogledajo čez tkanino, le-to odstranimo in
polstimo naprej brez nje po obeh straneh
izdelka. Nadaljujemo s krožnimi gibi, ki so
vedno močnejši. S pestmi lahko udarjamo
po izdelku, kot je razvidno iz sosednje slike.
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Z mečkanjem iztisnemo milnico. Tudi v
tem delu procesa se vlakna še vedno
povezujejo med seboj in nastaja čedalje bolj
trdna struktura.

Izdelek nato pomočimo v vročo vodo 60°C,
da vlakna še bolj zakrknejo. Pri tem otrok
potrebuje pomoč odraslega.

Pod tekočo vodo smo med mečkanjem
izprali preostanke milnice. Razprostrli smo
sliko, si jo ogledali in pustili, da se je
dokončno posušila. Volnena slika je bila
končana. In deček, ki jo je izdelal, zelo
ponosen nase. Zastavljeni cilji (Priloga 3)
so bili doseženi.
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5.2.2 Suho polstenje: metulj
Suho polstenje je sicer dolgotrajen postopek, ki zahteva precej pozornosti in vztrajnosti. Mi
smo se najprej odločili za izdelavo dekorativnega predmeta (Preglednica 5.2), ki ne zahteva
uporabe igle, ob njem pa otroci spoznavajo material. Kasneje smo se odločili še za izdelavo
broške (Preglednica 5.3), kjer smo uporabili tudi iglo za polstenje.
Preglednica 5.2: Prikaz suhega polstenja – metulj

Za izdelavo metuljčkov smo uporabili
raznobarvno česano volno. Primerna je
volna z dolgimi vlakni, kot sta merino in
alpaka. Aktivnost je potekala v manjših
skupinah (do trije otroci) in včasih
individualno (Priloga 6).

»Mmm, diši po ovčki in mehko je.« Otroci
so ob izbiranju barve spoznavali lastnosti
materiala. Zanimalo jih je, kako se ta
volna

obarva,

saj

so

iz

izkušenj

opazovanja živali na kmetiji opazili, da ne
obstajajo ovce različnih barv. Razložili
smo jim proces barvanja, ki pa so ga
kasneje tudi sami izkusili.
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Otrok iz klobke povleče daljši pramen
volne. To je za otroke zahtevno opravilo,
ki zahteva dovolj pozornosti in spretnosti.
Razporedi ga vodoravno. Nato iz druge
barve volne povleče tanek pramen, ki bo
služil za telo in glavo.

Robove velikega volnenega traku smo
zavihali navznoter. Otroci so največkrat
preložili en konec čez drugega.
Nato smo navpično nastavili tanjši konec
volne na mizo, nanj pa položili krila.

Spodnji pramen smo zavezali tako, da je
dobil metulj glavo in tipalke. Šestletniki
so to že zmogli narediti sami, mlajšim smo
pri tem pomagali.
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5.2.3 Suho polstenje: broška
Preglednica 5.3: Prikaz suhega polstenja – broška

Za

izdelavo

broške/rožice

smo

potrebovali raznobarvno česano volno.
Primerna je volna z dolgimi vlakni, kot sta
merino in alpaka. Aktivnost je potekala v
manjših skupinah (do trije otroci) in
individualno (Priloga 5).

Iz štren česane volne smo izvlekli
pramene poljubnih barv. In jih razporedili
vodoravno, kot pri metulju.
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Izbiranje barvne volne je bilo otrokom v
veliko veselje. Ob tem smo poimenovali
barve, jih primerjali, otroci pa so bili nad
materialom navdušeni. V njih je zbujal
začudenje.
Pramen so si navili na prste. Ta del je bil
otrokom še posebej zanimiv. Težav niso
imeli in radostno so se veselili, ko so se
barve med seboj prepletle.

Mlajšim otrokom smo z iglo za polstenje
zatrdili sredino. Pikanje v volno s posebno
iglo

namreč

volnenih

niti.

povzroči
Temu

prepredanje

pravimo

suho

polstenje z iglo in je kot proces zelo
zanimiv. Ko smo sredino zatrdili, ta ostane
trdna in volna se več ne razdira. Ob
nadzoru so lahko starejši otroci ta del
postopka naredili sami. Na zadnji strani
smo prišili sponko. Tudi sponko so starejši
otroci prišili sami, mlajšim pa smo pri tem
pomagali.
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Končni izdelek. Otroci so ga podarili
mamicam ob materinskem prazniku.

