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Povzetek 

Diplomska naloga predstavi priljubljenost igre in igrač v predšolskem obdobju, vpliv 

pomembnih dejavnikov na igro in izbor igrač ter razlike v času trajanja igre glede na starost in 

spol otrok. 

V teoretičnem delu smo opredelili otroško igro in njen pomen ter podrobno opisali razvoj 

otroške igre in predstavili pomen igrač. Igrače smo klasificirali glede na osnovno funkcijo in 

glede primernosti igrač za določena starostna obdobja. Posvetili smo se lastnostim dobre 

igrače in pomenu prave količine igrač. Predstavljeni so dejavniki, ki poglavitno vplivajo na 

igro in izbor igrač, ti so: spol, starost otroka in družinsko okolje. Navezali smo se tudi na 

vpliv medijev in modnih trendov, ki so vzrok za vnos stereotipnih igrač v igro otroka. 

Opisujemo tudi vlogo odraslega, starša in vzgojitelja v otrokovi igri. 

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo z elementi kvalitativne analize. V 

raziskavo je bilo vključenih 40 predšolskih otrok, 20 3–4 letnih in 20 5–6 letnih otrok, in sicer 

20 dečkov in 20 deklic. Z opazovanjem smo ugotovili, da se priljubljenost igrač v vrtčevskem 

okolju in čas trajanja igre razlikujeta glede na starost in spol. Z intervjujem smo ugotovili, da 

je priljubljenost igrač risanih junakov soodvisna glede na starost otroka. 

V okviru raziskave smo ugotovili, da je pri mlajših otrocih med ponujenimi igračami najbolj 

priljubljena igrača za domišljijsko igro (družina-dom), pri starejših otrocih pa sta v enaki meri 

najbolj priljubljeni igrači za gibalno igro (vlaki s tiri) in prav tako za domišljijsko igro. 

Ugotovili smo, da je didaktična igrača bolj priljubljena pri mlajših kot pri starejših otrocih. 

Raziskovali smo priljubljenost stereotipnih igrač, pri čemer smo ugotovili, da so med otroci 

prisotni stereotipi, saj so deklice bolj kot dečki posegale za stereotipno igračo za deklice, 

dečki pa bolj kot deklice za stereotipno igračo za dečke.  

Raziskovali smo tudi čas trajanja igre in prišli do ugotovitve, da je igra starejših otrok daljša 

od igre mlajših otrok, prav tako je igra deklic daljša od igre dečkov. Poleg priljubljenosti igrač 

v vrtčevskem okolju smo raziskovali še priljubljenost igrač v domačem okolju, ob čemer nas 

je zanimala priljubljenost igrač likov risanih junakov. Ugotovili smo, da so tako pri mlajših 

otrocih kot pri starejših priljubljene tovrstne igrače, vendar so bolj všeč starejšim otrokom. 

Ključne besede: otroška igra, igrače, priljubljenost igrač, primernost igrač, starost, spol  

 



 

 
 

Abstract 

This thesis presents popularity of play and toys in pre-school period, influence of important 

factors on a play and selection of toys and differences in duration of the play, depending on 

children's age and gender. 

 In the theoretical part we defined children's play and its importance, also we detaily described 

development of children's play and presented the meaning of toys. We classified toys 

according to the basic function and according to adequacy of toys for certain age group. We 

focused on the characteristics of a good toy and the importance of the proper amount of toys. 

Featured are the factors that significant impact on a play and a selection of toys, such as 

gender, age of the child and the family environment. Structuring, we are also attached on 

impact of media and fashion trends, which led to the introduction of stereotypical toys in 

children's play. We were describing the role of adults, parents and educators in a child's play. 

In the empirical part, we conducted a quantitative research with elements of qualitative 

analysis. In the study were involved 40 preschool children, 20 3–4 years old and 20 5–6 years 

old, namely 20 boys and 20 girls. By observation, we found out, that the popularity of toys in 

the kindergarten environment and the duration of a play vary depending on age and gender. 

By interview, we found out, that the popularity of toys cartoon heroes interdependent 

depending on the age of the child. 

In the context of research, we noted, that young children between two offered toys mostly 

choose toys for imaginative play (family-home), while older children choose equally the most 

popular toy for motion game (train tracks) and for imaginative game. We also noted, that a 

didactic toy is more popular with younger than with older children. We investigated the 

popularity of stereotypical toys, and we found out, that among children there are stereotypes, 

since more girls than boys prejudice to the stereotypical toy for girls, and more boys than girls 

to stereotypical toy for boys. 

We studied the duration of a play and came to the conclusion that older children play longer 

than younger children, also girls play longer than with boys. In addition to the popularity of 

toys in the kindergarten environment, we investigated the popularity of toys at home, which 

we were interested in the popularity of toy figures cartoon heroes. We found out, that both, 

young and older children favourites such toys, but they are more likeable older children. 

Keywords: child’s play, toys, the popularity of toys, adequacy of toys, age, gender 
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1 UVOD 

Vsak otrok pride na svet s prirojenimi lastnosti in vsak predstavlja osebnost zase, čisto svojo 

in edinstveno. Svojo osebnost, moralne vrednote, delovne navade, znanja in vsestranski 

razvoj razvija in oblikuje že v predšolskem obdobju, ki je tudi ključno obdobje za odraz 

individuuma kasneje v odraslosti. 

Največ izkušenj pridobiva v svoji najbližji dejavnosti – igri, s katero se srečuje vsakodnevno. 

K igralni aktivnosti se znova in znova vrača, saj ga njegova notranja želja vleče k novim 

raziskovanjem, ustvarjanju, pretvarjanju in domišljijski neskončnosti. Sama se spominjam 

svojega otroštva, ko smo s prijatelji iz vasi preživljali ure in ure igranja. Zelo radi smo se 

igrali različne igre z žogo, skrivalnice in se družili ob kartanju. Velikokrat pa smo se deklice 

igrale z barbikami, skrbele za naše »dojenčke«, jih hranile, preoblačile in jih vozile na dolge 

sprehode. Čeprav nismo imeli toliko igrač ali vedno pravega pripomočka za igro, smo vedno 

našli rešitve in tako je navadna kartonasta škatla postala voziček, avto ali celo kopalna kad, 

kjer smo kopale svoje igračke. Samo ob deževnih dneh smo se s težkim srcem zadrževali v 

svojih sobah. Igra, igra in igra – moji lepi spomini na otroštvo. Menimo, da otroci v 

zdajšnjem, sodobnejšem času preveč časa preživijo za televizijskimi in računalniškimi ekrani 

ter tablicami. Tako so igre v pravem pomenu besede nadomestile računalniške igre in sodobne 

risanke, ki pa imajo velikokrat negativni vpliv na otroka. Premalo je druženja med vrstniki in 

preprostih domišljijskih iger, pa tudi vse več je igrač, ki so preveč sestavljene in točno 

narekujejo vsebino in način igranja. Problem je lahko tudi v tem, da so otroci preveč zasičeni 

z igračami in jih zato nova igrača ne navduši toliko, pa še ta je aktualna le za kratek čas. 

Način in vsebino igre pa vsekakor narekujejo igrače, ki pa morajo biti v prvi vrsti primerne 

otrokovi starosti, vsekakor ne smejo biti prezahtevne, saj v tem primeru zavirajo otrokov 

razvoj in ne spodbujajo primerne in kakovostne igre. Pomembna je torej pravilna izbira igrač, 

kjer odrasli prevzemamo odgovornost, da ponujamo otrokom kakovostne igrače, ki so 

izdelane iz otrokom prijaznih materialov ter izločamo igrače, ki so poškodovane in nevarne za 

otrokovo zdravje. Pri izbiri igrač je ključnega pomena prisluhniti otrokovim željam, potrebam 

in upoštevati njihova zanimanja v igralnih aktivnostih. Menim, da se odrasli premalo 

posvetijo otroku in proizvedejo o tem, katera igrača oziroma igra otroka razveseljuje in kateri 

igrači nameni veliko pozornosti. Namreč, če se otrok v igri dobro počuti, je hkrati aktiven na 

več področjih razvoja in takšni igri nameni veliko svojega časa ter se vrača k njej zaradi 
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osebnostnega zadovoljstva. Starejši otroci imajo boljšo pozornost, kar jim omogoča, da se dalj 

časa igrajo s posamezno igračo. Pri mlajših otrocih se stopnja zanimanja hitro spreminja, 

imajo manj razvito sposobnost pozornosti, zato moramo biti pri njih še posebej previdni pri 

izboru igrače. Pomembna je privlačnost zunanje podobe igrače in vključevanje, usmerjanje in 

spodbujanje s korektnimi pristopi. 

Znaten problem v današnjem času so spolno stereotipne igrače, saj na njih vplivajo mediji in 

spolne vloge. Starši na otroke prenašajo stereotipna razmišljanja, kar se kaže v otrokovi igri, v 

kateri je vse manj igrač »nasprotnega spola«, posledično pa manj raznolikih igrač in igre. 

Menimo, da je problem v družbi, ki je polna predsodkov, ne dopušča različnih idej in 

odstopanja od »normalnega«, kar bi pripomoglo k boljši perspektivi, vzgoji in navsezadnje 

otroštvu otrok. 

Naš namen je poizvedeti o priljubljenosti ponujenih vrtčevskih igrač med otroki in o 

namenjenemu času trajanja posamezne igre, ob čemer ugotavljamo razlike med starejšimi in 

mlajšimi otroki ter razlike glede na spol. Poizvedovali bomo tudi o priljubljenih igračah v 

domačem okolju, pri čemer nas bo zanimala priljubljenost igrač, ki izhajajo iz likov risanih 

junakov in drugih reklamnih produktov. Otroci s starostjo vse več časa preživijo za 

televizijskimi zasloni. Vsi risani programi namreč niso enako primerni za otroke vseh starosti. 

Programi za najmlajše predvajajo risanke z nežnimi motivi in veliko izštevankami ter 

pesmicami, programi za starejše pa prikazujejo tudi risanke, v katerih je veliko stripovskega 

dogajanja, velikokrat pa jih kombinirajo z igranimi otroškimi nanizankami. Nič ni narobe, če 

otroku dovolimo zabavo z risanimi junaki, vendar jo omejimo in dobro razmislimo o 

primernosti in pravi izbiri risank (Risanke za otroke, 2015). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2008) navajata, da je poznavanje otrokovega razvoja 

pomembno vodilo pri opazovanju otrokovega vedenja in spremljanju njegovega odzivanja, 

sodelovanja in vključevanja pri neposrednem ali posrednem spodbujanju otroka v različnih 

aktivnostih, razumevanju individualnih razlik med otroki in pri prepoznavanju odmikov od 

normativnega razvoja. Katz (nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 91) razlaga otrokov razvoj kot 

proces spreminjanja od nezrelega k zrelemu stanju; razvoj ni le uresničevanje vrojenih 

potencialov in napredovanje h končnemu cilju, ampak do zanj značilne različne 

nepredvidljive spremembe, ki so posledice izmenjave z zunanjim svetom. Po L. Marjanovič 

Umek in U. Fekonji (2008, str. 41) razvoj otroka pomeni spremembe v biološkem, socialnem, 

spoznavnem in čustvenem vedenju, in sicer v povezavi z dozorevanjem in vplivi izkušenj ter 

učenja. Po njuni navedbi na nekatere vidike razvoja v večji meri vplivajo genetski dejavniki, 

npr. na razvoj temperamenta in osebnosti, na druge pa okoljski npr. na socialni in govorni 

razvoj. 

Obdobja od rojstva do zgodnjega otroštva so obdobja velikih a hkrati hitrih sprememb v 

razvoju otroka, kar je možno opaziti vsakodnevno. V posameznih razvojnih obdobjih lahko 

sledimo razvojnim mejnikom; to so specifična ključna vedenja, ki so pomembna za 

posamezno razvojno obdobje in si sledijo po nekem predvidenem zaporedju ter omogočajo 

usvajanje zahtevnejših oblik vedenja. Mejnike praviloma lahko starostno opredelimo, vendar 

starosti niso točno določene, saj so otroci individumi in prav tako je do določene mere 

individualen njihov razvoj (Baumgartner, Bregant in Fekonja Peklaj, 2012). 

V nadaljevanju bodo predstavljena in opisana področja otrokovega razvoja v predšolskem 

obdobju. 

 

2.1.1 Gibalni razvoj 

Gibanje pomeni otroku prvo osnovno obliko spoznavanja s svetom, preko gibanja uravnava 

telesno rast in pridobiva gibalne in finomotorične spretnosti, kar tudi vpliva na njegov duševni 

razvoj. V obdobju do 7. leta si izmojstri svoje telo v gibanju in do vstopa v šolo doseže zrele 

gibalne vzorce (Baumgartner, Bregant in Fekonja Peklaj, 2012). Pridobljene gibalne 
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zmožnosti dojenčka se v predšolskem obdobju postopoma združujejo v vse celovitejše 

sisteme gibalnih vzorcev, kar otroku omogoča učinkovito raziskovanje in nadzorovanje 

okolja. Razvoj gibanja se izraža tudi v moči, hitrosti in ravnotežju, otrokovi gibi pa so vse 

bolj usklajeni in povezani (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

2.1.1.1 Razvoj grobih gibov 

V razvoju grobe motorike nas otroci v 1. letu starosti nenehno presenečajo, saj so vsak 

nadaljnji mesec zmožni novih oblik gibanja, ki vodijo v vso večjo samostojnost. Potek 

razvoja telesa je v smeri od glave proti nogam, t. i. cefalokavdalna smer, in od hrbtenice proti 

okončinam, t. i. proksimodistalna smer. Tako je otrok zmožen najprej nadzora zgornjih delov 

telesa in nato spodnjih ter zgornjih delov rok in nog pred prstmi na rokah in nogah (Nemec in 

Kranjc, 2011). 

Do 3 let osvaja naravne oblike gibanja – plazenje, hojo, tek, valjanje, dvigovanje, ujemanje 

ipd. Hoja je na začetku še zelo okorna, poleg korakov naprej pogosto naredijo tudi nekaj 

bočnih in vzvratnih korakov (prav tam). Po navadi otrok začne hoditi pri 1 letu starosti, do 14. 

meseca večina otrok že popolnoma samostojno hodi. Do 15. meseca se nauči hoje vzvratno, 

pred 2. letom pa je sposoben tudi teka in hoje po stopnicah navzgor (Gradišnik, Rajher in 

Šefman, 2009). Prvi poskusi teka so primerljivi s hitro hojo, saj je ena noga vedno na tleh, 

pravi tek pa se oblikuje šele okoli 4. leta. Otroci se vzpenjajo po stopnicah, še preden shodijo, 

in sicer tako, da se plazijo, spuščajo pa se ritensko. Postopoma usvajajo samostojno hojo po 

stopnicah, tako da obe nogi postavijo na isto stopnico, kasneje pa nogi izmenjujejo (Nemec in 

Kranjc, 2011). Otrok, star 2 leti in pol osvoji veščine, kot so stoja na eni nogi, sonožno 

poskakovanje, hoja po stopnicah navzdol in plezanje v smeri gor in dol. Hoja, tek in 

ravnotežne reakcije se razvijajo vse do 7. leta starosti, ko otrok osvoji takšen vzorec kontrole 

drže in lokomocije, kot ga imamo odrasli. Ko otrok osvoji osnovni vzorec gibanja, nadaljnji 

razvoj te veščine poteka tako, da osvoji različne hitrosti, koordinacije in raznolikosti tega 

vzorca v kombinaciji z drugimi vzorci gibanja (Gradišnik, Rajher in Šefman, 2009). 

Predšolski otroci že imajo sposobnost povezovanja gibov s področja velikih gibov in 

rokovanja s predmeti. Tako malčki zmorejo voziti tricikel in pozneje tudi kolo, kar zahteva 

spretnosti krmiljenja, zaviranja in pospeševanja ali voditi žogo in jo vreči v cilj. 4-leten otrok 

že dobro lovi in meče žogo, pri 5. letih starosti lahko hojo in tek uskladi z metanjem, 

lovljenjem ali odbijanjem žoge (Nemec in Kranjc, 2011). 
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Proti koncu predšolskega obdobja pa so zmožni gibalnih spretnosti, kot so kotalkanje, 

plavanje, plezanje, plesanje, ki so nadgradnja temeljnih gibalnih zmožnosti (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Okoli 6. leta starosti se otroci gibajo hitreje, bolj usklajeno, 

imajo večjo telesno moč in dobro razvito ravnotežje (Nemec in Kranjc, 2011). 

2.1.1.2 Razvoj drobnih gibov 

Pomembno področje gibalnega razvoja je tudi razvoj drobnih gibov, ki se odraža v vse večjem 

nadzoru in natančnosti gibov dlani in prstov ter v usklajenosti gibov oko – roka (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 43). Razvojni začetki drobnih gibov se pojavljajo že pri 

dojenčkih, ko z odprtimi dlanmi skušajo segati po predmetu; sprva primejo zmerno velik 

predmet s celo dlanjo, pri okoli 6. mesecih pa uporabijo le blazinice prstov. Pincetni prijem 

opazimo pri približno 9. mesecih, ko z dvema prstoma pobere majhen predmet (Nemec in 

Kranjc, 2011). 

Malček se kmalu nauči različnih zapletenih motorično-kognitivnih veščin, kot so samostojno 

hranjenje, umivanje zob in telesa, oblačenje in slačenje ter zapleteni vzorci sestavljanja kock. 

Oblačenje jim bolj kot slačenje povzroča še težave, zlasti potrebujejo pomoč pri zapiranju 

gumbov in zadrg ter pri zavezovanju vezalk pri obuvanju. Te spretnosti se izpopolnijo 

navadno v 6. oziroma 7. letu starosti (prav tam). 

Razvoj drobne motorike se odraža tudi pri otrokovem likovnem izražanju. Dojenčki pisalo 

najprej držijo s celo dlanjo na zgornji tretjini, triletni malčki pa ga držijo na spodnji tretjini z 

blazinicami prstov (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Drobne gibe si razvijajo z 

dejavnostmi, kot so rezanje s škarjami, lepljenje koščkov papirja, nizanje predmetov na 

vrvico, kjer morajo paziti na natančno delo s prsti (Nemec in Kranjc, 2011). N. Baumgartner, 

T. Bregant in U. Fekonja Peklaj (2012) pod drobno-gibalne spretnosti in dejavnosti umeščajo 

pisanje, risanje, slikanje, igranje glasbil, igro s plastelinom, sestavljanje kock, sestavljanke, 

rezanje s škarjami ipd. 

 

2.1.2 Spoznavni razvoj po Piagetu 

Različni avtorji (Duran, 1995; Fein, 1951; Jeffree in McConkey, 1976) se strinjajo, da 

spoznavni razvoj poteka od realizma proti simbolizmu, substituciji (Kavčič, 2006). L. 

Marjanovič Umek in U. Fekonja (2008) povzemata Piagetovo videnje razvoja mišljenja, ki 

poteka skozi 4 stopnje, ki si sledijo po zaporedju: zaznavno-gibalne, predoperativne, 
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konkretno-operativne in formalno-logične stopnje. Ker je tema naše diplomske osredotočena 

na predšolske otroke, bomo opisali zaznavno-gibalno in predoperativno stopnjo spoznavnega 

razvoja. 

2.1.2.1 Senzomotorna stopnja inteligentnosti 

Zgodnji spoznavni razvoj je opisan kot senzomotorna stopnja inteligentnosti, ki traja od 

rojstva do 18. oziroma 24. meseca (Horvat in Magajna, 1989). Razvoj senzomotorne 

inteligentnosti se pri dojenčku začne z refleksi in navadami, v drugi fazi stopnje pa se pojavijo 

t. i. primarne krožne reakcije, ki se izražajo pri koordinaciji gledanja in prijemanja ter so 

vezane na lastno telo (npr. otrok sesa prste, gleda svoje roke). Po 4. mesecu starosti so krožne 

reakcije vezane tudi na predmete v okolici, kar zaznamujejo t. i. sekundarne krožne reakcije 

(Kavčič, 2006). 

V 4. fazi se pojavi t. i. usklajevanje sekundarnih shem (prav tam). Gre za usklajevanje dveh 

ali več sekundarnih krožnih reakcij, npr. odstrani oviro in seže po predmetu, kar pomeni, da 

eno dejavnost uporabi kot sredstvo za dosego cilja. V tej podstopnji si razvije stalnost 

predmetov, npr. išče v celoti skrit predmet, in sicer praviloma na tistem mestu, kjer ga je 

nazadnje videl. Otrok tako razvija zmožnost miselne predstavnosti, ki jo Piaget imenuje 

začetek inteligentnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Po 1. letu starosti je otrok zmožen terciarnih krožnih reakcij, tako da že osvojena sredstva 

uporablja v novih situacijah, klasificira že znane sheme in odkriva nova sredstva (Kavčič, 

2006). Malčki spreminjajo vzorce dejavnosti, da bi po metodi poskusov in napak pridobili 

čim več podatkov in rezultatov; predmete preizkušajo na različne načine, pri čemer 

upoštevajo predhodne izkušnje in uporabljajo različna sredstva za dosego cilja, npr. ugotovijo, 

da si lahko igračo približajo tako, da povlečejo vrvico (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008). 

Druga polovica 2. leta starosti zaznamuje 6., zadnja faza senzomotorične inteligentnosti, ki jo 

Piaget poimenuje faza mentalnih kombinacij (Kavčič, 2006). V tej podfazi si malček razvije 

sposobnost miselne predstave, sposoben je načrtovati svoja dejanja glede na predstavo o 

stvarnosti in ohraniti miselno predstavo brez neposredne zaznavne izkušnje in ima v celoti 

razvito stalnost predmeta, saj si je v mislih sposoben predstavljati premestitev predmeta, ki je 

ni videl (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 
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2.1.2.2 Predoperativna stopnja mišljenja 

Zaznavno-gibalni stopnji sledi predoperativna stopnja mišljenja, ki je značilna za otroke, stare 

od 2 do 6 oziroma 7 let (Marjanovič Umek in Peklaj, 2008). Na tej stopnji mišljenja otrok 

razvije sposobnost simbolne predstavljivosti, ki se kaže predvsem v odloženem posnemanju, 

simbolni igri (npr. metla otroka simbolizira konja), likovnem izražanju (narisani simboli 

imajo določen pomen) in govoru (Marjanovič Umek, 2004). Zaradi rabe simbolov je otrokovo 

mišljenje bolj fleksibilno, loči misel od dejanja in praviloma miselno ne spremlja njegove 

dejavnosti, temveč misli obstajajo pred dejavnostmi. Za to stopnjo je značilno intuitivno 

mišljenje, ki je prepoznavno predvsem po tem, da otrok ves čas nekaj trdi, vendar ničesar ne 

razlaga ali dokazuje. Značilna je torej odsotnost logičnega mišljenja, otrokova logika ni enaka 

odrasli logiki (Marjanovič Umek in Peklaj, 2008). 

Predoperativno mišljenje ima omejitve, kot so egocentrizem (otrok ni zmožen razlikovati 

svoje perspektive od perspektive drugih), animizem (značilnosti živega pripisuje neživim 

stvarem ali predmetom), centriranje (usmeri svojo pozornost le na en vidik problema in 

zanemari druge) in ireverzibilnost mišljenja, ki otroku onemogoča razumeti, da miselne 

operacije potekajo v dve ali več smeri (npr. ne more razumeti, da če smo vrsti s tremi kockami 

najprej dve kocki dodali in takoj zatem dve kocki vzeli, ostane enako kock kot v prvotnem 

stanju) (prav tam, str. 45). 

 

2.1.3 Razvoj otrokove pozornosti in spomina 

Za otrokov razvoj je pomemben tudi razvoj otrokove pozornosti. Otrok tistih dražljajev, na 

katere ni pozoren, ne zazna, si jih ne zapomni in o njih ne more razmišljati ali jih uporabiti. 

Pozornost malčka in otroka v zgodnjem otroštvu je sorazmerno nenadzorovana in kratka, pa 

tudi manj usmerjena (Marjanovič, 2004). L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008, 

str. 46) sta povzeli ugotovitve raziskave Ruffa in Lawsona; stalnost pozornosti glede na 

količino pozornosti, ki jo otroci namenjajo eni igrači, narašča z leti, med 3. in 5. letom gre za 

pomembno povišanje vzdrževanja pozornosti, predvsem pri nalogah, ki jih otrokom ponudijo 

odrasle osebe in so zanje razvojno ustrezne in zanimive. 

Spominske strategije, uporabljene v različnih stopnjah spominskega procesa, se z starostjo 

otroka izboljšujejo (Marjanovič Umek, 2004). Obseg neposredne zapomnitve se iz obdobja 

malčka pa vse do približno 11. leta povečuje, ko doseže raven odraslih. Že dojenčki in malčki 
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uporabljajo preproste spominske strategije in tehnike za lažjo zapomnitev podatkov, ki pa so 

izrazito vezane na preproste in zanimive naloge (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Otroci v zgodnjem otroštvu praviloma uporabljajo posamezne strategije na nezavedni ravni in 

si jih niso zmožni sami izmisliti (Marjanovič Umek, 2004). Malčki urijo svoj spomin 

predvsem s ponavljanjem, in sicer ponavljajo le vidne dražljaje, otroci v zgodnjem otroštvu pa 

pogosto ponavljajo tudi tiste dražljaje, ki jih ne vidijo (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Zavedajo se svojega spomina, nerealno pa dojemajo svoje spominske sposobnosti. 

Uspešno se lahko učijo rabe strategij tudi posredno iz okolja, v katerem so informacije 

različno organizirane in strukturirane; ob dejavnostih v vrtcu, ki otroke usmerjajo k 

obnavljanju slikovnih predlog, iskanju razlik in podobnosti med slikami ipd. (Marjanovič, 

2004). 

 

2.1.4 Razvoj pojmov 

Pojem je opredelitev značilnosti predmetov in pojavov na osnovi skupnih in abstraktnih načel; 

pojmi lahko vključujejo predmete, dogodke, dejavnosti in ostale izkušnje posameznika 

(Marjanovič, 2004, str. 297). Razvoj pojmov je tesno povezan s spoznavnim in govornim 

razvojem otroka (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Z razvojem pojmov se 

spreminjata kakovost pojmov in način, kako otroci oblikujejo posamezne pojme in odnose 

med njimi ter kako jih povezujejo v spoznavne strukture (Marjanovič, 2004, str. 297). 

Za razvoj oblikovanja pojmov so značilne 3 stopnje; zelo splošna ali nadredna, splošna ali 

osnovna in specifična ali podredna. Malčki praviloma najprej oblikujejo pojme na osnovni 

stopnji, v katero spadajo predmeti, ki so si podobni po videzu ali funkciji in predstavljajo 

»povprečje« predmetov. Razumevanje povezave med zunanjostjo predmeta in njegovo 

funkcijo otroku omogoča prehod z osnovne na nadredno in podredno stopnjo razvoja pojmov. 

Posamezne pojmovne stopnje niso vezane na starost otrok, temveč so pomembne izkušnje in 

učenje. Praviloma najprej oblikujejo tematske pojme, tako da predmete povezujejo na podlagi 

skupne aktivnosti, pozneje pa taksonomske pojme, in sicer na podlagi hierarhičnih odnosov. 

Rezultati kasnejših raziskav pa kažejo, da že malčki uporabljajo taksonomske kriterije in ne 

zgolj tematskih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Predšolski otroci postopoma razvijajo pojme števila, prostora in časa. Razumevanje pojma 

števila zajema razumevanje glavnih in vrstilnih števil, pri čemer se razumevanje glavnih števil 
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v razvoju pojavi pred razumevanjem vrstilnih števil. Otroci v zgodnjem otroštvu menijo, da se 

število predmetov spremeni, če predmete znotraj skupine razporedimo drugače od prvotne 

razporeditve. Ugotovljeno je bilo, da že štiri- in petletni otroci razumejo pojem ohranitve 

števila in preproste matematične operacije, če so naloge del otroške igre (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). 

Na predoperativni stopnji mišljenja razvijejo tudi pojma prostora in časa (Marjanovič, 2004). 

Za predstavo prostora malčki najpogosteje uporabljajo zunanja znamenja, starejši otroci na 

predšolski stopnji pa že znajo pri orientaciji v prostoru uporabljati preproste zemljevide. 

Pojem časa je abstraktnejši kot pojem prostora. Otroci v zgodnjem otroštvu postopoma 

razumejo časovna zaporedja in trajanje posameznih dogodkov (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). 

 

2.1.5  Razvoj govora 

Govorni razvoj se prepleta z nekaterimi razvojnimi področji; z razvojem otrokovega 

mišljenja, spomina in simbolnih predstav. Otroci v večini spregovorijo prvo besedo v starosti 

med 12. in 20. mesecem, razumevanje besed osvoji prej kot njihovo rabo. Prve besede 

najpogosteje označujejo znane osebe ali predmete, preproste prošnje ter rutinske dejavnosti 

(Baumgartner, Bregant in Fekonja Peklaj, 2012). Sprva je otrokov govor telegrafski, pri čemer 

uporablja t. i. pivot besede ali ključne besede, ki so bistvo otrokovega sporočila. En sam zlog 

ali beseda v tem obdobju lahko že izraža celo misel. Tako lahko otrok z zlogom »ba« 

označuje svojega najljubšega medvedka in ni nujno, da ima ta beseda tudi pomen za 

odraslega, isto besedo pa lahko uporablja za več namenov in situacij. Do približno leta in pol 

uporablja enobesedne stavke, nato pa pride do »eksplozije« poimenovanj, ko se njegov 

besednjak poveča v nekaj tednih iz približno 50 na 400 besed (Nemec in Kranjc, 2011). 

V razvoju govora in obsegu besednjaka so že od začetka velike individualne razlike med 

otroci, ki jih pogojujejo različni biološki in psihološki dejavniki. Avtorji ugotavljajo hitrejši 

razvoj govora pri deklicah kot pri dečkih (Grobler, 1985). Po dopolnitvi 2. let otroci 

oblikujejo tudi stavke iz 3 ali 4 besed, ki so že tvorjeni v pravilnem vrstnem redu 

(Baumgartner, Bregant in Fekonja Peklaj, 2012). Čedalje bolj obvladajo skladnjo, vse bolj se 

tudi zavedajo sporočilne vloge stavkov. Stavki so praviloma kratki in enostavni, pri tvorjenju 

stavkov pa še vedno delajo napake. Do 3. leta govorijo tekoče, dalj časa in uporabljajo že 
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veznike, glagole, pomožne glagole, tvorijo vprašalne in nikalne stavke, vendar pa so ti še bolj 

enostavnih oblik. Triletniki navadno že uporabljajo dvojino in množino, izražajo svojino, 

uporabljajo preteklik in osebne zaimke (Nemec in Kranjc, 2011, str. 100). 

Otrokov besednjak v zgodnjem otroštvu obsega veliko število različnih besed, in sicer od 

2000 do 5000 besed. Sestavlja večstavčne priredno in podredno zložene povedi, do svojega 5. 

leta starosti je zmožen razumevanja in uporabe večino slovničnih pravil, vendar pa jih še 

vedno posplošuje (Bregant, Baumgartner in Fekonja Peklaj, 2012). Med 5. in 7. letom postane 

njegov govor podoben govoru odraslih, stavki so daljši in bolj zapleteni, uporabljajo veznike, 

členke, predloge, tvorijo zložene stavke in imajo osvojene vse besedne vrste (Nemec in 

Kranjc, 2011). Govor pri predšolskemu otroku se tako na področju slovnice, z vidika oblike in 

vsebine, kot na področju pragmatike razvija pospešeno in v medsebojni povezanosti in 

usklajenosti (Kavčič, 2006). 

 

2.1.6 Socialni razvoj 

Otrok je že s prihodom na svet socialno bitje in že v obdobju dojenčka lahko uvidimo 

nekatere pomembne mejnike v socialnem razvoju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Pri dojenčkih se med 4. in 6. tednom začne pojaviti spontani socialni nasmeh, ki se 

pretežno sproži kot odziv na človekov obraz, včasih pa kot odziv na razne detajle na 

predmetih ali prijeten zvok (Zupančič, 2004). Med 5. in 6. mesecem poteka razvoj 

diferenciacije razumevanja sebe in po analogiji tudi razumevanje drugih, kar jih vodi k 

vključevanju v preproste socialne igre z odraslim in komunikacijo z vrstniki kot dejavno ali 

kot nedejavno odzivanje na dotik (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Okoli 9. 

meseca starosti se pojavi sposobnost posnemanja intencionalnih dejanj s predmeti, t. i. 

socialno posnemanje, kar otroku omogoča, da razume konvencionalno uporabo predmetov in 

nadaljnje učenje o njihovi namembnosti. Konec 1. leta in v 2. letu starosti se otrokova 

interakcija z odraslim odvija v predmetnem kontekstu, npr. v igri z igračami, saj je otrok 

sposoben uskladiti svoje delovanje na predmete s socialno dejavnostjo. V interakciji z vrstniki 

okoli 1. leta opazimo tako sodelovalne (ponujanje predmetov partnerju) kot konfliktne 

(napadalnost, trmoglavljenje) socialne izmenjave med malčki. Količina sodelovalnega 

vedenja je med eno- in dvoletnimi otroci enaka, medtem ko konfliktno vedenje v 2. letu 

narašča. Enoletniki se torej večkrat odzivajo na vrstniško zanimanje za igračo tako, da si 
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skušajo igrače deliti, starejši pa s protestom in samoobrambo (Zupančič, 2004, str. 260 in 

261). 

Okoli 2. leta starosti velika večina otrok uporablja svoje ime ali zaimek, ki se nanaša nanje, 

npr. »jaz«, »mene«. Malčkova sposobnost ločevanja sebe in drugih se izraža tudi v 

posesivnosti do stvari, za katere se opredeljuje, da so njegove. V interakciji z drugimi ljudmi v 

2. in 3. letu starosti narašča pogostost vedenja, s katerimi uveljavlja svoje težnje po 

posedovanju stvari ali ljudi. Močno zavedanje sebe in težnja po uveljavljanju lastnih potreb in 

želja vodijo do prvih nesoglasij z odraslimi ali drugimi otroki, po drugi strani pa spodbuja 

razvoj čustveno-socialnih spretnosti, kot so empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja 

(prav tam, str, 270, 271). V tem času velikokrat pride do izbruhov trme, togote in jeze, s čimer 

želi pokazati svojo samostojnost in preizkusiti svoje meje (Baumgartner, Bregant in Fekonja 

Peklaj, 2012).  

Socialni razvoj zajema razumevanje socialnih pravil, ki je zelo pomembna razvojna naloga v 

obdobju malčka in zgodnjega otroštva. Otroci se srečujejo s socialnimi pravili v različnih 

socialnih kontekstih, v družinskem okolju, v vrtcu ter v širšem socialnem okolju. Izsledki 

raziskav kažejo, da postanejo malčki pozorni na pravila odraslih ob koncu 2. leta starosti. 

Razumevanje socialnih pravil vključuje razumevanje moralnih pravil, ki temeljijo na 

konceptu pravičnosti, in konvencionalnih pravil, znotraj določenega socialnega sistema, ter 

pravil, ki se nanašajo na varnost otroka (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). V 

družbenih situacijah prične spoznavati in razumevati osnovna pravila, kot npr., da je potrebno 

igrače deliti z drugimi otroki, da pri igri prihaja izmenično na vrsto ipd. (Baumgartner, 

Bregant in Fekonja Peklaj, 2012). 

Po Zupančič (2004) se individualne značilnosti malčkove interakcije z vrstniki na splošno 

odražajo na treh bipolarnih dimenzijah vedenja: vključevanje – osamljenost, mirnost – 

agresivnost in prosocialnost – egoizem. Vključevanje kaže na stopnjo, v kateri se otroci 

vedejo kot del vrstniške skupine, so socialno dejavni, priljubljeni, medtem ko osamljeni 

ostajajo ločeni od svojih vrstnikov in se ne odzivajo na njihova povabila k skupni igri. Druga 

dimenzija vrstniške interakcije predstavlja mero, do katere so otroci vedejo agresivno do 

drugih otrok, pri čemer povzročajo telesno ali materialno škodo, v nasprotju pa imajo mirni 

otroci ugodne odnose z vrstniki, iščejo prosocialne rešitve sporov in ne prizadenejo vrstnikov. 

Dimenzija prosocialnosti kaže na sposobnost upoštevanja potreb in želja drugih otrok v 

skupini, občutljivost na njihova čustvena stanja ter pozornost in skrbnost do njih. Egoistični 
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malčki pa so pozorni le na lastno perspektivo, ne sprejemajo pobud in predlogov drugih, 

pozornost vrstnikov skušajo na vsak način usmerjati le nase (Zupančič, 2004, str. 271 in 272). 

Otroci v zgodnjem obdobju otroštva se vse pogosteje in za dalj časa vključujejo v socialne 

vrstniške skupine in razvijajo vse bolj kakovostne odnose na socialnem področju (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Vse pogosteje kažejo naklonjenost do drugih otrok, sklepajo 

medsebojne kompromise in se v manjši meri vedejo agresivno v socialnih interakcijah. 

Oblikujejo tudi prva prijateljstva, ki so razmeroma trajna, sklenjena na podlagi materialnih 

dejanj (npr. posojanja igrač) in se pogosto končajo z negativnimi dejanji (npr. z odvzemom 

igrače, udarcem), razvoj prijateljstva v zgodnjem otroštvu pa poteka v smeri dolgotrajnejšega 

recipročnega odnosa (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

 

2.2 OTROK IN IGRA 

2.2.1 Opredelitev igre in njen pomen 

»Igra je najbolj naravno srečanje otroka z naravo!« (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in 

Pogačnik-Toličič, 1982, str. 8) Po Horvatu in Magajni (nav. po Batistič Zorec, 2002, str. 1) je 

igra zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko obravnavamo na različne načine in še ni v 

celostnem vidiku raziskana. Znanstvena spoznanja na področju igre so pogosto zelo različna 

in tudi kontradiktorna, kar pomeni, da obstaja veliko razlag in teorij igre. Batistič Zorec 

(2002, str. 1) opredeljuje igro kot spontano, ustvarjalno aktivnost, ki jo zasledimo v različnih 

obdobjih človekovega življenja in ne le v otroštvu, v predšolskem obdobju pa je igra otrokova 

prevladujoča dejavnost. Marjanovič Umek (2002, str. 11) opredeljuje otroško igro kot 

univerzalno dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas, okolje in kot 

dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo, 

med varnostjo in tveganjem. Hkrati navaja, da je igra kot svojevrstna dejavnost najbolj 

primerna otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega psihofizičnega razvoja. V 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 11) pa je otroška igra opredeljena kot dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same in je notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroka prijetna ter na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. 
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Za opredelitev igre različni avtorji (Horvat in Magajna, 1987; Batistič Zorec, 2002; 

Marjanovič Umek, 2002) uporabljajo različne in hkrati podobne kriterije, kar je povezano z 

igro različno starih otrok in z različnimi vrstami igre (Marjanovič Umek, 2002). Slednji so: 

• Igra je notranje motivirana in ni vodena z zunanjimi zahtevami; gre za dejavnost, ki 

sama sebe krepi in nagrajuje. 

• Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji dejavnosti; cilje 

definiramo sami, vedenje otrok v igri pa je spontano. 

• Otroci se igrajo z znanimi predmeti in raziskujejo neznane predmete, predmete 

pretvarjajo in jih dopolnjujejo s svojimi predstavami in domišljijo. 

• Otroci so v igri neposredno angažirani – zunanja pravila ključno ne določajo igre, pač 

pa otroci definirajo pravila sami in jih spreminjajo. 

• Igra je svojevrsten kontekst za socialni razvoj otroka, v katerem otrok razvija in 

uporablja že osvojene koncepte prijateljstva in se uči pogajanj. 

• Otroci v igri uživajo in jim je v veselje, tudi takrat, ko so v igri resno zaposleni. 

• Otroci v igri pogosto pretiravajo na področju čustev, in sicer z vrsto, intenzivnostjo 

izražanja in prehajanjem iz enega čustva v drugega. Dovoljeno je tudi bolj intenzivno 

izražanje tistih čustev, ki sicer niso tako zaželena, npr. jeza, moč, strah (prav tam). 

Glede na omenjene specifičnosti bi lahko igro opredelili tudi kot dejavnost, v kateri se otroci 

svobodno gibljejo, neprestano čutijo, odkrivajo, iščejo in spoznavajo samega sebe in svet 

okoli njih, opredeljujejo in izražajo konflikte, jezo, strahove ipd. (Marjanovič Umek, 1991, 

str. 4). 

Poznane so različne opredelitve pomena otrokove igre in njene velike vrednosti pri 

oblikovanju srečne in zdrave otrokove osebnosti. Preko igranja se otrok uči biti neodvisen od 

svojega okolice, uči se biti sam aktivno dejaven, že v prvih mesecih njegovega življenja ga 

pripravi do gibanja, ki pa je vir vsega življenja (Novak, 2011). Tudi M. Koprivnikar (2011) 

navaja, da je igra za otrokov razvoj izjemno pomembna, saj neposredno vpliva na telesne, 

kognitivne in socialne spretnosti otroka ter na njegovo čustveno stanje. Kar naj bi odraslim 

pomenilo delo, pomeni otroku igra; predstavlja njegovo orodje, s čimer razvija svoje 

spretnosti ter se poveže najprej s svojimi starši in nato s širšim svetom, obenem pa odkriva 
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zakonitosti sveta okoli njega (Koprivnikar, 2011). Ne glede na to, ali je igra glasna ali tiha, 

umazana ali čista, naporna ali sproščujoča, razposajena, otrokom nudi polno zadovoljstva, 

ugodja, koristi in tudi izziva. Otroci se igrajo iz notranje potrebe, da bi osmislili svoje 

življenje. Igra je tudi njihov način osmišljanja oseb, socialnih interakcij in temnejše plati 

človekovega obstoja (Hohmann in Weikart, 2005, str. 59). 

 

2.2.2 Klasifikacija in razvoj otroške igre 

Otrok se igra na različne načine, način igranja pa je močno odvisen od njegove starosti 

oziroma njegove razvojne stopnje (Marjanovič Umek 1991). S starostjo in razvojem se 

spreminja tako vsebina kot tudi način igranja (Marjanovič Umek, 2002). 

Pri razvrščanju vrste iger v posamezne skupine avtorji praviloma zasledujejo zaporedja od 

razvojno nižjim k razvojno višjim ravnem igre; skratka navajajo starostne okvire, za katere so 

posamezne vrste igre značilne. Posamezna vrsta igre namreč lahko pokriva zelo široko 

starostno obdobje in se razlike, povezane s starostjo, kažejo v kakovosti igralne aktivnosti 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 43). 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili nekatere najpogosteje navedene vrste otroške 

igre in njihov razvoj. 

2.2.2.1 Funkcijska igra 

Igra se prične kmalu po rojstvu, z igro dojenčka s svojimi rokami in nogami, ko začne 

raziskovati svoje telo (Furlani in Marjanovič Umek, 2012). Kasneje igro z lastnim telesom 

preusmeri na igro z različnimi predmeti, ki jih prijema, opazuje, grize, posluša ipd. 

(Marjanovič Umek, 1991). Funkcijska igra je najbolj značilna za obdobje otrokovega 

zgodnjega razvoja, zlasti v prvih 2 letih njegove starosti. Nekateri avtorji (npr. Duran, 1995; 

Piaget, 1962; Zupančič in Cecić Erpič, 1998) jo neposredno povezujejo z zaznavno-gibalno 

fazo razvoja mišljenja. Dojenček oziroma malček v igri preizkuša neznane gibalne, čutne in 

zaznavne funkcije; manipulira s predmeti in raziskuje njihove zaznavne značilnosti (npr. 

barve, hrapavost predmeta) in funkcije (proizvajanje zvoka) ter ugotavljajo odzivanje 

predmetov na svoje preizkušanje (npr. če povleče vrvico na avtomobilu, se ta premakne) 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2008, str. 72 in 73). 
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Funkcijska igra pozneje, proti koncu obdobja malčka praviloma preide v gibalno in simbolno 

igro (prav tam). Gibalne igre malčkov in starejših predšolskih otrok so razvojno višje oblike 

funkcijske igre, v katerih otrok razvija gibalne sposobnosti in spretnosti (tek, poskakovanje, 

ravnotežje), usklajenost gibanja in zaznavanja (metanje žoge v cilj, oblikovanje plastelina) ter 

pripomore k sproščanju nakopičene energije (Marjanovič Umek, 2002). Raziskovalci 

opisujejo gibalne igre tudi kot igre prerivanja, za katere je značilno igrivo pretepanje, 

lovljenje, igranje namišljenih bitk, ki jih spremlja smeh, izmenjava vlog in nadzorovano 

sproščanje agresivnosti (Marjanovič Umek in Fekonja, 2008). 

2.2.2.2 Dojemalna igra 

Toličič (1961; nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 46) igro dojemanja opisuje kot 

poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Nekatere avtorice (Zupančič, Gril, Cecić Erpič 

in Puklek, 1999; nav. po Marjanovič in Kavčič, 2006, str. 46) pa navajajo dejavnosti, ki jih 

umeščajo v dojemalno igro: 

- otrok poimenuje, kar vidi; poimenuje predmete zunanje realnosti ali glasovno opisuje, 

kar počne; 

- otrok sledi navodilom, torej izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo drugega, 

odgovarja na vprašanja; 

- otrok daje navodila, verbalizira svoje pobude ali zahteve, zastavlja vprašanja; 

- otrok dojema relacije; razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so spojene v 

igralnem kontekstu. 

Posamezni primeri dojemalne igre se pojavijo že po 6. mesecu, v kasnejšem obdobju dojenčka 

in malčka pa je igra bolj celovita (Marjanovič Umek, 2002). Tovrstne igre so značilne za vso 

predšolsko obdobje (Batistič Zorec, 2002). 

Starostni porast opisovane igre kaže na razvoj mišljenja (dojemanje odnosov), govora in 

besedne komunikacije (poimenovanje videnega, dajanje navodil in sledenje teh), socialnega 

razvoja s prilagajanjem lastne dejavnosti soigralčevi (sledenje pobud soigralca in 

odgovarjanje na njegova vprašanja), z zavedanjem učinkov lastnih dejanj na soigralca 

(dajanje navodil in spraševanje) ter z usklajevanjem dejavnosti z igračami s socialnim 

kontekstom (Zupančič in Cecić Erpič, 1998; nav po Marjanovič in Kavčič, 2006). 
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2.2.2.3 Simbolna igra 

Za simbolno igro je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so miselno reprezentirane in 

niso dejansko prisotne. Otrok v igri simbolizira neko dejanje, osebo, predmet ali pojav iz 

realnega ali domišljijskega sveta. Simbolno aktivnost lahko usmerja nase, kar imenujemo 

avtosimbolna igra, na igračo, na druge osebe ali pa na umišljeno (Marjanovič Umek in 

Župančič, 2006, str. 46 in 47). 

Prve oblike simbolne igre so prisotne v igri otroka, starega leto in pol, ko posnema določeno 

aktivnost neposredno po njeni izvedenosti, npr. ob gledanju slikanice ponovi posamezne 

besede za vzgojiteljico. Pozneje posnema tudi aktivnosti, ki so se zgodile že pred določenim 

časom; kar imenujemo odloženo posnemanje, npr. dve leti in pol star malček se igra, da daje 

punčki injekcijo, po svojem doživetju prejšnjega dne pri zdravniku. Razvojno so tovrstne igre 

najprej preproste, vezane predvsem na posnemanje odraslih, potem pa vedno bolj sestavljene 

in vsebinsko bogate. Ruski avtorji menijo, da gre razvoj simbolne igre od konkretno 

predmetne aktivnosti k igranju vlog (Marjanovič Umek, 1991). 

Otrok v 1. in 2. letu starosti manipulira z igračami, z gibi telesa in držo posnema aktivnost ter 

posnema dejavnosti odraslih. Malčki in starejši predšolski otroci pa zmorejo razvojno višje 

oblike, saj si predmete, ki jih nimajo, lahko sami oblikujejo v svojih predstavah (npr. pitje iz 

prazne skodelice (Marjanovič Umek, 2002). V igri vlog se otrok pretvarja (»se dela, da«), se 

postavlja v vloge različnih oseb ali živali. V svoji domišljiji svobodno spreminja sebe in vlogo 

soigralcev in tudi pomen predmetov, pri čemer posnema osebe in druga bitja iz resničnega 

življenja, a njihove vloge sestavlja in spreminja na svojevrsten pristop z dodajanjem 

domišljijskih elementov. Otrok v tovrstni igri odraža svoje izkušnje, želje, pa tudi morebitne 

stiske in napetosti, ki jih sprosča prek igralne dejavnosti (Batistič Zorec, 2002). Igro vlog, ki 

poteka v skupini, nekateri imenujejo tudi sociodramska igra, ki je pomembna za razvijanje 

prijateljstva (Marjanovič Umek, 2002). 

2.2.2.4 Konstrukcijska igra 

V konstrukcijski igri otrok gradi, sestavlja, oblikuje, povezuje praviloma z nekim namenom 

oziroma ciljem, npr. zgraditi želi hišo, razvrstiti kocke po velikosti od najmanjše do največje, 

oblikovati določeno žival iz gline ipd. (Marjanovič Umek, 2002, str. 15). Otrok konstruira  z 

igračami, t. i. konstruktorji, ki so lahko bolj ali manj strukturirani. Lahko pa se pri igri 

poslužuje tudi različnih naravnih materialov kot npr. voda, mivka, pesek. Tovrstne igralne 



Kump, J. 2016. Diplomska naloga, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

17 
 

dejavnosti ga spodbujajo k natančnemu opazovanju, primerjanju in usklajevanju, 

prostorskemu predstavljanju ter  k ustvarjalnemu izražanju (Marjanovič Umek, 1991). 

Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu 1. leta, ko otrok npr. sestavlja velike kvadre ali 

položi narobe obrnjeno skodelico kot kupolo na veliko kocko. Z leti postaja konstrukcijska 

igra vse pogostejša in hkrati celovitejša (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str 45). Do 2. leta 

je sposoben sestaviti stolp iz 5 ali več kock, pri 3. letu pa sestavljanja stolpa iz veliko kock in 

sestavljanja puzzel (Gradišnik, Rajher in Šefman, 2009). Malček najprej sestavi konstrukcijo 

in jo šele nato poimenuje, starejši predšolski otrok pa je zmožen že vnaprej določiti, kaj bo 

sestavil in kako bo konstrukcijo gradil. Bistvena sprememba v konstrukcijski igri je torej 

načrtovanje, ki se pojavlja vzporedno z razvojem otroka (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

Po L. Marjanovič Umek (1991) otrok najprej gradi po metodi poskusov in napak, kjer bolj 

uživa v podiranju kot v gradnji, nato pa vedno bolj spoznava načine povezovanja, 

razporejanja in kombiniranja prvin. Njegovi izdelki postanejo zelo domiselni in ustvarjalni in 

se vse bolj približujejo realnosti. Rezultati študij nakazujejo, da je delež konstrukcijske igre 

relativno stabilen v celotnem predšolskem obdobju (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

2.2.2.5 Igra s pravili 

Igre s pravili se praviloma pojavljajo od 2., 3. leta starosti pri interaktivnih igrah z zrelejšim 

partnerjem, s starostjo pa so igre celovitejše in bolj dinamične (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2008). L. Marjanovič Umek (1991) igre s pravili poimenuje družabne igre in navaja, da so 

najbolj priljubljene med starejšimi otroki in odraslimi. Med igre s pravili sodijo tudi igre 

lovljenja in igre petja (pesem Ringa ringa raja), igre z vodjo (igra »Mama, koliko je ura?«), 

igre na igralnih ploščah (igra »Človek ne jezi se«), športne igre in igre posameznih spretnosti 

(frnikole) (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 42). 

Z vidika vsebine so igre, pri katerih so v ospredju gibalne in zaznavne kombinacije (npr. 

skrivanje, igre z žogo), na drugi strani pa miselne kombinacije (npr. šah, karte, spomin). 

Otroci vstopajo v celovite socialne situacije, v katerih se učijo razumeti pogled soigralcev, 

razmišljajo o svoji strategiji igranja in strategijah soigralcev, saj želijo biti uspešni in zmagati 

igro (Marjanovič Umek in Fekonja, 2008, str. 74). Otroci, ki se vključujejo v igre s pravili, 

ustvarjajo napeto situacijo, v kateri se želijo izkazati kot posamezniki, biti čim boljši, prvi. 

Učijo se torej zmagovati, pa tudi sprejeti pravila igre in jih upoštevati. Otrok je za igro zelo 

motiviran in zato tudi mnogo bolj sprejemljiv za različne predloge in mnenja drugih 

(Marjanovič Umek, 1991). 
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2.3 IGRAČE 

2.3.1 Opredelitev in pomen igrač 

»Igračo v širšem pomenu besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v 

sebi želeno igračo.« (Fekonja, 2006, str. 99) V SSKJ (2000) je igrača opredeljena kot predmet, 

ki ga otrok uporablja za igranje. Igrača je osnova otrokove igre, ki postavlja okvirno idejo za 

igro in vpliva na posamezne oblike igre (Fekonja, 2006). Igrača torej soodloča vsebino 

otroške igre, kar pomeni, da tudi odslikava socialno-kulturni prostor in je medij kulturnega 

prenosa. Marjanovič Umek (2002) ugotavlja, da vrsta tradicionalnih igrač (npr. punčke, 

medvedki, kocke) ohranjajo svoje mesto in priljubljenost pri vsaki naslednji generaciji otrok, 

le njihova zunanja podoba in tehnična dovršenost ter načini delovanja se spreminjajo. 

Po opredelitvi Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-Toličić (1982) je otroku igrača dragocen 

in nepogrešljiv prijatelj, otrok igračo pooseblja, se z njo pogovarja, jo ljubkuje in skrbi zanjo 

ter se nanjo tudi naveže; poleg čustvene vrednosti ima igrača vzgojno sredstvo. Otrok prek 

igre z igračami spoznava svoje telo, svoje zmožnosti in sposobnosti ter okolje, v katerem živi 

(Fekonja, 2006). 

 

2.3.2 Klasifikacija igrač glede na osnovno funkcijo 

Otrok pri igri z različnimi vrstami igrač pridobiva številna spoznanja, izkušnje in spretnosti na 

vseh področjih razvoja. Iz tega vidika Marjanovič Umek (1981, str. 17) deli igrače po osnovni 

funkciji, čeprav se funkcije tesno prepletajo. V svoji klasifikaciji poimenuje igrače za 

razgibavanje; ljubkovalne igrače; igrače, ki spodbujajo otrokovo domišljijo; igrače za 

ustvarjalno izražanje; igrače za družabne igre ter priložnostne igrače, ki jih opredeljujemo v 

nadaljevanju. 

2.3.2.1 Igrače za razgibavanje – igrače za spodbujanje gibalne igre 

Tovrstne igrače vplivajo na razvoj otrokove motorike in omogočajo ter pospešujejo razvoj 

telesnih spretnosti (Fekonja, 2006, str. 100). Igrače za razgibavanje zadovoljujejo njegovo 

potrebo po gibanju in ga spodbujajo h gibanju; gre za igrače, ki v igro vnašajo dinamiko. V 

gibalnih igrah so poleg gibalne aktivnosti tudi čustveno in miselno aktivni. V igrah razvijajo 
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drobno in grobo motoriko, ravnotežje, prostorsko orientacijo in skladnost med zaznavanjem 

in gibanjem (Marjanovič Umek, 1991). 

V skupino igrač za gibalno igro sodijo različne žoge, najrazličnejše igrače na vrvico, ki jih 

otrok lahko vleče za seboj, kolebnice, razni avtomobili in druga vozila, vozički, samokolnice, 

skiroji, tricikli, oprema za igrišče (vrtne gugalnice, plezala) ipd. 

2.3.2.2 Igrače za ljubkovanje 

Po besedah Kotarja in Koželja (2005) vsak otrok potrebuje ljubkovalno igračo, ki je za njegov 

čustveni razvoj nenadomestljiva. Otroka pomirjajo ter mu dajejo občutek topline in varnosti, 

zaželi in potrebuje jih še posebej, kadar mu je hudo ali je v težavah (Horvat, Marjanovič 

Umek, Morel in Pogačnik-Toličič, 1982). Ljubkovalne igrače so nepogrešljive v vseh 

starostnih obdobjih (Levičnik, 1991). Najbolj značilni so medvedki, punčke in nanice. S 

starostjo se razvija tudi pomen ljubkovalnih igrač za otrokovo igro. Otroku največ pomenijo 

okrog 2. leta starosti in ga spremljajo še v šolska leta (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in 

Pogačnik-Toličič, 1982). 

Otroci igrače ljubkujejo, božajo, jih polagajo v posteljice, jih pokrivajo, povijajo, pestujejo ter 

jih oživijo v svoji igri (Kotar in Koželj, 2005). S tovrstnimi igračami se razvijajo tudi nove 

igre z najrazličnejšimi dodatki kot so obleke, pohištvo, jedilni pribor za punčki ipd. (Horvat, 

Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-Toličič, 1982). Kotar in Koželj (2005) svetujeta, da 

otroku igračo za ljubkovanje izdelamo sami, saj sta mnenja, da se nanjo še bolj naveže kot na 

kakšno drago igračo iz trgovine. Po mnenju dotičnih avtorjev sta pomembna velikost in 

material, iz katerega je izdelana; igrača naj bo velika do 30 centimetrov in iz mehkega 

pralnega materiala, flanele, žameta, ali sintetične tkanine. 

 

2.3.2.3 Igrače za spodbujanje domišljijske igre 

Otrokova domišljija je tako živa, da si odrasli težko predstavljamo, kako močno in intenzivno 

doživlja svet okoli sebe. Igrača žival je zanj resnično živa, avto, s katerim se igra, resnično 

divja, punčka, ki jo stiska k sebi, je še kako živa, lik iz risanke še kako resnično živi v njegovi 

domišljiji (Koprivnikar, 2011). Igrače, ki otroku odpirajo vrata v svet domišljije, t. i. 

domišljijske igrače, imajo še druga poimenovanja kot npr. igrače za igro z vlogami. Z njimi 

otrok posnema aktivnosti in odnose med ljudmi, doživlja in svobodno izraža čustva in potrebe 

ter navezuje socialne odnose z drugimi (Levičnik, 1991). 
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V svoji igri oponaša opravila staršev v igri dom-družina, poklice odraslih (zdravnik, frizer, 

knjižničar) in si zamišlja različne dogodke iz svoje domišljije ali resničnega življenja. Igrače 

za igro družina-dom so skodelice, posodice, pribor, plastični kuhalnik, dojenček, odejice, 

oblačila, voziček ipd. (Mandić, 2001). Za igro poklicev pa otroci uporabljajo komplete za 

določen poklic; v komplet za opremo zdravnika sodijo obliži, povoji, injekcije, termometri 

ipd. Zelo radi se igrajo igro »kmetijo«, »živalske vrtove«, zelo priljubljene so različne figure 

(»mali ljudje«, živali). Starejši predšolski otrok kaže vse večji interes za igrače, ki delujejo kot 

»pravi stroji«, npr. telefon, tehtnica, šivalni stroj. V igri z njimi spoznava, kako so sestavljene 

in preizkuša njihovo delovanje (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-Toličič, 1982). 