5.2.4 Tkanje na preproste statve: torbica
Ta tehnologija je zahtevnejša tudi za starejše predšolske otroke, vendar pa so nas otroci prijetno
presenetili z vztrajnostjo in natančnostjo ob delu. Motivacijo jim je predstavljalo dejstvo, da si
bodo izdelali torbico, ki jo bodo lahko kasneje sami uporabljali (Preglednica 5.4). Da smo se
tudi sami natančno seznanili s postopkom in potrebnimi sredstvi, materialom, orodjem in
predvideli prostor, smo si pripravili operacijski list (Priloga 9).
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Preglednica 5.4: Prikaz tkanja – torbica

Priprava statev:
Lesene palice smo z luknjo navzdol
namestili v vdolbine – za število palic smo
se odločili glede na starost otrok in njihovo
spretnost. S številom palic določamo
velikost izdelka.
Napeljava osnovnih niti:
skozi luknjo na spodnjem delu palic
vtaknemo volno, kot kaže slika. Večino
nalog so lahko otroci naredili sami ob
vodstvu odrasle osebe. Za aktivnost so bili
zelo motivirani.
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Te volnene vzdolžne niti nam kasneje
služijo kot osnova, vodilo za natkano
tkanino.

Ko smo vse niti napeljali skozi luknje, smo
jih na koncu zavezali. Vedno vežemo dve
sosednji skupaj. Tako bodo natkane zanke
fiksirane in se ne bodo snele iz vodilnih niti.
Starejši otroci so hitro dojeli vzorec vezanja
niti.
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Nit vodimo okrog palic po sistemu valovite
črte. Spredaj, zadaj, spredaj, zadaj…
Ob robovih gremo z nitjo okrog palice in
nazaj. Mlajši otroci so imeli možnost, da pri
delu najprej opazujejo starejše vrstnike.

Tkanje med procesom s prstom pritiskamo
navzdol, saj bo tako blago bolj kompaktno,
ter dosežemo primerno gostoto.

Otroci so zelo radi tkali. Bili so natančni in
vztrajni. Če so kdaj kakšno paličico
izpustili, so sami opazili, da je nekje
napaka. Popravila so se lotili sami. Tu so
presegli naša pričakovanja (Priloga 4).
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Ko smo prišli do vrha palic, smo jih izvlekli
in previdno potisnili tkanje navzdol po
vodilni niti. Pri tem smo pazili, da se je
vodilna nit lepo nadaljevala.
Palice smo potem postavili nazaj v utore in
nadaljevali s prepletanjem. Ob zaključku
smo zavezali vodilne niti na zadnjem
koncu. Tako je bilo tkanje končano.

Volneni filc v polah smo pomerili na torbici
in zarisali. Otroci so izrezali zarisan kos. Ta
mora biti malo manjši od osnove tkanja.

Na predeni kos blaga smo prišili kos
volnenega filca. Ta služi kot podloga za
torbico. Na koncu smo torbici prišili še
gumb in trak. Otroci so v tem letu pridobili
precej spretnosti. Ponosni smo na njihovo
voljo in vztrajnost pri šivanju.
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Končani izdelki – razstava.
Ob koncu šolskega leta smo naredili
razstavo tkanih torbic. Namenjena je bila
vsem obiskovalcem vrtca. Otroci so torbice
med seboj primerjali predvsem po barvah.
Vse torbice so bile kvalitetno izdelane. Še
posebej ponosni so bili na lesene gumbe, ki
so jih sami izdelali.
Ob koncu druženja so jih ponosno obesili
preko ramen in jih uporabili v igri. Kasneje
so jih odnesli domov.

5.2.5 Šivanje igrače: palček iz filca
Izdelava preprostega palčka iz filca zajema največ različnih delovnih aktivnosti (Priloga 2).
Otroci so bili motivirani, saj so si izdelali igračo, ki so jo potrebovali za igro (Preglednica 5.5).
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Preglednica 5.5: Prikaz šivanja igrače – palček iz filca

Kroj za palčka smo najprej s svinčnikom
zarisali na karton, ki so ga otroci izrezali z
mojo pomočjo. Izrezan kroj (glej prilogo št.
7) smo položili na volneni filc v polah in
obrisali.

Otroci so s škarjami natančno izrezali filc. Pri
tem morajo biti škarje ostre, sicer je rezanje
oteženo.
Zaradi uporabe škarij in šivanke je delo
potekalo v večji meri individualno in vedno v
spremstvu odrasle osebe.
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Preden smo se lotili šivanja, sva si skupaj z
otrokom pogledala, kje šiv poteka.
Začeli smo pri trikotnem delu in šiv zaključili
ob prehodu na okroglino. Ta predstavlja
obraz palčka.

Nato smo pustili prosto, na mestu okrogline,
s šivanjem pa nadaljevali po ravnem delu in
šivali dalje do spodnjega roba.
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Uporabili smo šiv za odeje.
(http://www.frenchknots.com/blanket-stitchembroidery-how-to/)

Ko je bil palček zašit, smo ga napolnili z
volno. Tudi to delo je od otrok zahtevalo
posebno spretnost, saj je treba volno močno
natlačiti v palčka, da dobi trdno in stabilno
obliko, ki mu omogoča stanje.
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Izdelan palček.

Otroci so jih med seboj primerjali po tem,
ali stoji ali ne. Nekateri so se zadovoljili tudi
s tem, da ne stoji in svojega palčka
poimenovali »zaspanček«.

5.3

Vrednotenje in uporaba izdelkov v vrtcu

Najprej smo opazovali, kako vidijo izdelke otroci. Zelo kritično vedenje so pokazali predvsem
pri palčkih. Nekateri niso stali pokonci zaradi različnega polnjenja. Vrstniki so spodbujali
njihove lastnike, da jih popravijo in jim pomagali z navodili, kako to narediti. Eni otroci so se
kar zadovoljili, da njihov palček leži.

Slika 5.11: Palček v hišici
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Na fotografiji je hišica, ki je nastala iz vrbovih vej in plošče ter predstavlja palčkov dom
Slika 5.11). Palčke so kasneje uporabili v različnih igrah
Slika 5.12).

Slika 5.12 »Grajski stražarji«
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Slika 5.13 Razstava torbic

Ob zaključku so pripravili razstavo torbic (Slika 5.13). Otroci pa so jih kasneje v igri presojali
glede na njihovo uporabnost: ali vrvica zdrži, je gumb dovolj močno prišit, kako težko vsebino
prenesejo, kdo je izbral kakšno barvo. Pustili smo, da so sami našli kriterije za presojo in se
potem z njimi pogovarjali.

Slika 5.14: Broške

Broške smo pripravili na pladenj, saj so bile namenjene mamicam za darilo (Slika 5.14). Otroci
so jih občudovali in jih vrednotili glede na barvo.
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Slika 5.15: Metulji kot dekorativen predmet

Izdelane metulje smo čez nekaj časa privezali na lesene palčke (Slika 5.15) in jih uporabljali v
vsakdanji igri in dejavnostih (Slika 5.16). Otroci so pogosto posegali po tej igrači. V primeru,
da se jim je podrla, so jo skušali sami popraviti in velikokrat jim je to tudi uspelo.

Slika 5.16: Otrok se igra z metuljem
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Slika 5.17: Razstava slik – mokro polstenje

Ob razstavi volnenih slik (Slika 5.17) so najprej kritično opazovali predvsem like, ki so jih
oblikovali iz barvne volne. Pripomnili so, da niso popolnoma enaki, kot so jih na začetku
nastavili. Ugotovili so, da je med polstenjem prišlo do manjših sprememb. Ko so polstene slike
vzeli v roke in je iz zadnje strani prosevala svetloba, so ugotovili, da slika na posameznih delih
prepušča manj svetlobe kot drugje. Sami so ugotovili, da je to zaradi premalo nanesene volne
v osnovni plasti.
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DISKUSIJA

V tem poglavju bomo predstavili, kakšni so odgovori na zastavljene posamezne cilje in hipoteze
ter opisali, kako smo do njih prišli. V nalogi nas je tudi zanimalo, ali strokovni delavci vrtca
uporabljajo ovčjo volno pri svojem delu, kako dobro poznajo tehnike in tehnologijo, povezane
z njo.