Igrače, ki jih otroci vključujejo v domišljijsko igro, so lahko bolj ali manj realistične, torej 

podobne resničnim predmetom in bolj ali manj strukturirane, torej natančno določene in 

izdelane. Visoko strukturirano igračo, npr. rešilni avto z vsemi podrobnimi podatki, bo otrok 

pogosteje v svoji igri uporabljal na enak in vnaprej določen način. Nizko strukturirano igračo, 

npr. lutko iz cunj, ki ni v podrobnosti izdelana in za katero se ne ve, ali je deklica ali deček, ali 

je vesela ali žalostna, otrok pogosteje v igri spreminja in jo uporablja zelo fleksibilno. Med 

nizko strukturirane igrače sodi tudi naravni material (škatle, kosi lesa, pesek ipd.) (Marjanovič 

Umek, 2002). Pomembno vlogo imajo preprosti predmeti za vsakdanjo uporabo, kot so rute, 

čevlji, klobuki, torbice itd. (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-Toličič, 1982). 

Potrebna so različna gradiva, kot so papir, blago, škatle, plastenke, trakovi, ki jih lahko po 

svoji želji uporablja, nosi in predvsem preoblikuje ali ustvarja v nekaj novega. Za tovrstne 

stvari ni potrebno veliko finančnih sredstev, ampak predvsem dober premislek pri zbiranju in 

prepričanje, da je aktivnost njemu koristna in v veselje, mi pa jo moramo omogočati in 

spodbujati (Marjanovič Umek, 1991). 

V kotičku »družina-dom« so prisotne ljubkovalne igrače, punčke, vozički in kuhinja z vsemi 

pripomočki (Hojnik, 2000). Po prepričanju vzgojiteljice J. Hojnik (2000) otrokom nudi varno 

zatočišče, v njem oblačijo, slačijo punčke ter jim zapenjajo gumbke, kuhajo raznorazne jedi, 

obedujejo in hranijo dojenčke itd. Ob teh dejavnostih otroci razvijajo tudi drobno motoriko, 

sprostijo pot svoji domišljiji in se učijo redoljubnosti. Preko teh iger brzdajo egoizem in 

kričavost, spoznavajo nove vljudnostne izraze in utrjujejo že znane, razvijajo pravilen odnos 

do sredstev v igri in se učijo bontona pri prehranjevanju. Otroci se zelo radi vživljajo v vloge 

odraslih, saj se ob tem čutijo pomembne, v svoji igri posnemajo dejanja odraslih pri hišnih 

opravilih, pri skrbi za njih ipd. (Hojnik, 2000). V kotičku lahko kopajo dojenčka, ročno perejo 
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perilo, ga ožemajo, obešajo, likajo in zlagajo, po končanih dejavnostih pa se je priporočljivo 

pogovarjati o njihovih doživetjih v vlogi staršev (Kotiček dom družina pri sončkih, 2013). 

2.3.2.4  Igrače za spodbujanje konstrukcijske igre in ustvarjalnega izražanja 

Igrače, ki otroka usmerjajo h gradnji in konstruiranju, imenujemo konstrukcijske igrače, ob 

katerih si otrok razvija svojo domišljijo, sposobnost primerjanja, manipuliranja z gradbenimi 

elementi in finomotorične spretnosti. Igrače za ustvarjalno izražanje nudijo otroku možnosti 

ustvarjalnega izražanja preko različnih dejavnosti: oblikovanja, risanja, barvanja, gibanja, 

sestavljanja, povezovanja. Otrok doživlja ugodje ob sami aktivnosti in zadovoljstvo ob 

končnemu izdelku ter se spoprijema z različnimi problemi in nalogami (Levičnik, 1991). 

Otrok lahko sestavlja vsakdanje ali izmišljene predmete, ob čemer si razvija prve predstave o 

prostoru, predmetih in odnosih med njimi, kar je zelo pomembno za razvoj sposobnosti 

logičnega mišljenja. Zelo zgodaj se veseli črt, ki jih pušča pisalo, v igri sprva trga papir in ga 

mečka, nato pa ga vse bolj uporablja za svoje prvo likovno ustvarjanje. Otroci zelo radi 

oblikujejo iz različnih materialov, kot sta npr. plastelin in slano testo, sprva le gnetejo, saj si 

prej želijo igro prstov, kot da bi oblikovali izdelek v pravem pomenu besede (Horvat, 

Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-Toličič, 1982). Po M. Mandič (2001) je pri nudenju 

konstrukcijskih igrač otrokom potrebno upoštevati pravilo, da čim manjše so otrokove roke, 

tem večji morajo biti kosi za sestavljanje in obratno, bodisi pri sestavljanki ali pri kockah. 

V to skupino sodijo razne kocke in drugi gradbeni elementi za sestavljanje in gradnjo, 

kroglice za nizanje, pretikanke, natikanke, sestavljanke, vlaganke, žebljički, zlaganke, 

plastelin, glina, material za risanje in slikanje (flomastri, voščenke, čopiči, različne vrste 

papirja), glasbila, naravni materiali (kostanj, kamenčki) ipd. (Marjanovič Umek, 2002). 

2.3.2.4.1 Kocke in igra 

Na trgu je veliko plastičnih in lesenih kock in kockam podobnih oblik, ki morajo biti lahke in 

lepih živih barv. Primernejše so plastične, čeprav so lesene lepše, toplejše in stabilnejše pri 

sestavljanju, lahko pa so nevarne, predvsem zaradi ostrih robov, če je otrok (samo)napadalen 

in nespreten ali če se igra veliko otrok. Otroku je potrebno ponuditi več kock, ki jih bo najprej 

samo razmetaval, nato ga učimo prelagati in pretresati v kanglice, škatle, nalagati in prevažati 

s tovornjakom, pozneje graditi stolp, zidati hišo, garažo ipd. (Deu, 1991). 

Tudi pri igri s kockami otroka spodbujamo h govoru, tako da poimenujemo konstrukcijo, on 

pa za nami ponavlja, pozneje pa mu damo navodilo, katero konstrukcijo naj zgradi. Tovrstne 
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igre so ustvarjalne in otroka vsestransko razvijajo, zato jih je potrebno ohranjati skozi celotno 

predšolsko obdobje. Glede na starost otroka in njegove sposobnosti igre s kockami postopoma 

otežujemo, tako da kockam in kvadrom postopoma dodajamo valje, polovične kocke in druge 

oblike (piramida, stožec), ki so primerne za sestavljanje. Otroku ne dajemo preveč elementov, 

temveč le toliko, kolikor je potrebnih za določeno konstrukcijo (Kotar in Koželj, 2005). 

V predšolskih oddelkih v vrtcih so priljubljene različne vrste tehničnih igrač za konstruiranje 

in gradnjo. To so t. i. igrače BENOS, igrače ASCO, GOGI, BIMO, BRIO MEC, JERNEJ – 

MAJA SISTEM, K'NEX ipd., najbolj razvpite pa so lego kocke (Piškur, 1999). 

2.3.2.4.1.1 Lego kocke 

Najbolj poznane po celem svetu so Lego kocke. Podjetje Lego na Danskem jih letno 

proizvede okoli 19 milijard, odnosno okoli 30.000 t. S tehničnega stališča niso tako 

enostavne, kot se zdi na prvi pogled. Narejene so iz plastike, zaradi česar so zelo vzdržljive in 

jih otroci ne morejo zlahka uničiti (Lego kocke so zelo priljubljeno otroško darilo, 2011). 

Izdelujejo jih iz najmanj 20 različnih materialov zaradi zahteve po različnih mehanskih in 

termičnih lastnosti izdelkov. V preteklosti so bile Lego kocke dostopne samo v treh barvah, 

danes pa jih je v več kot 55 barvah (Pilipović in Rujnić - Sokele, 2009). 

Lego kocke so izdelane po principu sestavljanke, zato lahko otroci iz njih ustvarijo 

najrazličnejše modele in figure. Njihova prednost je v tem, da jih je mogoče sestaviti v nešteto 

možnih kombinacij, kar otroke zaposli in se jih ne naveličajo hitro. So najbolj priljubljena 

igrača na svetu, primerna tako za mlajše kot starejše otroke, ki jim ponuja obilico zabave in 

spodbuja tudi njihovo domišljijo. Nad njimi niso navdušeni le dečki, ampak jih zelo rade 

sestavljajo tudi deklice (Lego kocke so zelo priljubljeno otroško darilo, 2011). Otroci si pri 

igri z Lego kockami razvijajo sposobnosti sestavljanja, sklepanja in ustvarjalnega mišljenja. 

Vse Lego igrače so zasnovane tako, da spodbujajo otrokovo naravno radovednost in razvijajo 

njegove spretnosti. Lego igrače so sestavljene iz več delov in jih je mogoče sestavljati na 

različne načine ter so primerne za igranje vseh lego tem, ustreznim posameznim otrokom 

(Piškur, 1999). 

Kocke Lego se razlikujejo po tem, za katero starost otroka so primerne in kakšna je njihova 

stopnja težavnosti. Za otroka starega 2 leti ali več so primerne kocke Lego Duplo, za malčke 

od 5. leta naprej pa kocke Lego, medtem ko za vse starejše otroke pridejo v poštev tudi kocke 

Lego Tehnic, nad katerimi bodo zlasti navdušeni otroci, ki imajo radi avtomobile, robote in 

podobna mehanska vozila (Lego kocke so zelo priljubljeno otroško darilo, 2011).  
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Z živobarvnimi Duplo kockami in novimi zabavnimi liki bo že osemnajstmesečni otrok 

sestavljal kratke zgodbice. Kot pri vseh drugih Lego izdelkih, je tudi Lego Duplo del igre in 

učenja, ob čemer otrok napreduje na kognitivnem področju, saj si ob izmišljanju zgodb razvija 

razum. Lego Basic pa so zasnovane in primerne za otroke od 3 let pa vse do 12. leta. V igri z 

njimi lahko v veliki meri začnejo razvijati svojo domišljijo, lahko pa tudi posnemajo svet 

okoli sebe, kakršnega vidijo. Kar je zelo pomembno iz praktičnega vidika, je, da se vsi 

kompleti med seboj ujemajo, tudi iz drugih Lego sistemov (Piškur, 1999).   

Otrok naj začne z igro enostavnejših modelov Lego kock in jih nato sproti nadgrajuje s težjimi 

in bolj zapletenimi. Poleg Lego Tehnic kock so bili v zadnjem času najbolj prodajani kompleti 

kock Lego, ki so nastali na podlagi priljubljenih filmskih franšiz, kot je Harry Potter, Pirati s 

Karibov ter Vojna zvezd. Podjetje pa je svojo znamko Lego začelo širiti tudi z ostalimi 

zabavnimi izdelki za otroke, kot so različne namizne in družabne igre (prav tam). 

2.3.2.5 Igrače za namizne družabne igre 

L. Marjanovič Umek (1981) igrače za družabne igre poimenuje pripomočki za družabne igre. 

Otroka navajajo na upoštevanje igralnih pravil in na nujno potrebno veščino, sodelovanje s 

soigralci (Fekonja, 2006). To so igrače, ki rastejo z otroki, ko se dogovarjajo o načinih igranja, 

spreminjajo pravila igre. Pri igranju družabnih iger se otroci pa tudi odrasli zabavajo in 

veselijo, hkrati pa pridobivajo spoznavne izkušnje (strategija igranja, kombinatorika) in 

socialne izkušnje (socialni odnosi, sodelovanje, tekmovanje) (Marjanovič Umek, 1991). 

Družabne igre ali igre s pravili so npr. igre tipa »človek ne jezi se«, različne karte, domine, 

labirinti, spomin, kocke, šah, monopoli (Marjanovič Umek, 2002, str. 18). Tu uvrščamo še 

loto, tombole, barvne kocke, parne slike, barvne balone, pokrivanke, knjige in slikanice 

(Pirnat, 1997). 

Glede na razvrstitev didaktičnih igrač Kamenova (nav. po Fekonja, 2006, str. 102) lahko 

igrače s pravili oziroma igrače za namizne družabne igre uvrstimo pod didaktične igrače, pri 

čemer je uporaba didaktičnih igrač optimalna le, če jih otroku ponudimo v ustreznem 

didaktičnem sistemu in ne le naključno: 

- Domine, slike v parih, igre tipa »Črni Peter«; bistvo teh iger je iskanje parov podobnih 

ali drugače med seboj povezanih simbolov. 

- Igre posploševanja (npr. »Kaj bi to bilo?«); te igre od otroka zahtevajo, da med danimi 

slikami odkrije podobnost ali posploši neko skupno lastnost. 
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- Igre strategije in zavajanja (npr. potapljanje ladjic, šah); za te igre je značilno, da v 

njih dosežemo cilj z zavajanjem nasprotnika. 

- Igre tipa »Človek ne jezi se«; bistvo je v tem, da v skladu s številko na igralni kocki, v 

smeri in po vrstnem redu premikanja figura pred drugimi pride do cilja, in sicer po 

predpisanih pravilih. 

- Spominske igre (spomin) zahtevajo sposobnost pomnjenja, prisotnosti, razporeditve, 

oblik in imen predmetov. 

- Spretnostne igre (mikado) od igralca zahtevajo manipulativne spretnosti, sposobnost 

za analiziranje spojev in razvrstitev prvin ter sposobnost predelave v nove celote po 

nekem pravilu. 

- Igre z barvami in oblikami omogočajo kombiniranje geometričnih oblik in barv po 

lastni zamisli ali po vnaprej dogovorjenem pravilu. 

- Zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke; te igre v svoja pravila vključujejo zlaganje, 

sestavljanje in dopolnjevanje slik ali tridimenzionalnih predmetov. 

- Igre, v katerih pravila postavljajo otroci – delno spreminjajo pravila znanih iger, si 

izmišljajo igre k določenim naslovom, izdelujejo načrte za namizne družabne igre. 

Vrednost didaktičnih iger je v tem, da otrok opravi zastavljeno nalogo le, če je pozoren in 

dobro opazuje, si zapomni, primerja, pozna značilnosti posameznih predmetov, skratka je 

miselno aktiven. V igro vlaga napor in hkrati doživlja notranje ugodje, ko preizkuša samega 

sebe. Ob uporabi didaktičnih igrač je potrebno upoštevati tudi tekmovalni značaj otroka, ki je 

navadno pozitiven, lahko pa je ob posameznih primerih neustrezen. Didaktična igrača lahko 

postane nezanimiva, če je pretežka ali prelahka, lahko pa je vzrok neprivlačnosti drug. V igri 

ne gre samo za doseganje intelektualnih učinkov, ampak tudi za uveljavljanje ustreznih 

socialnih interakcij in razvijanje pozitivnih osebnostnih lastnosti in vrednot (Juvan, 2002, str. 

19). 

2.3.2.6 Priložnostne igrače 

Priložnostne igrače so doma izdelane, improvizirane igrače, ki jih izdelajo otroci sami ali pa s 

pomočjo odraslih. Te igrače so iz različnih materialov in služijo najrazličnejšim namenom 

(Fekonja, 2006, str. 100). Izdelujemo jih lahko iz blaga, papirja, zamaškov, gline, lubja, 
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želoda, listov ipd. Z estetskega vidika doma izdelane igrače niso vedno najlepše, vendar se 

otrok kljub temu nanje zelo naveže, saj čuti, da pripadnost do nje, da je bila izdelana le zanj in 

predvsem, da je tudi sam sodeloval pri njenem nastajanju (Četina, Čakš idr., 2006). 

Te igrače so za otrokov razvoj izrednega pomena iz pedagoškega vidika, saj mu utrjujejo 

zaupanje v lastne sposobnosti. Otroci si velikokrat zaželijo kaj novega, kar ne rabi biti razlog 

za nakup, dovolj je že doma izdelana bodisi vetrnica ali zmaj iz papirja. Za izdelavo takšnih 

igrač danes v knjižnicah in knjigarnah obstaja že veliko literature, kjer so podrobno opisani 

postopki in načrti izdelave (prav tam). Otroku veliko pomeni, če z njim izdelamo igračo, 

gradimo hišo ali naselje, pa čeprav iz naravnih sredstev ali odpadnega materiala. L. 

Marjanovič Umek (1991) navaja, da ni tako popolne igrače, ki bi smela izpodriniti preprosta 

sredstva in da je odnos odraslega do igrač, predvsem do ustvarjanja ustreznega vzdušja za 

otroka najpomembnejši.   

 

2.3.3 Igrače primerne otrokovi starosti 

Otrokova igra se iz leta v leto spreminja in napreduje po svoji vsebini. Tako kot se spreminja 

telesni in duševni razvoj otroka, se spreminja tudi otrokova igra. Poznamo raznovrstne igrače 

za različne igre in za otroke različnih starosti (Pirnat, 1997). 

2.3.3.1 Igrače za otroke od 1. do 2. leta starosti 

Priljubljene igrače za dojenčke so večje žoge, konjiček za jezdenje, mehke igrače iz blaga in 

otroško pohištvo za ljubkovanje in domišljijsko igro ter ropotuljice. Otroke že zgodaj 

pritegnejo ilustracije v knjigah, ki pa naj so iz pralnega materiala (Novak, 2011). 

Otrok v obdobju od 1. do 2. leta potrebuje igrače, ki ga spodbujajo h gibanju in igrače, ob 

katerih si razvija in uri spretnosti. To so igrače, ki jih otrok lahko potiska ali vleče za seboj, 

kot npr. samokolnica, ročni voziček, velika vozila, igrače na vrvici ipd. (Pirnat, 1997). 

Zelo so priljubljene zvočne igrače, ki oddajajo melodije, glasove in razne zvoke ter pritegnejo 

pozornost najmlajših, kot so npr. razne zvočne knjige z oponašanjem živali, prevoznih 

sredstev ali drugi zvočni predmeti, ki ob aktiviranju proizvedejo določen zvok, npr. zvočni 

telefon, ropotulja, avtomobil. 



Kump, J. 2016. Diplomska naloga, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

26 
 

Tudi igrače za gradnjo in konstruiranje najdejo mesto v tem obdobju. Primerne so preproste 

sestavljanke in vlaganke, veliki igralni elementi (zaboji, blazine, kocke za sestavljanje) in 

risalni material (Furlani in Marjanovič Umek, 2012). 

2.3.3.2 Igrače za malčke 

V starosti od 2. do 3. leta so primerne igrače za spodbujanje gibanja – različna vozila (vlaki, 

avtomobili ipd.), potiskači, poganjalčki, tricikli, gugalnice, žoge različnih oblik in velikosti, 

igrače za v peskovnik, kroglice za nizanje ipd. (Pirnat, 1997).  

Otrokom so vse bolj priljubljene igrače za domišljijsko igro, kot so kuhinjsko pohištvo, 

oblačila za punčke, otroški telefon, živali in figure (Furlani in Marjanovič Umek, 2012). 

Priljubljene so prstne barve in čopiči za ustvarjanje, krede, navajajo se na uporabo škarij. 

Primerne so kocke, sestavljanke iz pene, različne vlaganke in sestavljanke ter prešivanke 

(Pirnat, 1997). 