C1: Predstaviti tehniko in tehnologijo povezano z obdelovanjem ovčje volne.
Postopki obdelave ovčje volne so raznovrstni. V nalogi smo jih v teoretičnem delu najprej
našteli in kratko opisali, v poglavju o izdelkih (5.2) pa smo slikovno in opisno predstavili
celotno tehnologijo petih izdelkov.
C2: V okviru teme predstaviti in opredeliti proces in pomen tehnične vzgoje pri
predšolskem otroku v vrtcu.
Proces tehnične vzgoje v vrtcu smo predstavili in opredelili predvsem v poglavjih 3.2 in 3.3.
C3: Predstaviti uporabnost volne ter izdelovanje izdelkov iz ovčje volne in preje v vrtcu.
Izdelovanje izdelkov in uporabnost ovčje volne smo predstavili v poglavju 5.
C4: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način
strokovni delavci v vrtcih uporabljajo ovčjo volno in poznajo tehnologijo volne.
Anketni vprašalnik in odgovore predstavimo v poglavju 4.
C5: Izdelke preizkusiti in ovrednotiti v vrtcu pri igri otrok, starih od 3 do 6 let.
O vrednotenju otroških izdelkov smo pisali v poglavju 5.3. Izdelke smo tudi razstavili,
opazovali in tudi kritično razmišljali o morebitnih napakah. Otroci so prišli sami do zaključka,
kateri izdelki rabijo izboljšavo in so tudi sami ustrezno popravili izdelek.
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Preverili smo pet hipotez:
H1.

V nekaterih vrtcih uporabljajo več volne in preje pri vzgojnem delu.

UGOTOVITEV: Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da v waldorfskih vrtcih in drugih
zasebnih vrtcih vsi anketirani ustvarjajo iz ovčje volne (Preglednica 4.3). V javni vrtcih ustvarja
iz ovčje volne 19 % anketiranih (11 odgovorov).

H2.

Strokovni kader je premalo seznanjen s tehniko in tehnologijo ovčje volne.

UGOTOVITEV: Žal ta ugotovitev drži. Anketa je pokazala, da postopke polstenja pozna le
19 %, tkanje pa slaba polovica anketiranih.

H3.

Ovčja volna je glede na ponudbo in ceno težje dostopna kot večina pogosto

uporabljanih materialov.
UGOTOVITEV: Četrtina anketiranih meni, da ovčje volne ne uporabljajo zaradi nedostopnosti
materiala, a pri tem ne izpostavljajo razlogov za to.

H4.

Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi volnenih izdelkov.

UGOTOVITEV: Drži. Otroci naše skupine so bili dovolj motivirani za delo, material jim je bil
barvno in strukturno privlačen. Večina je opredelila mokro polstenje kot najljubšo dejavnost.

H5.

Večina otrok bo funkcionalen izdelek tudi dokončala.

UGOTOVITEV: To hipotezo nam je uspelo potrditi v praktičnem delu. Starejši otroci so
izdelke dokončali, mlajši otroci pa so delali dlje časa, a so vseeno dokončali izdelek. Mlajši so
potrebovali več individualne pomoči in spodbude.
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ZAKLJUČEK

Osnovni namen diplomske naloge je bil predstaviti tehnike in tehnološke postopke obdelave
ovčje volne v okviru predšolske vzgoje. Predstaviti orodje za obdelavo ter izdelke, saj opažamo,
da se ta material navkljub svoji veliki vrednosti in preprosti uporabi redkeje pojavlja pri
vzgojnem delu. Iz rezultatov anketnih vprašalnikov smo razbrali, da strokovni delavci v vrtcih
ne poznajo dobro lastnosti in različnih možnosti uporabe volne. Poznavanje ovčje volne se
omeji na eno lastnost, in sicer mehkobo, večina anketiranih pa materiala natančno sploh ne
pozna.
Cilji so bili doseženi preko skrbno načrtovanih dejavnosti. Otroci so bili pri delu zelo uspešni.
Dejavnosti so od otrok zahtevale veliko vztrajnosti, natančnosti, finomotoričnih spretnosti,
iskanja novih rešitev, v nekaterih primerih pa tudi sodelovanja. Ob tem so usvajali nova znanja,
krepili socialne vezi, medsebojno komunikacijo in krepili svoje čute. Izkušenjsko naravnane
aktivnosti so jim omogočale graditi pozitiven odnos do dela, živali in okolja, v katerem živimo.
Vzdušje ob izvajanju dejavnosti je bilo vedno pozitivno in radostno. Znotraj samega procesa so
bili otroci optimistični, samozavestni, odločeni priti do cilja. Dokončanje izdelka je še posebej
pozitivno vplivalo na njihovo samozavest. Opaziti je bilo tudi, da so otroci razvili poseben
odnos do ročno narejenih igrač in izdelkov. V igri so pogosteje posegali po tej vrsti igrač.
Opazovanje otrok smo izvajali le v enem oddelku otrok, zato vzorca ne moremo posploševati.
Menimo, da bi bilo potrebno anketni vprašalnik dopolniti. Ko smo primerjali odgovore na 6. in
7. vprašanje, smo opazili razhajanje. Pripisujemo ga različnemu razumevanju pojmov volna,
volnena preja in ovčja preja. Mislimo, da bi bilo smiselno te tri pojme definirati v uvodu
vprašalnika.
Pri izdelavi izdelkov smo se opirali predvsem na lastno ustvarjalnost in ustvarjalnost otrok. Za
več različnih idej, možnosti in bolj zahtevne dejavnosti bi bila smiselna uporaba raznih
priročnikov in literature. Možnosti za razširitev uporabe volne v vrtcih vidimo tudi v
organizaciji tečajev za strokovne delavce vrtca. Prav tako vidimo izredne možnosti uporabe
volne kot naravnega materiala v osnovnih šolah.
Doprinos naše diplomske naloge je v tem, da lahko posežejo po njej vzgojitelji in učitelji, ter
se v teoretičnem in ob prikazu praktičnega dela seznanijo z osnovnimi tehnološkimi postopki
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volne v vrtcih in šolah. Diplomsko nalogo bi bilo smiselno razširiti z nadgradnjo vprašalnika in
vključitvijo mnenja staršev otrok. Na raznih skupnih popoldanskih aktivnostih bi jim bilo
smiselno predstaviti uporabnost volne in kako lahko skupaj z otrokom izdelajo igračo.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketa

Pri delu z otroki v vrtcu se srečujem z različnimi materiali, tehnikami in tehnološkim postopki.
Želela bi raziskati to področje, zato Vas prosim za pomoč pri zbiranju podatkov z izpolnitvijo
ankete, ki jo potrebujem za diplomsko delo pri mentorju dr. Stanislavu Avscu na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Izredna študentka, Tatjana Penič.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Trenutno delovno mesto:
b) Vzgojiteljica pomočnica

a) Vzgojiteljica
c) Drugo: ________________

2. V vrtcu:
a) Javni vrtec

b) Vrtec Montessori

c) Waldorfski vrtec

č) Drugi zasebni vrtec: __________________________

3. Pri delu v vrtcu najpogosteje uporabljamo (možnih je več odgovorov):
a) papir, karton, lepenka

b) volna

c) les

č) umetna snov EVA - (moos guma)

d) kovina

e) glina

f) Dass masa

f) volnena preja

h) drug umetni material: _____________________________
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i) drug naravni material: _____________________________

4. Navedite, kaj vas vodi pri izbiri materiala.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__

5. Ali bi katerega izmed prej navedenih materialov uporabljali pogosteje, če bi bili bolj
seznanjeni s tehnološkim postopkom za določen material?
 Da, uporabljal/a bi: _________________________________________________
 Ne. Zakaj? ________________________________________________________
6. Označite v preglednici pogostnost uporabe posameznih materialov.
Nikoli

1 letno

Na pol
leta

Mesečno Na dva
tedna

Vsak
teden

Papir
Volna
Les
Moos guma
Kovina
Glina
Dass masa
Volnena preja
Drug umet. mat.
Drug nar. mat.