2.3.3.3 Igrače za predšolske otroke 

Po 3. letu postajajo vse bolj pomembne igrače za družabne igre, kot so igre s kartami, spomin, 

igre po principu »človek ne jezi se«. Primerne igrače so kustumi, punčke z dodatki, naprstne 

lutke, glasbila in opreme za različne vloge in poklice, tj. trgovina, zdravnik, vrtec (Furlani, 

2012). Še vedno so priljubljene žoge, že osvajajo vožnjo s kolesom, s kotalkami in smučmi. 

Nepogrešljive so železnice s tiri, rešilci, tovornjaki, letala (Pirnat, 1997). 

Zelo primerne so pobarvanke in prve knjige za branje, ki otroke pripravijo na osnovno šolo 

(Furlani in Marjanovič Umek, 2012). Otroci že od 2. leta radi gledajo slikanice, pozneje, 

okrog četrtega leta, pa radi poslušajo kratka besedila, ki jim jih prebirajo odrasli. Predšolski 

otroci radi poslušajo pravljice, zgodbice, glasbo za otroke s plošč in kaset ipd. Nekateri otroci 

že pred vstopom v šolo sami prebirajo otroško literaturo, ob čemer si bogatijo besedni zaklad, 

razvijajo ljubezen do knjige in širijo obzorje (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-

Toličič, 1982). 

Predšolski otroci gradijo z manjšimi gradbenimi elementi in uporabljajo različne vrste kock, 

sestavljajo zahtevnejše in obsežnejše sestavljanke. Uporabljajo magnetne in risalne table, 

žebljičke, ves risalni material, plastelin ipd. (Novak, 2011). Kažejo tudi vse večje zanimanje 

za igrače, ki delujejo na princip pravih strojev. Z njimi lahko tudi sami nekaj izdelajo (npr. 

sešijejo oblačila, tehtajo različne predmete itd.), v igri z njimi tudi spoznavajo, kako so le-ti 
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sestavljeni in preizkušajo vzrok in način delovanja (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in 

Pogačnik-Toličič, 1982). 

 

2.3.4 Oznaka »Dobra igrača« 

V Pravilniku o znaku »Dobra igrača« je znak orisan kot simbol otroka, ki lovi žogo z 

razprostrtimi rokami v obliki črke Y, oranžne barve. Simbol otroka in žoge obkroža oranžni 

krog, prekinjen ob spodnjem robu simbola Y. Pod krogom je napis »DOBRA IGRAČA« v 

oranžni barvi (Uradni list, 1996). 

 

Slika 1: znak »DOBRA IGRAČA« 

 

V Republiki Sloveniji je od leta 1984 pa vse do leta 2009 pod okriljem Ministrstva za šolstvo 

in šport delovala Komisija za oceno igrač. Njena primarna naloga je bila dodelitev znaka 

»Dobra igrača« tistim igračam, ki ustrezajo kriterijem, ki zajemajo oceno varnosti igrače, 

likovno-oblikovno oceno, tehnološko in tehnično vzgojno oceno ter pedagoško-psihološko 

oceno. Čeprav komisija za dodelitev znaka »Dobra igrača« ne deluje več, lahko igrače, ki so 

ta znak v preteklosti pridobile, še vedno najdemo v prodaji (Ivačič, 2011). A. Četkovič 

Vodovnik (2002) opozarja, da je ponudba novih igrač, zlasti igrač domačih proizvajalcev, ki 

nosijo ta znak, na tržišču vedno bolj skromna in premalo nadzorovana. 

 

2.3.4.1 Pedagoško-psihološka ocena dobre igrače 

Če zanemarimo razlike med igračami glede na funkcijo, realističnost in strukturiranost, spolno 

obarvanost, modnost ipd., so načeloma igrače, s katerimi se otroci pogosto, dolgo časa in zelo 

kakovostno igrajo in so igrače, ki so v igri prisotne malo časa ter se zdi, kot da otroci z njimi 
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nimajo kaj početi. Prvoomenjene so velike vrednosti, kakovostne igrače in prav otroci so eni 

bolj zanesljivih ocenjevalcev, saj v igrači najdejo ali pa ne najdejo možnosti za izražanje svoje 

simbolike, ustvarjalnosti, čustvene angažiranosti, socialne moči (Marjanovič Umek, 2002). 

Dobre igrače so torej tiste, ki spodbujajo pri otroku interakcijo in kreativnost (Kakšna je dobra 

igrača?, 2011). Vsekakor pa je dobra igrača tista, ki v otroku vzbuja domišljijsko 

predstavljivost in preko katere lahko uresničuje svoje zamisli (Juvan, 2002). Meško (nav. po 

Kakšna je dobra igrača, 2011) opisuje dobro igračo kot igračo, ki navdihuje, spodbuja, 

razveseljuje in pomirja. Navaja še, da je dobra igrača narejena iz kakovostnih materialov s 

pridobljenimi certifikati, ki jih predpisuje otrokom zaščitniška zakonodaja in izpostavi 

problem v Sloveniji, da starši posegajo preveč po manj kakovostnih, a cenovno ugodnejših 

igračah. 

Dobre igrače tako najdemo med žogami, lončki, vozički, kockami, »veselimi« lutkami, 

glasbili, ropotuljami, družabnimi igrami, športnimi rekviziti, igračami, ki spodbujajo učenje o 

praktičnemu življenju (rekviziti iz vsakdanjega življenja, naravni material). Najmanj primerne 

igrače pa so zagotovo tiste, ki spodbujajo nasilje in agresijo (Koprivnikar, 2011). Te igrače 

namreč ne pripomorejo k razvoju otroka, vendar se pa nasilju v igralni situaciji skoraj ni 

mogoče izogniti. Otroci si bodo kljub prepovedi še vedno izdelovali pištole in puške, vendar 

pa je ključna razlika ta, da bodo pri izdelavi uporabili svojo domišljijo, izdelka pa konec 

koncev morda sploh ne bodo uporabili (Furlani in Zupančič, 2012. Str. 16). Vsekakor pa je 

potrebno otroku razložiti in pojasniti, da ni vsaka igrača dobra igrača, saj zaradi svoje 

radovedne narave posega po katerikoli igrači, ki ga pritegne (Koprivnikar, 2011). 

2.3.4.2 Likovno-oblikovna ocena dobre igrače 

Dobra igrača mora imeti poleg psiho-pedagoških, zdravstveno-higienskih in tehnoloških, tudi 

oblikovne in estetske kvalitete. Ocenjevanje oblike igrače, njene zasnove in estetske vrednosti 

poteka po kriterijih; oblika in zasnova, varnost, funkcija oziroma uporabnost, konstrukcija in 

izdelava, material, barve in embalaža (Deu, 1991). 

Igrače z dobro obliko, visokim estetskim nivojem in pravilno izbranimi materiali pozitivno 

vplivajo na otrokov odnos do oblike in materiala, v otroku razvijajo občutek za lepo, skladno, 

neagresivno. Oblikovalec igrač torej upošteva čiste in skladne oblike, pravilno izbrana 

razmerja, mehkobo oblike, ergonomske zakonitosti, logične detajle, spoje in sklope, čiste in 

jasne barve in pravilno uporabo naravnih in umetnih materialov (Deu, 1991, str. 10). 
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Po prepričanju Deua (1991) je za doseganje visoke stopnje ponudbe igrač zelo pomembna 

inovativnost, saj inovativne in zanimive igrače v otroku vzbujajo kreativnost, žal pa so naše 

igrače večinoma aplikacija tujih kreacij. 

2.3.4.3 Ocena varnosti dobre igrače 

Med glavne karakteristike varne igrače so zunanja podoba, ki ne vključuje ostrih robov, 

otroku neškodljivi materiali in ustreznost iz tehnološkega vidika (Novak, 2011). 

Poskrbeti moramo, da je igrača, s katero se otrok igra, zanj varna. Dober začetek je preveriti 

oznako na igrači in biti pozorni na opozorila na igračah (Kid toys, 2013). Zelo pomembno je 

upoštevati oznako starostnega razpona na igrači, prav zaradi nevarnosti zadušitve z igračo pri 

mlajših otrocih (Novak, 2011). Nezgode z igračami se najpogosteje dogajajo v 1. letu starosti, 

iz tega razloga igrača za dojenčka ne sme biti manjša od 8 centimetrov (Kid toys, 2013). Kar 

za otroka določene starosti predstavlja nevarnost, pa je za starejšega otroka lahko zanimivo in 

nenevarno. Enako velja tudi za svinčnike, barvice in še mnogo drugega (Levičnik, 1991). 

Izogibati se je potrebno igračam, ki se lahko zlomijo in imajo nazobčane robove ter poskrbeti, 

da nimajo igrače na vrvico toliko dolgih vrvic, da je nevarno za otroka. Igrače s polnilom naj 

bodo pralne in barvane igrače naj bodo barvane z barvami, ki ne vsebujejo svinca. Otroku ne 

ponujajmo igrač, ki proizvajajo glasen zvok, ker lahko poškodujejo otrokov sluh (Kid toys, 

2013). Otrok se ne zaveda morebitnih nevarnosti med svobodnim raziskovanjem igrače, zato 

moramo biti odrasli še posebej pozorni (Juvan, 2002). 

Ker otroci igrače prijemajo in si jih dajejo v usta, je pomembno, da je igrača narejena iz 

materialov, ki so otroku in okolju prijazni (Ivačič, 2011). V današnjem svetu obstajajo tudi 

tovarniško izdelane igrače, ki so brez vsebnosti nevarnih snovi. T. i. ekološke igrače so 

narejene iz naravi nenadomestljivih materialov in surovin, kot je les, organski bombaž, volna, 

papir. Eko igrače so cenovno dražje, vendar ne brez razloga, saj zagotavljajo varnost za otroka 

(Žigon, 2012). 

 

2.3.5 Količina igrač 

Po L. Marjanovič Umek (nav. po Vučina Vršnak, 2012) preobilje igrač otroke vodi k 

površnosti pri igranju in beganju od igrače do igrače. Otrok se lahko vživeto igra le z eno 

igračo ali le majhnim številom igrač, saj mora v igro vključiti svojo ustvarjalnost in najti 
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rešitve za »manjkajoče« igrače. Namesto manjkajočih predmetov tako pogosto uporabijo 

predmete iz okolja, si izdelajo igračo ali pa je njihov govor vodilo za igranje (Vučina Vršnak, 

2012). 

Zasičenost z igračami lahko torej povzroča manjšo raven ustvarjalnosti, saj se otrok med 

mnogimi drugimi igračami ne zna igrati. Tako se igrače lahko hitro naveliča, čeprav še veliko 

igralnih možnosti še ni preizkusil (Juvan, 2002, str. 19). Ugotovljeno je bilo, da zaradi 

prenasičenosti z igračami otroci pogosto nimajo veselja in volje za igro. Strokovnjaki 

priporočajo, da bi se upoštevala prava mera pri količini vnosa igrač, kar pomeni, da naj ima 

otrok manj igrač, ki pa imajo velike igralne zmožnosti (Pirnat, 1997). Otroci, ki nimajo na 

pretek pogosto nerabljenih igrač, navadno ne prosijo ves čas za nove igrače, saj jih predvsem 

osrečuje igra sama, druženje z drugimi otroki in vključevanje odraslih oseb v igro (Vučina 

Vršnak, 2012). 

V primeru situacije, ko se igra istočasno več otrok iste starosti, npr. v vrtčevski skupini, pa je 

pomembno in celo priporočljivo tudi večje število igrač. Mlajši otroci težko razumejo, da 

nimajo enake igrače kot njihov vrstnik, zato naj bo v prostoru na voljo toliko enakih igrač, kot 

je otrok. Igrača naj ne bo nikoli povzročitelj spora in slabe volje ter jeze pri otrocih (Levičnik, 

1991). 

 

 

2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO IN IZBOR IGRAČ 

V igralni dejavnosti, kljub enakemu socialno-kulturnemu okolju, nastajajo velike razlike pri 

igri otrok in otrokovemu izboru igrač. Dejavniki, ki pogojujejo te razlike, so različni in jih 

praviloma istočasno deluje več, težko pa ugotovimo, kateri je prevladujoči razlog za takšno ali 

drugačno vsebino igre (Kavčič, 2004, nav. po Oseli, 2012, str. 3). 

E. B. Hurlock (nav. po Oseli, 2012, str. 4) je opisala naslednje dejavnike, ki vplivajo na 

otrokovo igro in izbor igrač: 

- Zdravstveno stanje otroka: znano je, da se zdravi otroci igrajo več kot 

bolni/bolehni otroci. Ta dejavnik je zlasti pomemben pri organiziranju okolja, 

posebej pri otrocih, ki zaradi bolezni ostajajo dalj časa v bolnišnici. 
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- Gibalni razvoj otroka: otroci, ki so na določeni stopnji bolj gibalno razviti, se 

igrajo dalj časa kot tisti, ki so motorično slabše razviti. Motorično bolj razvit otrok 

ima več možnosti za udejstvovanje različnih gibalnih aktivnosti. 

- Intelektualna razvitost otroka: že v 1. letu starosti otroci, ki se hitreje razvijajo na 

intelektualnem področju, prednjačijo v igri. Te razlike so še izrazitejše na kasnejših 

stopnjah otrokovega razvoja. Specifične razlike v igri med nadarjenimi otroki in 

otroki, ki so manj nadarjeni, se kažejo v izboru igralnega materiala, tako da bolj 

nadarjeni otroci težijo k igračam, ki omogočajo ustvarjalno igro. Razlike se kažejo 

tudi v izboru iger, tako da bolj nadarjeni otroci pogosteje izbirajo individualne kot 

pa skupinske in tekmovalne igre. 

- Spol otroka: sprva se ne kažejo posebej izrazite razlike med deklicami in dečki, 

sčasoma pa se začnejo pojavljati vse večje razlike, ki jih v veliki meri pogojuje 

okolje s socialnimi in kulturnimi stereotipi o ženski in moški vlogi. 

- Tradicija: vsaka kultura ima svoje značilnosti in tradicije, ki se preko vsakdanjega 

življenja prenašajo v otrokovo igro. V obratnem učinku pa tako otrok ustvarja 

tradicijo kulture, v kateri živi. 

- Letni čas: ta dejavnik vpliva predvsem na vsebino igre. 

- Okolje: ta zunanji dejavnik lahko zelo spodbuja spontanost, obseg in vsebino igre. 

Mestni otroci imajo povsem drugačne pogoje za igro kot otroci s podeželja. 

Razlike lahko obstajajo tudi med otroki v istem okolju, ki pa imajo različne 

materialne pogoje. 

- Družbenoekonomski status družine (SES): te razlike se povečujejo s starostjo 

otrok, ko prihaja vse bolj do izraza družbenoizobrazbeni status družine in 

materialne zmožnosti le-te. Otrok, ki izhaja iz družine z nižjim SES-om, se 

pogosto ne more vključiti v določeno igro zaradi pomanjkanja ustreznih igralnih 

rekvizitov. 

- Količina prostega časa: ta dejavnik pride zlasti do izraza pri šolskih otrocih, ki 

veliko časa preživijo v šoli in ob učenju, za igro pa jim pogosto zmanjkuje časa. 

- Igrače in druga sredstva za igro: ta dejavnik vpliva zlasti na vrsto in obseg igre. 

Problem, ki ga lahko izpostavimo pri tem dejavniku, ni samo v pomanjkanju igrač, 
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ampak tudi v tem, da imajo otroci neustrezne igrače glede na svoje razvojne 

potrebe in zmožnosti. Na drugi strani pa tudi prenasičenost z različnimi igračami 

negativno vpliva na otrokovo igro in izbor igrač. 

L. Marjanovič in P. Lešnik Musek (2001, nav. po Oseli, 2012) sta med ključne dejavnike, ki 

vplivajo na igro, izpostavili čas za igranje,igralni material oziroma igrače in prostor ter jih 

umestili med ekološke dejavnike. Po prepričanju M. Novak (2011) so še dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na igro, osebnostne značilnosti otroka (živahnost, vztrajnost, 

samozaupanje ipd.), trenutno fizično in emocionalno stanje (utrujenost, razigranost, žalost, 

jeza ipd.) in trenutna situacija. 

V našem empiričnem delu smo raziskovali vplive določenih dejavnikov na igro in izbor igrač, 

le-ta bodo predstavljena v nadaljevanju. 

 

2.4.1 Vpliv spola otroka na igro in izbor igrač 

Ko govorimo o spolu kot o dejavniku, ki vpliva na izbor določene vrste igrač, ne gre mimo 

vprašanja, kako igrača postane stereotipna. Goldstein (nav. po Fekonja Peklaj, 2006) pravi, da 

tako biološki kot tudi socialni procesi igrajo pomembno vlogo v priljubljenosti za določeno 

vrsto igrač ter vplivajo na sam stil otrokove igre. Razvoj spolne identitete se odraža v vsej 

svoji celovitosti v igri otroka in nanjo tudi vpliva. »Izbira igrač, vsebina igra in njena vrsta, 

soigralci – vse to so prvine igre, ki so odvisne tudi od spola.« (Marjanovič in Kavčič, 2006, 

str. 50) Že Erikson je menil, da so razlike med spoloma rezultat bioloških, natančneje 

morfoloških razlik med spoloma. Biološki dejavniki naj bi vplivali tudi na izbiro igrač. Otroci 

z večjo potrebo po gibanju naj bi se raje posegali po igračah, ki so tradicionalno značilne za 

deške, ker omogočajo zelo aktivno igro (Fekonja, 2006). 

Tudi zgodnja izpostavljenost vzornikom v otrokovem okolju, tako staršem kot vrstnikom, 

vpliva na njegov stil igre in s tem željo po igranju z določeno igračo. Primernost igrače za 

dečke ali deklice delno določajo njegovi vrstniki istega spola. Eden izmed vzrokov za to, da 

otroci izbirajo igrače, ki naj bi bile značilne za njihov spol, je lahko ravno želja po 

odobravanju vrstnikov in po nadaljnjih interakcijah z vrstniki istega spola (prav tam, str, 119). 

Zelo pomembni modeli spolne vloge v otrokovem življenju so prav gotovo otrokovi starši 

(prav tam). Od rojstva naprej starši z otrokom ravnajo nekoliko drugače v odvisnosti od 

njegovega spola, npr. pri dečkih spodbujajo aktivno igro, z deklicami se več pogovarjajo kot z 
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dečki ipd. Osebnostne razlike med spoloma se pojavljajo skladno s spolnimi stereotipi, saj 

starši dajejo socializacijske izkušnje, ki se razlikujejo glede na spol otroka. Zgodnje družinske 

vzorce socializacije naprej podpirajo otrokovi vrstniki, vzgojiteljice in vzgojitelji, spolno 

tipizirana literatura in drugi masovni mediji, zlasti televizija. Možno je, da biološki dejavniki 

pomembno vplivajo k razlikam med spoloma, vendar je dejanska izraznost podvržena vplivu 

okolja (Zupančič, 1999/2000, str. 17). 

2.4.1.1 Vedenjske in značajske značilnosti dečkov in deklic 

Po besedah M. Zupančič (1999/2000) se dečki in deklice med seboj razlikujejo v nekaterih 

mentalnih sposobnostih in osebnostnih potezah. Že v zgodnjem otroštvu dečki nekoliko bolj 

intenzivno izražajo agresivnost kot deklice; igrajo se bolj grobe in fizične igre ter večkrat 

skušajo dominirati nad drugimi otroki. Deklice v primerjavi z dečki bolj sodelujejo s starši in 

se držijo pravil v igri z namenom, da se ne bi prepirale s soigralci (Zupančič, 1999/2000). 

V predšolskem obdobju so bolj tolerantne v obremenilnih situacijah, bolj sodelovalne z 

vzgojiteljicami, prosocialne v odnosu z vrstniki, dečki pa so bolj jezljivi, egoistični, agresivni 

do vrstnikov, nasprotovalni do vzgojiteljic in se nekoliko manj ugodno prilagajajo na socialno 

učenje v vrtcu kot deklice (prav tam). 

Deklice praviloma prej spregovorijo kot dečki, njihov besednjak hitreje narašča in so 

uspešnejše pri branju. Razlike v temperamentnih značilnostih se jasneje pokažejo okoli 2. leta. 

Spol običajno prispeva le 5 do 10 % k individualnim razlikam, medtem ko lahko ostale 

variance pojasnimo z drugimi faktorji (prav tam). 

2.4.1.2 Otroška igra in spol 

Že v 2. letu starosti se dečki in deklice začnejo razlikovati glede oblike igre. Zgodnja igra 

dečkov je bolj manipulativna, fizična in konstrukcijska, igra deklic pa bolj simbolna 

(Zupančič, 1999/2000). 

Razlike v igri med spoloma se kažejo v slednjih značilnostih: dečki se več igrajo zunaj; 

družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot družabne igre deklic in potekajo 

v večjih skupinah kot družabne igre deklic; deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot 

dečki dekliške; dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre, za katere potrebujejo veliko 

prostora, za njihovo igro so značilne ekipe in tekmovalnost, medtem ko so deklice v igri bolj 

sodelovalne, igrajo se na manjši površini, npr. igra s kolebnico; dečki vztrajajo v igri dlje časa 
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kot deklice (72 % vseh deških aktivnosti traja dlje kot 1 uro, pri deklicah je takih aktivnosti 43 

%) (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 51). 

Razlike so prisotne tudi v sociodramski in simbolni igri. Deklice se v 2. in 3. letu pogosteje 

igrajo simbolno igro kot dečki (Zupančič, 1999/2000). Deklice večkrat vključujejo v 

sociodramsko igro vzorce iz domačega okolja (nega dojenčka, nakupovanje), dečki pa zelo 

redko posnemajo t. i. moške vloge (npr. očeta, dedka), pogosto pa prevzemajo vloge iz knjig, 

televizijskih oddaj; igrajo se supermana, gasilce in policiste (Marjanovič Umek in Kavčič, 

2006). Med obema spoloma ni razlik v količini pretvarjanja, razlike pa se kažejo v 

prevzemanju vlog, in sicer dečki praviloma prevzemajo vlogo zdravnika ali kakšno drugo 

dominantno vlogo, v medsebojni interakciji pa je pri dečkih zaslediti več ukazov in trditev 

(Marjanovič Umek, 2002).  

Študije razlik med spoloma v značilnostih igralne interakcije na splošno kažejo, da je igra 

deklic v primerjavi z igro dečkov bolj zapletena, trajnejša in usmerjena na socialno 

interakcijo, poleg tega pa je govor deklic bolj koherenten, deklice več govorijo in vokalizirajo 

kot dečki (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Prav tako pa tudi v samostojni igri z igračami 

kažejo na večjo samostojnost deklic kot dečkov (Zupančič, 1999/2000). 

2.4.1.3 Spolno stereotipne igrače 

Priljubljenost za spolno stereotipne igrače naj bi bile odvisne od tega, v kolikšni meri starši 

odobravajo in podpirajo otrokovo zanimanje za tovrstne igrače. Številne raziskave kažejo, da 

starši, ki tudi sami sprejemajo tradicionalne spolne vloge, pogosteje kupujejo spolno 

stereotipne igrače svojim otrokom. Ugotovljeno je bilo, da starši pogosteje kupujejo spolno 

stereotipno igračo, kadar je njihov nakup odvisen od želje otrok, kot pa če kupujejo igračo po 

lastni presoji (Fekonja, 2006, str. 119). 

Ob pregledu strokovne literature v zadnjih desetletjih lahko opazimo, da so nekoliko 

preseženi stereotipi, ki izključujoče določajo fantovske igrače in dekliške igrače. Pod t. i. 

igrače za dečke uvrščajo npr. kocke in druge konstrukcijske materiale, žoge, vozila, tehnične 

pripomočke, opremo za avtomehanika in pod igrače za deklice oz. dekliške igrače pa npr. 

punčke ter druge ljubkovalne igrače, obleke, kuhinjske pripomočke, frizersko opremo ipd. 

(Marjanovič Umek, 2002). V študiji o igri malčkov s spolno stereotipnimi igračami je bilo 

ugotovljeno, da so se deklice pogosteje igrale s spolno stereotipnimi igračami za deklice in 

dečki z igračami za dečke. Izbor igrač se je najbolj razlikoval v preferenci po igri z 



Kump, J. 2016. Diplomska naloga, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

35 
 

dojenčkom, s katerim so se najpogosteje igrale deklice ter tovornjakom in orodjem, s katerimi 

so se najpogosteje igrali dečki (Fekonja, 2006). 

Pogostost vključevanja spolno stereotipnih igrač v igro se s starostjo otrok zvišuje, in to ne 

zaradi potreb in želja otrok, temveč zaradi spolno stereotipne vloge staršev, starejših otrok in 

medijev, ki reklamirajo igrače za deklice in igrače za dečke (Marjanovič Umek, 2002). Otroci 

raziskujejo svet, razlik med spoloma pa se šele učijo. Sicer se razlike v izbiri igrač pričnejo 

pojavljati že nekje med 2. in 3. letom starosti, vendar to še ne pomeni, da otrok kdaj ne poseže 

po igrači, ki je stereotipna za nasprotni spol (Kravogel, 2013). M. Furlani in L. Marjanovič 

Umek (2012) svetujeta, da ne smemo delati razlik med dečki in deklicami pri izboru igrač, 

zaradi dejstva, da se oboji želijo igrati tako s punčkami kot z avtomobilčki. 

 

2.4.2 Vpliv starosti in osebnosti otroka na izbor in igro igrač 

Pred izborom, nakupom in predajo je potrebno dobro premisliti o otroku in okoliščinah ter 

upoštevati razvojne značilnosti v določeni starosti ter različna zanimanja in potrebe glede na 

vidike njihovega telesnega in duševnega razvoja. Področja osredotočanja, razvojne zmožnosti 

in interesi se pri otroku drastično spreminjajo iz leta v leto (Kids toys, 2013). Iz tega razloga 

je pomembno vedeti, kako se otrok določene starosti igra, kaj ga zanima in kaj zmore v 

telesnem in duševnem pogledu (Levičnik, 1991). Za otroke od 1. do 5. leta starosti je na voljo 

širok spekter igrač, ki je odvisen predvsem od vrste igre (Furlani in Marjanovič Umek). 

Otroci se zlasti v prvih 3. letih izredno hitro spreminjajo; tako npr. igrača, ki navdušuje 

dvomesečnega dojenčka, ne bo zabavala dvoletnega malčka in obratno. Skladno z njegovim 

razvojem potrebuje različne igrače, ki ga spodbujajo, zato jih moramo izbirati glede na 

njegove spreminjajoče se potrebe. Otrok prezahtevno igračo ne bo vedel, kako naj jo pravilno 

uporablja in ne bo mogel uživati v igri. V primeru igre s preveč preprosto igračo, se bo kmalu 

začel dolgočasiti (Stoppard, 1998, str. 125). Torej vse igrače niso enako primerne otrokovi 

starosti; redke so tiste, ki imajo dolgo »življenjsko dobo«, kar pomeni, da se z njo enako 

kakovostno lahko igra različno star otrok (Marjanovič Umek, 2002). Kljub temu pa je 

strokovno utemeljeno, da se otroci vseh starosti, torej dojenčki, malčki, predšolski in 

osnovnošolski otroci, poslužujejo igrač iz različnih skupin in da imajo igrače iz vseh skupin 

tako dečki kot deklice (Marjanovič Umek, 2002). 
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Spoznanja v razvojni psihologiji kažejo, da mlajši otroci v igro pogosto vključujejo visoko 

realistične in bolj strukturirane igrače, starejši pa se igrajo na visoki razvojni ravni z manj 

realističnimi in strukturiranimi igračami, saj lahko spremenijo igračo s svojimi predstavami, 

gestami, simboli (Marjanovič Umek, 2002). Pri izboru igrač igra vlogo teža, oblika, velikost, 

in sestavljenost igrače (Levičnik, 1991). Število igrač v otrokovi igri v prvih treh letih 

narašča, potem pa upada s starostjo. Starejši otroci imajo boljšo pozornost oziroma 

koncentracijo, kar jim omogoča, da se dalj časa igrajo s posamezno igračo (Psihosocialni 

razvoj, 2000–2013). 

Pomembno je upoštevati tudi otrokovo osebnost, kar vključuje otrokov značaj in njegove 

individualne značilnosti ter želje. Vprašati se moramo o otroku, ali rad biva na prostem, ali je 

ustvarjalnega duha, s katerim hobijem ali športom se rad ukvarja ipd. Ob upoštevanju 

otrokovih želja, se bo otrok nedvomno rad igral s ponujeno igračo (Kids toys, 2013). Izbira 

igrač naj bo torej vedno odvisna od otrokovega interesa, v kolikor je opaziti, da otrok igrače 

ne zna uporabljati ali se z njo ne igra iz drugih razlogov, jo je potrebno za nekaj časa 

pospraviti in jo ponuditi kasneje (Ivačič, 2011). 

 

2.4.3 Vpliv družinskega okolja na igro in izbor igrač 

Starši in drugi odrasli kupujejo letno na milijarde različnih igrač. Mnogi strokovnjaki so 

ugotovili, da je velik delež porabljen za igrače, s katerimi otrok »nima kaj početi«. Predvsem 

so mišljene igrače, ki ne ustrezajo otrokovim razvojnim zmožnostim, igrače, ki se v zelo 

kratkem času pokvarijo ali celo razpadejo in tiste igrače, ki jih dobijo samo iz razloga, da so 

všeč njihovim staršem (Pirnat, 1997). 

Starši pogosto kupujejo igrače tik pred zdajci, velikokrat niso seznanjeni z informacijami, 

katere igrače otrok že ima, o starosti njegovih soigralcev in kakšen notranji ali zunanji prostor 

ima na voljo za igro. Včasih premalo vedo o samem otroku, o njegovi starosti, njegovih 

interesih glede igre in igrač in vse to so lahko razlogi za zgrešen nakup (Levičnik, 1991). O 

tem, kar otroci potrebujejo in si želijo, se je potrebno pogovoriti doma in ne v trgovini, kjer se 

bo otrok odločal po trenutni presoji (Furlani in Marjanovič Umek, 2012). Posledica takšnih 

nakupov ali obdaritev je lahko ta, da otrok ne pokaže veselja in zanimanja, da igračo kmalu 

odloži ali se z njo igra drugače, kot je namenjeno (Levičnik, 1991). Otroku je potrebno 

zagotoviti, da sam izbira igrače, tudi če smo mnenja, da določene igrače ne potrebuje, saj mu 
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ob tem nudimo možnost, da se uči sprejemati odločitve in se soočati s posledicami napačnih 

odločitev (Kravogel, 2013). M. Koprivnikar (2011) opozarja, da obstajajo zgolj tržno 

usmerjene igrače, zato izberimo takšne igrače, ki pri otroku spodbujajo razvoj in ustvarjalnost. 

V nekaterih otroških prodajalnah ugotavljajo, da postajajo nakupi vse bolj preudarni in 

načrtovani; kupci posegajo po cenovno ugodnejših izdelkih, še vedno pa dajejo pozornost 

kakovosti in varnosti igrač. V Sloveniji radi kupujejo igrače, ki imajo več funkcij in možnosti 

uporabe, tako da se lahko uporabljajo daljše obdobje (Vučina Vršnak, 2012). U. Kravogel 

(2013) svetuje, da si starši za kakovosten izbor in nakup igrač vzamejo čas in se izognejo 

priložnostnim nakupom, po njegovem pa obdaritev ob rojstnem dnevu ali drugem prazniku 

igrači samo še poveča njeno vrednost, saj jo veže na darovalca ali na dogodek, ob katerem jo 

otrok dobi. 

 

2.4.4 Vpliv medijev in modnih trendov na igro in izbor igrač 

Zgodovinski viri potrjujejo, da so ljudje že v prazgodovini in v dobi antike izdelovali 

predmete, ki so bili namenjeni za igro otrok. Igrače še v začetku 20. stoletja niso bile prav 

pogoste spremljevalke igre, vendar so bile to zlasti družabne in socialne igre (Marjanovič 

Umek, 2002). Pri oblikovanju igrač se čedalje bolj odraža razvoj tehnike in vpliv moderne 

družbe. Igrače vlakci, vojaki in punčke so začele posnemati modele iz vsakdanjega življenja 

(Čujović idr., 2006). 

Na priljubljenost in prodajo posamezne igrače v zadnjem času najbolj vplivajo mediji, zato je 

tržišče preplavljeno z igračami likov filmskih junakov, risank in računalniških iger (prav tam). 

Nekatere igrače so takšne, da njihova priljubljenost traja večno, pri drugih pa njihova slava 

traja le kratek čas, nato pa jih nemudoma zamenja kaj drugega. Visoko gledane in priljubljene 

risanke z junaki, kot npr. Jagodke, vile iz kluba Winx, dirkalnik Rori ipd. se kasneje prenesejo 

v svet igrač. Govorimo torej o karakterjih, ki jih podpira močna oglaševalska kampanja 

(Kravogel, 2013). Izjemen tržni uspeh v svetu igrač so dosegle punčke Barbie in Lego kocke 

(Čujović idr., 2006). Žal mediji kot najbolj priljubljene igrače prikazujejo prav tiste, ki nimajo 

vidnejše didaktične vloge in negativno vplivajo na osebnost otrok. Po ugotovitvah ima večina 

deklic med 5. in 8. letom starosti, ki se igrajo z barbikami, negativno mnenje o svojem videzu 

(Koprivnikar, 2011). 

Reklamiranje igrač je najpomembnejši vpliv pri posredovanju stereotipov o spolnih vlogah. 

Po nekaterih ugotovitvah že triletni otroci, ki zelo pogosto gledajo televizijo, imajo bolj 



Kump, J. 2016. Diplomska naloga, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

38 
 

stereotipne poglede na spolno vlogo kot otroci, ki televizijo gledajo le občasno. Za 

reklamiranje igrač proizvajalci uporabljajo različne tehnike glede na to, ali so igrače 

namenjene deklicam ali dečkom. Reklame za deklice vsebujejo več pastelnih barv in nežno 

glasbeno ozadje, reklame za dečke pa vsebujejo več akcije, zvočnih učinkov in glasno glasbo 

(Fekonja, 2006). 

V vrtcu velikokrat pride do situacije, ko je neka igrača tako popularna, da jo morajo imeti 

prav vsi otroci. Ob vstopu otroka v organizirano skupino, vrtec, pridobi željo po občutku 

pripadnosti in željo po priljubljenosti, zaradi česar se posnemajo med seboj, posnemajo tudi 

najbolj priljubljene igre in igrače med vrstniki, kar jim omogoči tudi lažjo vključitev v 

skupino (Kravogel, 2013). 

Otroci ne želijo zgolj igrač »svojega časa«, saj tradicionalne igrače (npr. punčke, medvedki, 

vozila, ropotulje) še vedno ohranjajo svoje mesto in priljubljenost pri vsaki naslednji 

generaciji otrok, le njihova zunanjost in tehnična dovršenost ter načini delovanja se 

spreminjajo (Marjanovič Umek, 2002). Zatorej jih kdaj povabimo k igri spomin ali domine, 

jim pripravimo zanimiv kviz o živalih ali se skupaj z njimi lotimo oblikovanja gline (Kakšna 

je dobra igrača, 2011). 

 

 

2.5 VLOGA ODRASLEGA V OTROKOVI IGRI 

V sodobnih tehnološko razvitih družbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro 

pomembno vlogo, kar predvsem velja za starše in otrokove vzgojitelje. Odrasli imajo največji 

pomen v igri najmlajših otrok, saj navadno živijo v številčno majhnih družinah in so v prvih 

letih življenja pogosto izolirani od drugih ljudi zunaj jedra družine. Eno izmed optimalnih 

spodbud za svoj razvoj dobijo v igralni interakciji s t. i. mentalno razvitejšim partnerjem; v 

najzgodnejšem obdobju to vlogo prevzemajo starši, ob čemer namreč otrok pridobiva izvorne 

informacije o ljudeh in lastnem delovanju (Zupančič, 2006, str. 125).      

Kljub temu, da je igra zabavna in da se otroci močno angažirajo, postane po sčasoma 

ponavljajoča se dejavnost. Iz tega vidika je po mnenju mnogih avtorjev vloga odraslega pri 

oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre ključna. Odrasli lahko igro spodbudi, usmerja in 

vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim oblikam igralnih dejavnostih (Lešnik Musek in 

Marjanovič Umek, 2006, str. 146). Iz drugega vidika pa je celo priporočljivo, da se otroci čim 
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več igrajo sami. Odsvetovano je prekomerno vmešavanje odraslih v igro, kar lahko vodi k 

neiznajdljivosti in nesamostojnosti. Ker je igra spontana in svobodna aktivnost, je ključnega 

pomena, da je odrasli ne skušajo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili in poskusi 

spreminjanja le-te (Batistič Zorec, 2002, str. 7). Pravilno in celo potrebno pa je posegati v 

igro, če otrok preveč posnema negativne vzore ali ob zapostavljanju drugega otroka. Otrok 

potrebuje spodbude na začetku igre ali med igro, zlasti če pride do medsebojnih težav ali 

nesporazumov med otroki (Juvan, 2002, str. 18). 

Igra torej ni samo stvar otrok samih. Odrasli so dolžni pokazati za igro primerno zanimanje, 

omogočiti igro v primernem prostoru, času, ki ga imajo otroci na razpolago in s potrebnimi 

sredstvi, na željo otrok pa je potrebno v igri tudi sodelovati. Velikokrat se zgodi, da tudi tisti 

starši, ki nudijo otroku potrebne pogoje za igro, igri sami ne posvečajo dovolj pozornosti 

(prav tam, str. 18). Skratka starši in vzgojitelji naj bodo vedno zgled otrokom, zgled v dejanjih 

in vedenju, načinu komuniciranja in tudi v igri. Odrasli lahko s svojim načinom 

komuniciranja in reševanja konfliktov ter s svojimi osebnostnimi lastnosti pomembno 

vplivajo na otroke, saj jih bodo slej kot prej začeli posnemati, in sicer najprej v igri, kasneje 

pa bodo to tudi prenesli v medsebojne odnose. Ključnega pomena je, da se odrasli naučijo 

dobro opazovati otroka med igro, naučiti se morajo pohvaliti otroke za njihove uspehe in 

dosežke ter jih spodbujati na vseh področjih otrokove aktivnosti (Novak, 2011). 

 

2.5.1 Vloga vzgojitelja v otrokovi igri 

Vzgojni in učni cilj igre imata v ospredju vzgojitelj oziroma učitelj, otrok v igri pa se tega ne 

zaveda (Marjanovič Umek, 1991). Vloga vzgojitelja je spodbujati ustvarjalne dejavnosti, kot 

so petje in ples, risanje in slikanje, saj so to dejavnosti, ki jih otrok zlasti na doživljajski ravni 

prenaša v igralne vsebine. Mlajšim otrokom je potrebno omogočiti, da pridobivajo izkušnje 

pri dnevnih rutinah, npr. pri spanju, hranjenju, ki jih nato prenesejo v igro, zlasti pri začetnih 

igrah pretvarjanja. K. Sylva (1984; nav. po Lešnik Musek in Marjanovič Umek, 2006, str. 