7. Ali ste že kdaj ustvarjali v vrtcu iz ovčje volne?
 Da. Zakaj? __________________________________________________________
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 Ne, ker _____________________________________________________________
8. Ali ste že kdaj ustvarjali v vrtcu iz ovčje preje?
 Da. Zakaj? __________________________________________________________
 Ne, ker _____________________________________________________________
9. Katere lastnosti ovčje preje poznate?
_____________________________________________________________________
10.

Katere bi bile faze mokrega polstenja (če poznate, napišite na črte)?

___________
11.

___________ _____________ _____________ ______________

Ali poznate postopek tkanja na preprostih statvah, če da, na katere težave ste naleteli?

 Da. Težave:_______________________________________________________
 Ne, ker __________________________________________________________
12.

Kako v vrtcu spoznavate naravne materiale kot je volna (napišite dejavnost, metodo,

postopke, tehnike, oblike dela z otroki, pripomočke …)?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
13.

Kako ocenite uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci?

a) igrače

b) okraski

c) upor. izdelki

d) drugo:_______________
Hvala za sodelovanje, Tatjana Penič
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Priloga 2: Priprava – palček iz filca

Skupina:

3–6 let

Področje:

Tehnika in tehnologija

Tema:

Od ovce do volne

Enota:

Palček iz filca

Izobraževalni,
psihomotorični cilji:

vzgojni

in Otroci:
– razvijajo spretnosti drobne motorike,
–

spoznajo način šivanja,

–

razvijajo koordinacijo oko – roka,

–

pridobijo izkušnjo zadovoljstva ob izdelavi

izdelka,
–

seznanijo se s preprosto tehnologijo.

Oblike:

skupinska, individualna.

Metode:

demonstracije, vodenje z besedo, spodbujanje.

Tehnike:

rezanje, šivanje, obrisovanje.

Strategija

vzgojno

izobraževalnega konstruiranje predmeta za igro.

dela:
Prostor:

kotiček za umetnost.

Pojmovni skelet:

palček, šiv, nit, vbod, polnilo.

Korelacija:

umetnost, matematika, gibanje, jezik.

Sredstva:

že izdelan palček kot primer.
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Pripomočki:

kroj.

Varnost in varstvo pri delu:

spremljava vzgojiteljice pri uporabi igle, uporabijo
jo starejši otroci.

Orodja in naprave:

škarje, šivanka, svinčnik.

Gradiva (materiali):

polnilo, filc.
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Priloga 3: Priprava – slika iz volne (mokro polstenje)

Skupina:

3–6 let

Področje:

Tehnika in tehnologija

Tema:

Od ovce do volne

Enota:

Slika – mokro polstenje

Izobraževalni,
psihomotorični cilji:

vzgojni

in Otroci:
– spoznavajo značilnosti ovčje volne,
– oblikujejo obliko glede na svoj načrt,
– krepijo finomotorične sposobnosti in
koordinacijo oko – roka.

Oblike:

skupinska, individualna.

Metode:

demonstracije, razlage.

Tehnike:

risanje, barvanje, trganje, glajenje na površini,
pregibanje, mečkanje.

Delovne aktivnosti:

trganje in polaganje volne; nanašanje milnice;
utrjevanje – polstenje; ožemanje; kuhanje;
sušenje.

Strategija

vzgojno

izobraževalnega konstruiranje dekorativnega predmeta.

dela:
Prostor:

tehnični kotiček.

Pojmovni skelet:

polstiti, gladiti, pritisniti, ožemati, milnica, načrt.

Korelacija:

matematika, gibanje, družba, umetnost.

Sredstva:

primer slike.

Pripomočki:

embalažna folija z zračnimi blazinicami, kos tanke
prosojne tkanine.
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Varnost in varstvo pri delu:

zaščitna haljica.

Orodja in naprave:

barvice, kladivo, podlaga.