149) poimenuje učinek »biti blizu« oz. »biti na dosegu roke« in ugotavlja, da se otroci v vrtcu 

igrajo daljši čas, če so odrasli nekje v bližini, kot če so popolnoma pasivni in niso v stiku z 

otroki, zlasti pri starejših predšolskih otrocih. 

Po svojih raziskavah M. Batistič Zorec (2002, str. 7) ugotavlja, da so vzgojiteljice v naših 

vrtcih pogosto preveč usmerjene v načrtovanje dejavnosti za otroke in premalo fleksibilne, da 
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bi dopuščale, da se pri dejavnostih uveljavljajo tudi ideje in želje otrok. Po njenem 

prepričanju (prav tam) vzgojiteljice največ časa ali vodijo dejavnost ali prepuščajo otroke 

samim sebi, med obema skrajnostma pa je premalo aktivne udeležbe vzgojiteljic v spontanih 

igrah otrok. Z izhajanja iz prakse se je potrebno pogovarjati z otroki in se skupno dogovarjati, 

otroci pa morajo sprejemati določena pravila in se jih postopoma naučiti upoštevati – tako 

vloga vzgojitelja pridobi dodaten pomen; poleg vloge organizatorja in usmerjevalca je 

poglavitna vloga soorganizatorja, soudeleženca v dejavnostih in opazovalca. Vsakokrat znova 

pa je vključevanje vzgojitelja v igro v odvisnosti od značilnosti otrok, njihove dejavnosti, 

trenutne situacije in ciljev igralne aktivnosti (Lešnik Musek in Marjanovič Umek, 2006). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema in namen raziskave 

Raziskovali smo priljubljenost igrač pri predšolskih otrocih. Zanimalo nas je, katera igrača je 

najbolj priljubljena med ponujenimi igračami glede na starost in spol otroka. Zanimalo nas je 

tudi, če so prisotne razlike v priljubljenosti določene vrste igrače. 

Otrok pri igri z različnimi vrstami igrač pridobiva številna spoznanja, izkušnje in spretnosti na 

vseh področjih razvoja. Iz tega vidika L. Marjanovič Umek (1981) deli igrače po osnovni 

funkciji – v svoji klasifikaciji poimenuje igrače za razgibavanje; ljubkovalne igrače; igrače, ki 

spodbujajo otrokovo domišljijo; igrače za ustvarjalno izražanje; igrače za družabne igre ter 

priložnostne igrače. Vse igrače niso enako primerne otrokovi starosti, vendar je strokovno 

utemeljeno, da se otroci vseh starosti, torej dojenčki, malčki, predšolski in osnovnošolski 

otroci, poslužujejo igrač iz različnih skupin in da imajo igrače iz vseh skupin tako dečki kot 

deklice (Marjanovič Umek, 2002). Otrokom od 2. do 3. leta so bolj priljubljene igrače za 

domišljijsko igro, kot so kuhinjsko pohištvo, oblačila za punčke, otroški telefon, živali in 

figure (Furlani, 2012). Pri starejših otrocih so še vedno priljubljene žoge, že osvajajo vožnjo s 

kolesom, s kotalkami in smučmi, zelo priljubljene so železnice s tiri, rešilci, tovornjaki, letala 

(Pirnat, 1997). L. Marjanovič Umek (1991) igre s pravili poimenuje družabne igre in navaja, 

da so najbolj priljubljene med starejšimi otroki in odraslimi. 

Ugotavljali smo, ali so prisotne razlike v času trajanja igre starejših in mlajših otrok ter 

dečkov in deklic. Starejši otroci imajo v osnovi boljšo pozornost, kar jim omogoča, da se dalj 

časa igrajo s posamezno igračo (Psihosocialni razvoj, 2000–2013). Študije razlik med 

spoloma v značilnostih igralne interakcije na splošno kažejo, da je igra deklic v primerjavi z 

igro dečkov bolj zapletena, dolgotrajnejša in usmerjena na socialno interakcijo, poleg tega pa 

je govor deklic bolj koherenten, deklice več govorijo in vokalizirajo kot dečki (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2006). 

Raziskovali smo tudi priljubljenost stereotipnih igrač, in sicer, ali so značilne stereotipne 

igrače za deklice/dečke bolj priljubljene pri deklicah/dečkih kot pri nasprotnem spolu. Med 

stereotipne igrače za dečke uvrščamo npr. kocke in druge konstrukcijske materiale, žoge, 

vozila, tehnične pripomočke, opremo za avtomehanika; med igrače za deklice oziroma 

dekliške igrače pa npr. punčke in druge ljubkovalne igrače, obleke, kuhinjske pripomočke, 

frizersko opremo ipd. (Marjanovič Umek, 2002). 
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Poleg priljubljenosti v vrtčevskem okolju, kjer imajo otroci na izbiro le določene igrače, pa 

smo ugotavljali, katere igrače so najbolj priljubljene v domačem okolju, kjer pa niso omejeni 

in lahko izbirajo med vsemi igračami, s katerimi so se kdajkoli igrali in so se odločili, da je za 

njih najbolj priljubljena in se z njo najrajši igrajo. Zanimalo nas je predvsem, ali so med 

najbolj priljubljenimi igračami prisotne igrače, ki so posledica aktualnih priljubljenih risank. 

Poleg tega nas je zanimalo tudi, ali so tovrstne igrače bolj priljubljene pri starejših kot pri 

mlajših otrocih. Na priljubljenost in prodajo posamezne igrače v zadnjem času najbolj 

vplivajo mediji, zato je tržišče preplavljeno z igračami likov filmskih junakov, risank in 

računalniških iger (Cujović idr., 2006).  

 

3.2 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

- ugotoviti, katera je najbolj priljubljena igrača med ponujenimi igračami pri mlajših 

otrocih; 

- ugotoviti, katera je najbolj priljubljena igrača med ponujenimi igračami pri starejših 

otrocih; 

- ugotoviti, ali je igrača za družabno igro bolj priljubljena pri starejših kot pri mlajših 

otrocih; 

- ugotoviti, ali je igra starejših otrok trajnejša od igre mlajših otrok; 

- ugotoviti, ali je igra deklic trajnejša od igre dečkov; 

- ugotoviti, ali so prisotne razlike med dečki in deklicami v priljubljenosti stereotipnih 

igrač; ali je stereotipna igrača za dečke bolj priljubljena pri dečkih kot pri deklicah in, 

ali je stereotipna igrača za deklice bolj priljubljena pri deklicah kot pri dečkih; 

- ugotoviti, ali so med priljubljenimi igračami prisotne igrače risanih junakov; ugotoviti, 

ali so priljubljene pri starejših bolj kot pri mlajših otrocih; 

 

3.3 Hipoteze 

1. Najbolj priljubljena igrača med ponujenimi igračami pri mlajših otrocih je igrača za 

domišljijsko igro (igra družina-dom). 
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2. Najbolj priljubljena igrača med ponujenimi igračami pri starejših otrocih je igrača za 

gibalno igro (vlaki s tirnico). 

3. Igrača za družabno igro je bolj priljubljena pri starejših kot pri mlajših otrocih. 

4. Igra starejših otrok je v povprečju daljša od igre mlajših otrok. 

5. Igra deklic je v povprečju daljša od igre dečkov. 

6. Med dečki in deklicami so razlike v priljubljenosti stereotipnih igrač: stereotipna 

igrača za domišljijsko igro (družina-dom) je bolj priljubljena pri deklicah kot pri 

dečkih; stereotipna igrača za gibalno igro (vlaki s tirnico pri starejših in vozila pri 

mlajših otrocih) je bolj priljubljena med dečki kot med deklicami. 

7. Med priljubljenimi igračami v domačem okolju so prisotne igrače likov risanih 

junakov; igrače risanih junakov so bolj priljubljene pri starejših kot pri mlajših 

otrocih. 

 

3.4 Raziskovalna metoda 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava temelji na 

kvantitativnem raziskovalnem pristopu, ki smo ga kombinirali z izsledki kvalitativne analize. 

Podatke smo zbirali z opazovanjem in z intervjujem. Po Vogrincu (2008) se kvantitativna 

metodologija zavzema za vrednote znanstvenosti, s ciljem priti do zanesljivih, točnih, 

merljivih preverljivih in objektivnih spoznanj. 

 

3.5 Vzorec  

V vzorec je zajetih 40 predšolskih otrok – 20 otrok starostne skupine 3–4 let in 20 otrok 

starostne skupine 5–6 let. Pri podrobni določitvi starosti so bili otroci v starostni skupini       

3–4 let stari od 3 let in 0 mesecev do 3 let in 7 mesecev, v starostni skupini 5–6 let pa so bili 

stari od 5 let in 0 mesecev do 6 let in 0 mesecev. Z vidika spola je bilo med njimi 20 deklic in 

20 dečkov, in sicer med mlajšimi otroki je bilo 10 deklic in 10 dečkov, prav tako je bilo med 

starejšimi otroki 10 deklic in 10 dečkov.  
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Otroci so obiskovali vrtec belokranjske regije in so bili vključeni iz vseh enot vrtca, saj je bilo 

raziskovanje izvedeno v poletnem času, ko so bili oddelki združeni. 

 

3.6 Opis pripomočkov in postopkov zbiranja podatkov 

Za tehniko zbiranja podatkov smo izbrali opazovanje igralnih situacij, pri čemer nam je kot 

inštrument služil opazovalni list in tehniko intervjuja.  

Uporabili smo strukturirano opazovanje, za katero je značilno, da opazovalec vnaprej določi, 

kaj in kako bo opazoval in kako bo opisal svoja opažanja. Opazovanje je potekalo predvsem z 

udeležbo opazovalca, ob čemer se opazovalec za daljše obdobje vključi v skupino, ki jo 

proučuje, opazuje vedenje članov, posluša in sodeluje v njihovih pogovorih ter poskuša videti 

socialni svet z očmi opazovanih oseb (Vogrinc, 2008). 

Uporabili smo standardizirani intervju, ki je po Vogrincu (2008) predvsem uporaben v 

kvantitativnih raziskavah, saj je vprašalnik poenoten in postopek zapisovanja enak ter 

omogoča tudi primerjavo podatkov, ki jih pridobimo z intervjuvanjem različnih oseb. Obseg 

intervjuja smo omejili na eno vprašanje in je kot takšen posebna oblika intervjuja, t. i. izjava 

(Drole in Vrščaj, 2009). Glede na število vprašancev smo uporabili individualni intervju, saj 

spraševalec sprašuje posameznega vprašanca (Vogrinc, 2008).  

V naslednjem koraku smo razmislili o statistični obdelavi in prikazovanju podatkov. Podatke 

smo prikazovali z grafičnimi prikazi, in sicer v stolpčnih in tortnih grafikonih in s 

tabelaričnimi prikazi, v tabelah. Razlika med grafičnimi in tabelaričnimi prikazi je v njihovi 

uporabi, in sicer grafične prikaze uporabljamo, ko želimo prikazati trend oziroma odnose med 

podatki, tabelarične pa takrat, kadar so pomembne natančne vrednosti (Metode obdelave 

podatkov in prikazovanja rezultatov, 2014). 

3.6.1 Podroben opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

Po tehtnem premisleku in ob upoštevanju primernosti igrač glede na starostne okvirje smo 

določili, katere vrste igrač bomo obravnavali in določili med vrtčevskimi igračami – igrače za 

starejše otroke in igrače za mlajše otroke. Izbrali smo naslednje vrste igrač: igrače za gibalno 

igro, igrače za domišljijsko igro, igrače za konstrukcijsko igro in igrače za družabno igro. 

Za mlajše otroke smo izbrali specifične igrače: za gibalno igro različna vozila na priklop 

(avtomobili, lokomotiva z vagoni, bagri, prikolice, letala, avtomobili ipd.); za domišljijsko 
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igro različne pripomočke in predmete za kuhanje (štedilnik, pomivalni stroj, korito z 

umivalnikom, jedilni pribor, ponev, različne posode in kozarčki), plišaste igrače, punčke in 

dojenčki ter oblačila (pokrivala, pajaci, majice, hlače, slinčki), razne odejice, krpice in drugi 

predmeti (telefon, denarnica, fotoaparat, računalo); za konstrukcijsko igro Lego kocke Duplo 

z različnimi gradbenimi elementi in dodatki (vozila, drevesa, strički, živali ipd.); za družabno 

igro »slike v parih« z osmimi pari raznolikih motivov (jabolko, ribica, sova, svinčnik, želva, 

sonce, češnja, hiša).  

Za starejše otroke pa smo izbrali: za gibalno igro lesene lokomotive z različnimi vagoni, deli 

tirov za sestavljanje železniške proge; za konstrukcijsko igro Lego Basic kocke z različnimi 

sestavnimi deli za konstruiranje ladje; za družabno igro spominske pare za igro »spomin« z 

naslovom »Pod smrečico« (G. Smith Miškov) (11 parov z motivi: jopa, nahrbtnik, punčka, 

anorak, sani, letalo, trobenta, rolka, piškoti, lutke, lopar); igrače za domišljijsko igro pa so 

identične pri mlajših in starejših otrocih. 

Pri določitvi didaktične igrače smo upoštevali opozorilo D. Juvan (2002), ki navaja, da 

didaktična igrača lahko postane nezanimiva, če je pretežka ali prelahka, zato smo prilagodili 

stopnjo zahtevnosti. Za starejše otroke smo uporabili večje število spominskih parov, pri 

mlajših otrocih pa smo uporabili manjše število spominskih parov, slike so bile nazornejše 

prikazane in večje velikosti. Prilagodili smo tudi pravilo igre pri mlajših otrocih, in sicer 

namesto iskanja zakritih parov so iskali odkrite pare. Didaktično igračo »slike v parih« 

omenja v svoji klasifikaciji Kamenova (1981; v Fekonja, 2005), ki predstavlja lažjo različico 

didaktične igrače »spomin« z vidika zahtevnosti igre. 

3.6.2 Izvedba opazovanj igralnih situacij 

Pred izvajanjem opazovanj smo premislili o postavitvi kotičkov z vidika dostopnosti in 

preglednosti. Razmislili smo o primernem časovnem okvirju za izvajanje opazovanj, da ne bi 

motilo organizacije in dela vrtca.  

Opazovanja in intervjuje smo izvajali v poletnem času, ko so bili oddelki iz vseh enot 

združeni. Z izvajanjem smo pričeli 2. 7. 2014 in končali 21. 7. 2014. Otroke, vključene v 

raziskavo, smo seznanili s cilji in namenom raziskave. Ker se z otroki nismo poznali, smo se 

predčasno spoznavali z večdnevnim druženjem ob njihovih igrah, da smo se jim približali in 

si pridobili njihovo zaupanje. Po Vogrincu (2008) si namreč mora raziskovalec prizadevati, da 

bo s člani skupine vzpostavil čim pristnejši in zaupanja vreden odnos, saj medosebni odnosi 
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pomembno vplivajo na celoten potek raziskovanja in predstavljajo temelj za zbiranje 

podatkov (Vogrinc, 2008). Opazovanje smo izvajali posamezno z vsakim otrokom. Pričeli 

smo z opazovanjem mlajših otrok in po končanju vseh opazovanih situacij nadaljevali še s 

starejšimi otroki. Po opazovanju je sledil individualni intervju ravno tako s posameznim 

otrokom.  

Z izvajanjem opazovanj igralnih situacij smo vsakodnevno pričeli po zajtrku, ko so otroci 

bivali zunaj in je bila igralnica za izvajanje prosta ter zaključili pred časom kosila. Ob vsakem 

dnevu izvajanja smo najprej pripravili igralne kotičke in igrače. Kotičke smo primerno 

razporedili po prostoru, da so bili urejeni in razvidni ter da so nudili otrokom dovolj prostora 

in možnosti za igro. Igrače smo ustrezno porazdelili v kotičke in jih razstavili na vidna mesta, 

s čimer smo omogočili dober vpogled otrokom ob izbiranju in odločitvi za določeno igro. 

Primerno smo pripravili okolje, tako da je bil prostor primerno osvetljen in je nudil nemotečo 

tišino ter odmaknili vse predmete in igrače, ki bi utegnili biti moteči dejavniki oziroma bi 

odvrnili pozornost opazovanega in intervjuvanega otroka.  

Opazovanja smo izvedli tako, da smo v igralnico povabili posameznega otroka in mu dali 

navodilo, da si ogleda pripravljene kotičke ter si izbere za igro tisti kotiček, ki mu je najljubši 

in v katerem bi se najrajši igral. Pri izbiri igrače za družabno smo podali pravila igre. 

Posebnost pri omenjeni igri je bila še ta, da smo iz vloge opazovalca stopili v vlogo aktivnega 

člana opazovalne situacije, zaradi same narave igre – v igri smo prevzeli vlogo soigralca, ob 

čemer smo upoštevali razvojno stopnjo opazovanih otrok. Po izbiri kotička so otroci pričeli z 

igro, ob čemer smo se vključevali na povabilo otrok, opazovali vedenje, poslušali njihove 

izjave in po potrebi zastavljali vprašanja za pridobitev vseh potrebnih informacij. Otroku smo 

omogočili dovolj časa za igro in ga nikakor nismo silili v nadaljnjo igro, če mu je 

koncentracija padla in je želel zaključiti svojo igro; torej opazovanje igralne situacije smo 

končali, ko je prenehala otrokova želja po igri.  

Za beleženje podatkov smo uporabili opazovalne liste (dnevnik opazovanj igralnih situacij), v 

katerega smo beležili ime otroka, njegov spol, starost, izbiro igralnega kotička, čas trajanja 

igre in opis igralne situacije. V opis igralnih situacij smo beležili povzetke poteka igre, 

vsebine in način igranja, in sicer v kratkih zapisih, ki smo jih pozneje vključili v natančnejši 

opis. Poročilo mora biti popolno, natančno, razumljivo ter mora biti iz le-tega razvidno kdaj, 

kje in koliko časa se je nek dogodek opazoval (Vogrinc, 2008). Čas trajanja igre smo merili s 
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štoparico, ki je ena od aplikacij na mobilnem telefonu in ga prikazali v minutah. S štopanjem 

smo pričeli ob pričetku otrokove igre in končali z meritvijo ob končanju igre. 

 

3.6.3 Izvedba intervjuja 

Pred izvedbo intervjuja smo razmislili, kako bi zastavili otrokom vprašanje, da bi pridobili 

informacije, ki jih želimo raziskovati, in sicer na najbolj preprost in razumljiv način zaradi 

razumevanja vključenih mlajših otrok. 

Intervjuje smo izvajali po končanih opazovanjih, posamično z vsakim otrokom. Zastavili smo 

eno vprašanje, in sicer, s katero igračo se najrajši igra doma oziroma s čimer se najrajši igra 

doma. Pridobili smo informacije o priljubljenih igračah in si podane izjave zapisali. Nekateri 

otroci so se težje odločili za eno igračo, zato smo jim pomagali z usmeritvami. Izvedba 

intervjuja je v povprečju trajala eno minuto. 
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4 REZULTATI 

4.1 Priljubljenost igrač med ponujenimi vrtčevskimi igračami pri mlajših 

otrocih 

Z opazovanjem smo želeli izvedeti, katera je najbolj priljubljena igrača med ponujenimi 

igračami pri mlajših otrocih starostne skupine 3–4 let. Ugotavljali smo, katero igračo oziroma 

vrsto igrače so otroci najbolj pogosto izbrali za igro. Zastavili smo hipotezo, da je pri mlajših 

otrocih najbolj priljubljena igrača za domišljijsko igro »družina-dom«.  