Gradiva (materiali):

papir, ovčja volna – fino česana, ovčja volna –
barvni deli.
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Priloga 4: Priprava na vzgojno delo – tkanje (torbica)

Skupina:

3–6 let

Področje:

Tehnika in tehnologija

Tema:

Od ovce do volne

Enota:

Palček iz filca

Izobraževalni,
psihomotorični cilji:

vzgojni

in Otroci:
–

razvijajo spretnosti drobne motorike,

–

spoznajo način šivanja,

–

razvijajo koordinacijo oko – roka,

–

pridobijo izkušnjo zadovoljstva ob izdelavi

izdelka,
–

seznanijo se s preprosto tehnologijo.

Oblike:

skupinska, individualna.

Metode:

demonstracije, vodenje z besedo, spodbujanje.

Tehnike:

rezanje, šivanje, obrisovanje.

Strategija

vzgojno

izobraževalnega konstruiranje predmeta za igro.

dela:
Prostor:

kotiček za umetnost.

Pojmovni skelet:

palček, šiv, nit, vbod, polnilo.

Korelacija:

umetnost, matematika, gibanje, jezik.

Sredstva:

list papirja.
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Pripomočki:

kroj.

Varnost in varstvo pri delu:

spremljava vzgojiteljice pri uporabi igle, uporabijo
jo starejši otroci.

Orodja in naprave:

škarje, šivanka, svinčnik.

Gradiva (materiali):

polnilo, filc.
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Priloga 5: priprava – suho polstenje (broška)

Skupina:

3–6 let

Področje:

Tehnika in tehnologija

Tema:

Od ovce do volne

Enota:

izdelava broške

Izobraževalni,
psihomotorični cilji:

vzgojni

in Otroci:
–

razvijajo spretnosti drobne motorike –

navijanje okrog prstov …;
–

izkušajo lastnosti materiala (mehkoba);

–

razvijajo koordinacijo oko – roka;

–

pridobijo izkušnjo zadovoljstva ob izdelavi

izdelka (za darilo), sami izdelujejo;
–

seznanijo se s preprosto tehnologijo

materiala.
Oblike:

skupinska, individualna.

Metode:

demonstracije, vodenje z besedo, spodbujanje.

Tehnike:

suho polstenje – okrasni predmet.

Delovne aktivnosti:

navijanje.

Strategija

vzgojno

izobraževalnega konstruiranje dekorativnega predmeta.

dela:
Prostor:

kotiček za umetnost.

Pojmovni skelet:

broška, navijati, vezati, sponka.

Korelacija:

umetnost, matematika, gibanje.
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Sredstva:

volna različnih barv, sponka.

Varnost in varstvo pri delu:

spremljava vzgojiteljice pri uporabi igle, uporabijo
jo starejši otroci.

Orodja in naprave:

škarje, otrokovi prsti, igla za suho polstenje.

Gradiva (materiali):

volnena preja različnih barv, vrvica.
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Priloga 6: Priprava na vzgojno delo – metulj

Skupina:

3–6 let

Področje:

Tehnika in tehnologija

Tema:

Od ovce do volne

Enota:

Izdelava metulja

Izobraževalni,
psihomotorični cilji:

vzgojni

in Otroci:
–

razvijajo spretnosti drobne motorike –

navijanje okrog prstov …;
–

izkušajo lastnosti materiala (mehkoba);

–

razvijajo koordinacijo oko – roka;

–

pridobijo izkušnjo zadovoljstva ob izdelavi

izdelka (za darilo), sami izdelujejo;
–

seznanijo

se

s

preprosto

tehnologijo

materiala.
Oblike:

skupinska, individualna.

Metode:

demonstracije, vodenje z besedo, spodbujanje.

Tehnike:

suho polstenje – okrasni predmet.

Delovne aktivnosti:

sestavljanje, polstenje.

Strategija

vzgojno

izobraževalnega konstruiranje dekorativnega predmeta.

dela:
Prostor:

kotiček za umetnost.

Pojmovni skelet:

metulj, navijati, vezati, sponka.

Korelacija:

umetnost, matematika, gibanje.
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Sredstva:

volna različnih barv.

Varnost in varstvo pri delu:

spremljava vzgojiteljice pri uporabi igle, uporabijo
jo starejši otroci, zaščita mize.

Orodja in naprave:

škarje, otrokovi prsti, igla za suho polstenje.

Gradiva (materiali):

volnena preja različnih barv, vrvica.
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Priloga 7: operacijski list – palček

skica
1.

Delovna operacija

Orodje

Opis dela

Material

Obrisovanje kroja

Pisalo

Kroj položiš na

Papirni kroj,

filc in ga obrišeš.

filc

na kos filca

2.

Izrezovanje

Škarje

Po črti izrežeš
narisani del.

3.

Šivanje

Nit,

Z izbranim

šivanka

šivom zašijemo
na označenih
mestih, začnemo
pri glavi –
trikotni del.

4.

Polnjenje palčka

V nastalega

Volna kot

palčka vdenemo

polnilo

toliko volne, da
dobimo dovolj
trdno stoječo
figuro.
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Priloga 8: operacijski list – mokro polstenje (slika)

skica

Delovna

Orodje

Opis dela

Material

operacija
1.

Risanje –

Barvni

Otrok na list

List

načrtovanje

svinčniki

papirja nariše

papirja

slike

ali

željen motiv.

voščenke
2.

Polaganje

Podloga

volne

Trganje volne v

Volna v

smeri vlaken,

zvitku,

polaganje na

barva

osnovo v treh

po izbiri

plasteh, pri
čemer je vsaka
naslednja plast
pravokotna
glede na
prejšnjo.
3.

Postavljanje

Otrok ročno

Koščki

oz.

nanaša ustrezno

barvne

sestavljanje

barvo in

volne

slike

količino volne,
da nastane
načrtovan
motiv.

4.

Prekrivanje

Tanek,

Sliko

Kos

volne

prosojen

prekrijemo s

tkanine

kos

prosojno

–

tkanine

tkanino …

zavese

Polstenje –

… zmočimo in

Mlačna

1. faza

gladimo s

milnica

(zavesa)
5.

krožnimi gibi
dlani.
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Polstenje –

Ko dosežemo

2. faza

trdnost,
odstranimo kos
zavese in
nadaljujemo
proces polstenja
z udarjanjem s
pestmi po obeh
straneh tkanine.

7.

Ožemanje

Ožemanje,

milnice

mečkanje, s tem
odstranimo
odvečno
tekočino.

8.

Kuhanje,

Kuhalnic, Spolsteni kos

hlajenje

lonec

namočimo v
vročo vodo
(vsaj 60°C) za
nekaj minut.

9.

Izpiranje

Izperemo
ostanke milnice
pod tekočo
vodo.

10.

Sušenje

Razprostremo
na ravni
podlagi,
pustimo, da se
posuši.
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Priloga 9: operacijski list – tkanje (torbica)

skica

Del.

Orodje

Opis dela

Material

Operacija
1.

Vtikanje

Izberemo želeno

paličic

debelino in
količino paličic
in jih namestimo
v utore na deski.

2.

Merjenje in

Škarje,

Narežemo

Volnena

rezanje

merilo

ustrezno dolžino

nit

volnene niti …

različnih
barv

3.

Vtikanje niti

… jo
prepognemo in
zanko vtaknemo
v odprtino na
palčki.

4.

Vezanje niti

Zvežemo konce
niti kot je
razvidno iz
skice, na drugi
strani vse niti
združimo v rahel
vozel.

5.

Tkanje –

Pričnemo s

Volnena

ovijanje niti

tkanjem.

klopka
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Potiskanje,

Ko pridemo do

snemanje,

vrha, palčke

vtikanje

previdno
iztaknemo in
potisnemo tkanje
proti koncu niti,
palčko vtaknemo
nazaj na svoje
mesto in
nadaljujemo s
tkanjem, dokler
ne porabimo vse
niti.

7.

Snemanje

Tkanje snamemo

tkanja s

iz vseh paličic.

paličic
8.

Obrisovanje

Pisalo

Tkanje položimo
na kos filca, ga
obrišemo …

9.

Izrezovanje

Škarje

… in izrežemo.

10.

Šivanje

Šivanka Zašijemo po
robovih.

11.

Šivanje

Šivanka Prepognemo eno
tretjino kosa
navznoter, tako
da gleda volnena
tkanina navzven
in zašijemo.
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Šivanje

Šivanka Prišijemo še
vrvico in gumb.
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Vrvica,
gumb