 

Grafikon 1: priljubljenost igrač pri mlajših otrocih 

 

Podatki v grafikonu 1 prikazujejo, koliko otrok je kot najbolj priljubljeno izbralo posamezno 

igračo. Podatki kažejo (grafikon 1), da je največje število otrok, 7 otrok, kot najbolj 

priljubljeno igračo izbralo domišljijsko igro »družina-dom«. Iz grafičnega prikaza je razvidno, 

da je druga najbolj priljubljena igrača za družabno igro »slike v parih« (6 otrok), najmanj 

priljubljena pa je igrača za konstrukcijsko igro (2 otroka). Zastavljeno hipotezo smo potrdili, 

saj so si otroci največkrat izbrali za igro igračo za domišljijsko igro »družina-dom« in tako 

velja za najbolj priljubljeno igračo med ponujenimi igračami pri mlajših otrocih. 
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4.2 Priljubljenost igrač med ponujenimi vrtčevskimi igračami pri starejših 

otrocih 

Tako kot pri mlajših otrocih nas je tudi pri starejših 5–6 letnih otrocih zanimalo, katera je 

najbolj priljubljena igrača med ponujenimi vrtčevskimi igračami. Zastavili smo hipotezo, da 

je pri starejših otrocih najbolj priljubljena igrača za gibalno igro (vlaki s tiri).  

 

 

Grafikon 2: priljubljenost igrač pri starejših otrocih 

 

Podatki v grafikonu prikazujejo, koliko otrok je kot najbolj priljubljeno izbralo posamezno 

igračo. Podatki kažejo (grafikon 2), da je največje število otrok, 7 otrok, izbralo igračo za 

gibalno igro (vlaki s tiri) in igračo za domišljijsko igro »družina-dom« (prav tako 7 otrok). Iz 

grafičnega prikaza je tudi razvidno, da sta ostali igrači, igrača za konstrukcijsko igro in igrača 

za družabno igro »spomin«, manj priljubljeni pri starejših otrocih ravno tako z enakim 

številom otrok (3 otroci). Za najbolj priljubljeno igračo med ponujenimi vrtčevskimi igračami 

pri mlajših otrocih tako veljata igrača za gibalno igro (vlaki s tiri) in igrača za domišljijsko 

igro »družina-dom«. Tudi v tem primeru našo hipotezo potrdimo. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

igrača za gibalno
igro (vlaki s tiri)

igrača za
konstrukcijsko igro

(lego kocke)

igrača za
domišljijsko igro
»družina-dom«

igrača za družabno
igro »spomin«

Število otrok

število otrok



Kump, J. 2016. Diplomska naloga, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

 

50 
 

4.3 Priljubljenost didaktične igrače za družabno igro pri mlajših in 

starejših otrocih 

Želeli smo tudi izvedeti, ali je igrača za družabno igro bolj priljubljena pri starejših kot pri 

mlajših otrocih. Primerjali smo, kako pogosto so izbirali didaktično igračo mlajši otroci in 

kako pogosto starejši otroci, da bi prišli do ugotovitve, pri katerih je didaktična igrača bolj 

priljubljena. Zastavili smo hipotezo, da je didaktična igrača bolj priljubljena pri starejših kot 

pri mlajših otrocih.  

 

Grafikon 3: priljubljenost igrače za družabno igro pri mlajših otrocih 

 

Grafikon prikazuje priljubljenost igrače za družabno igro pri mlajših otrocih. Podatki kažejo 

(grafikon 3), da je delež priljubljenosti didaktične igrače 30-odstotni.  
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Grafikon 4: priljubljenost igrače za družabno igro pri starejših otrocih 

 

Grafikon prikazuje priljubljenost igrače za didaktično igro pri starejših otrocih. Podatki kažejo 

(grafikon 4), da je delež priljubljenosti za družabno igro pri starejših otrocih  15-odstotni. 

V primerjavi grafikona 3 in grafikona 4 smo ugotovili, da je delež priljubljenosti didaktične 

igrače višji pri mlajših otrocih, in sicer za 15 %. Torej je igrača za družabno igro bolj 

priljubljena pri mlajših otrocih kot pri starejših, zato smo zavrnili zastavljeno hipotezo. 

 

4.4 Čas trajanja posamezne igre pri starejših in mlajših otrocih 

Z merjenjem časa igralnih situacij smo pridobili podatke o času trajanja iger z določeno 

igračo, tako pri mlajših kot pri starejših otrocih. Želeli smo raziskovati razlike v času trajanja 

igre med mlajšimi in starejšimi otroci, pri čemer smo zastavili hipotezo, da je igra starejših 

otrok v povprečju daljša od igre mlajših otrok. Zanimal nas je povprečen čas trajanja igre s 

posamezno igračo pri mlajših in pri starejših otrocih, ki smo ga izrazili v merski časovni enoti 

minuti (min).  
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Povprečni čas trajanja igre pri mlajših otrocih 

Gibalno igro se je igralo 5 otrok, posamezni igri so namenili 13 min, 18 min, 10 min, 11 min 

in 19 min. Povprečni čas trajanja gibalne igre je 14,2 min.  

Konstrukcijsko igro sta se igrala 2 otroka, in sicer 15 min in 28 min. Z izračunom aritmetične 

sredine smo pridobili podatek, da je povprečni čas trajanje konstrukcijske igre 21,5 min. 

Domišljijsko igro se je igralo 7 otrok, in sicer 20 min, 23 min, 22 min, 25 min, 26 min, 18 min 

in 21 min. Z izračunavanjem smo pridobili podatek povprečnega časa trajanja domišljijske 

igre 22,1 min. 

Družabno igro se je igralo 6 otrok, in sicer je njihova igra trajala 14 min, 15 min, 20 min, 18 

min, 10 min in 17 min. Z izračunavanjem smo pridobili podatek povprečnega časa trajanje 

igre, in sicer 15,7 min. 

Povprečni čas trajanja igre pri starejših otrocih 

Gibalno igro se je igralo 7 otrok, igri so namenili 17 min, 34 min, 30 min, 21 min, 25 min, 28 

min in 36 min. Z izračunavanjem smo pridobili podatek, da je povprečen čas trajanja gibalne 

igre 27,3 min.  

Konstrukcijsko igro so se igrali 3 otroci, in sicer 25 min, 35 in 29 min. Z izračunom 

aritmetične sredine smo pridobili podatek, da je povprečni čas trajanje konstrukcijske igre 

29,7 min. 

Domišljijsko igro se je igralo 7 otrok, in sicer so igri namenili 46 min, 54 min, 35 min, 32 

min, 22 min, 30 min in 12 min. Z izračunavanjem smo pridobili podatek povprečnega časa 

trajanja domišljijske igre 32,9 min. 

Družabno igro so se igrali 3 otroci, in sicer je njihova igra trajala 23 min, 21 min in 20 min. Z 

izračunavanjem smo pridobili podatek povprečnega časa trajanje igre 21,3 min. 

Pridobljene rezultate z decimalnimi števili smo zaokrožili na cela števila in jih uredili v 

spodnjo tabelo. 
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�̅� Mlajši otroci Starejši otroci 

Gibalna igra 14 27 

Konstrukcijska igra 22 30 

Domišljijska igra 22 33 

Družabna igra 16 21 

Tabela 1: povprečen čas trajanja posamezne igre pri mlajših in starejših otrocih 

Tabela 1 prikazuje povprečen čas trajanja posamezne igre pri mlajših in pri starejših otrocih. 

Podatki kažejo (tabela 1), da je gibalna igra v povprečju daljša pri starejših otrocih, in sicer za 

13 min povprečnega časa. Konstrukcijska igra starejših otrok je v povprečju daljša od 

konstrukcijske igre mlajših otrok za 8 min, domišljijska igra starejših otrok je v povprečju 

daljša za 11 min povprečnega časa. Najmanjše razlike v času trajanja igre pa so pri družabni 

igri, in sicer družabna igra starejših otrok je v povprečju daljša od igre mlajših za 5 min 

povprečnega časa.   

Postavljeno hipotezo smo potrdili, saj so starejši otroci vsem vrstam iger namenili več časa in 

je tako njihova igra v povprečju daljša od igre mlajših otrok. 

 

4.5 Čas trajanja igre pri dečkih in deklicah 

Zanimale so nas tudi razlike v času trajanja igre pri dečkih in deklicah. Postavili smo 

hipotezo, da je igra deklic v povprečju daljša od igre dečkov. Zanimal nas je povprečni čas 

trajanja igre pri deklicah in dečkih. Zaradi velikega števila individualnih rezultatov in boljše 

preglednosti smo podatke uredili po vrstnem redu od najkrajšega do najdaljšega časa trajanja 

igre in jih prikazali v tabeli. Do rezultatov smo prišli z računanjem aritmetične sredine. 
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Tabela 2: prikaz podatkov časa trajanja igre deklic in dečkov 

Čas trajanja igre (dečki) Čas trajanja igre (deklice) 

10 13 

10 14 

11 15 

12 17 

15 18 

17 20 

18 20 

18 20 

19 21 

21 22 

21 23 

22 23 

25 25 

25 26 

28 30 

28 31 

29 34 

30 35 

35 46 

36 54 
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Povprečni čas trajanja igre pri dečkih in deklicah 

Računali smo povprečen čas trajanja igre pri dečkih in deklicah. Aritmetična sredina oziroma 

povprečen čas trajanja igre deklic je 25,4 min, pri igri dečkov pa 21,5 min.  

Ugotovili smo, da je v povprečju igra deklic daljša od igre dečkov, in sicer za 3,9 min. Na 

podlagi pridobljenih rezultatov smo postavljeno hipotezo potrdili. 

 

4.6 Priljubljenost stereotipnih igrač pri dečkih in deklicah 

Raziskovali smo prisotnost stereotipov med otroci vključenimi v raziskavo, torej razlike med 

dečki in deklicami v priljubljenosti stereotipnih igrač. Zanimalo nas je, ali je stereotipna 

igrača za dečke (igrače za gibalno igro; vozila pri mlajših otrocih in vlaki s tiri pri starejših 

otrocih) bolj priljubljena pri dečkih kot pri deklicah. Za stereotipno igračo, ki je značilna za 

deklice (igrača za domišljijsko igro »družina-dom«) pa nas je zanimalo, ali je bolj priljubljena 

pri deklicah kot pri nasprotnemu spolu. Prikazali smo frekvenčno porazdelitev individualnih 

rezultatov v grafikonu.  

 

 

Grafikon 5: priljubljenost stereotipnih igrač pri dečkih in deklicah 
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Grafikon 5 prikazuje priljubljenost stereotipnih igrač pri dečkih in deklicah. Podatki  

(grafikon 5) kažejo, da je stereotipna igrača za dečke (igrača za gibalno igro) bolj priljubljena 

pri dečkih kot pri deklicah; več dečkov kot deklic je izbralo za igro igračo za gibalno igro, in 

sicer 4 več. Razvidno iz grafičnega prikaza je več deklic kot dečkov (prav tako 4 več) izbralo 

za igro stereotipno igračo za deklice (igrača za domišljijsko igro). Ugotovili smo, da so 

prisotni stereotipi pri otrocih glede priljubljenosti igrač; stereotipna igrača za deklice/dečke je 

bolj priljubljena pri deklicah/dečkih kot pri nasprotnem spolu. Glede na rezultate smo 

postavljeno hipotezo potrdili. 

 

4.7 Priljubljenost igrač likov risanih junakov v domačem okolju 

Preko tehnike intervjuja smo pridobili podatke o priljubljenosti igrač v domačem okolju, pri 

čemer nas je zanimala priljubljenost igrač, ki so posledica risank, t. i. igrač likov risanih 

junakov. Postavili smo hipotezo, da so v domačem okolju prisotne igrače risanih junakov, in 

sicer da so bolj priljubljene pri starejših kot pri mlajših otrocih. Zaradi raznolikosti in velikega 

števila pridobljenih podatkov smo podatke uredili tako, da smo določili kategorije. V 

odgovorih otrok smo iskali teme in podteme, zapisali smo besede, ki so predstavljale te teme 

in jih imenovali »kategorije« ter po tej osnovi kasneje kategorizirali vse odgovore otrok. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov smo namesto imen otrok napisali spol (deček/deklica), 

specifične igrače pa smo kategorizirali glede na vrsto igrače. Podatke mlajših in starejših 

otrok smo prikazali v tabeli, nato pa smo jih prikazali še številčno v grafikonu. 

 

Deklica/deček PODTEMA (specifična 

igrača) 

TEMA 

(vrsta igrače) 

deklica dojenček igrača za simbolno igro 

deklica kocke igrača za konstrukcijsko 

igro 

deklica plišasta igrača opica igrača za simbolno igro 

deklica gumijasta račka igrača za simbolno igro 
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deklica punčka igrača za simbolno igro 

deklica žoga igrača za gibalno igro 

deklica risanje (barvice) igrača za ustvarjalno igro 

deklica plišasti konjiček igrača za simbolno igro 

deklica plišasta muca iz risanke 

»Hello Kitty« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica avtomobil igrača za gibalno igro 

deček plišasti kuža Ferdo igrača za simbolno igro 

deček formula igrača za gibalno igro 

deček traktor igrača za gibalno igro 

deček lončki igrača za simbolno igro 

deček bager igrača za gibalno igro 

deček vlak iz risanke 

»Lokomotivček Tomaž« 

igrača likov risanih 

junakov 

deček avtomobil igrača za gibalno igro 

deček kosilnica igrača za gibalno igro 

deček zmaj iz risanke »Kako 

izuriti svojega zmaja 2« 

igrača likov risanih 

junakov 

deček balon igrača za gibalno igro 

Tabela 3: priljubljene igrače v domačem okolju pri mlajših otrocih 

 

 

Deklica/deček PODTEMA TEMA 
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(specifična igrača) (vrsta igrače) 

deklica dojenček igrača za simbolno igro 

deklica puzzle z motivom iz 

risanke »Barbie« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica poni iz risanke »Moj mali 

poni« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica vila »Winxica« iz risanke 

»Winx« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica barbika iz risanke 

»Barbie« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica risanje (barvice) igrača za ustvarjalno igro 

deklica vlaki igrača za gibalno igro 

deklica poni iz risanke »Moj mali 

poni« 

igrača likov risanih 

junakov 

deklica  risanje (flomastri) igrača za ustvarjalno igro 

deklica računalnik z motivom iz 

risanke »Hello Kitty« 

igrača likov risanih 

junakov 

deček avtomobil na daljinsko 

upravljanje 

igrača za gibalno igro 

deček knjiga s pravljicami igrača za namizno igro 

deček kamion igrača za gibalno igro 

deček konjiček igrača za simbolno igro 

deček avtomobil igrača za gibalno igro 

deček striček iz risanke igrača likov risanih 
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»Batman« junakov 

deček lego kocke igrača za konstrukcijsko 

igro 

deček avtomobil na daljinsko igrača za gibalno igro 

deček traktor s prikolico igrača za gibalno igro 

deček vlaki s strički igrača za gibalno igro 

Tabela 4: priljubljene igrače v domačem okolju pri starejših otrocih 

 

 

 

Grafikon 6: priljubljenost igrač v domačem okolju pri starejših in mlajših otrocih 

 

Grafikon 6 prikazuje priljubljenost igrač v domačem okolju pri starejših in mlajših otrocih, pri 

čemer nas je zanimala priljubljenost igrač risanih junakov. Podatki kažejo, da so med 

priljubljenimi igračami v domačem okolju prisotne igrače risanih junakov, tako pri mlajših kot 

pri starejših otrocih. Razvidne so razlike v priljubljenosti, višja stopnja priljubljenosti je pri 
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starejših otrocih, saj so 4 otroci več kot pri mlajših za najbolj priljubljeno igračo izbrali igračo 

risanih junakov. Torej smo postavljeno hipotezo potrdili. 

Iz podatkov (grafikon 6) lahko ugotovimo še, da so zelo priljubljene igrače za gibalno igro, 

igrače za konstrukcijsko in namizno igro pa najmanj, pri čemer opazimo odsotnost igrač za 

namizno igro pri mlajših otrocih. 
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5 RAZPRAVA 

Ugotovili smo, da je med otroci, ki so sodelovali v naši raziskavi, med ponujenim vrtčevskimi 

igračami najbolj priljubljena igrača za domišljijsko igro družina-dom. Po U. Furlani (2002), 

so otrokom od drugega do tretjega leta starosti vse bolj priljubljene igrače za domišljijsko 

igro, kar se je izkazalo tudi v našem primeru. Po naših predvidevanjih, izhajajoč iz 

opazovanja igralnih situacij, jim je igra v kotičku družina-dom všeč prav zaradi tega, ker 

ponuja veliko možnosti raznolikega in svobodnega igranja. Zelo radi se vživljajo v vloge 

odraslih oseb, predvsem svojih staršev, pri čemer se počutijo pomembne, skrbijo za dojenčke 

ali živali in imajo do njih ljubeč odnos. Navadno je na voljo veliko rekvizitov za igro, kar 

otroke dodatno pritegne in spodbudi k igri. Zelo radi posegajo po tehničnih predmetih, npr. 

telefonih, računalnikih in modnih dodatkih, npr. denarnicah, pokrivalih in torbicah. V 

domišljijski igri je namreč vse mogoče, njihova domišljija ne pozna meja, tudi če dejanske 

igrače oziroma pripomočka za igro ni, si ga lahko oblikuje v svoji domišljiji.  

Tudi pri starejših, pet do šestletnih otrocih, je najbolj priljubljena igrača za domišljijsko igro 

družina-dom poleg igrače za gibalno igro, vlakov s tiri. M. Pirnat (1997) navaja, da so pri 

starejših otrocih priljubljene železnice s tiri, rešilci, tovornjaki, letala. V času zaposlitve v 

vrtcu smo uvideli, da otroci zelo radi posegajo po lesenih vlakih s tiri, prav s temi, ki sem jih 

ponudila otrokom, ki so sodelovali v raziskavi. Po našem mnenju so tako motivirani zaradi 

tega, ker si po svojih željah in idejah sestavijo železnico, iščejo sestavne dele in jih 

kombinirajo. V tem igralnem sklopu je veliko različnih sestavnih delov, križnih tirov, klancev, 

mostov ipd., kar daje otrokom veliko možnosti raznolike igre. Ravno zaradi svoje unikatne 

železnice se otroci z veseljem in ponosom igrajo gibalno igro, tako da vozijo vlake po njej. 

Omogočena je tudi velika izbira različnih sestavnih delov vlakov, npr. vagoni, potniški vlaki 

ipd., pri čemer se srečujejo in poučujejo o vrstah železniškega prometa. 

Proučevali smo čas trajanja igre, pri čemer smo ugotovili, da so razlike v času trajanja glede 

na različno starost, kar pomeni, da vplivajo razvojne značilnosti otrok. Starejši otroci imajo v 

osnovi boljšo pozornost, kar jim omogoča, da se dalj časa igrajo s posamezno igračo 

(Psihosocialni razvoj, 2000–2013). Ugotovili smo, da so starejši otroci posvečali vsem vrstam 

igre več časa kot mlajši otroci. Tudi na osnovi svojih opažanj lahko zapišem, da so starejši 

otroci bolj osredotočeni na igro in bolj organizirani pri vsebini igre in načinu igranja. 

Posledično je igra starejših otrok trajnejša, igra mlajših otrok pa relativno krajša. Mlajši otroci 

pa v nasprotju imajo krajšo pozornost, koncentracija jim hitreje upada in so manj organizirani 
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oziroma bolj begajo iz ene v drugo dejavnost. Pozornost malčka je sorazmerno 

nenadzorovana in kratka, pa tudi manj usmerjena (Marjanovič, 2004). Stalnost pozornosti, 

glede na količino pozornosti, ki jo otroci namenjajo igrači, narašča z leti, med 3. in 5. letom 

gre za pomembno povišanje vzdrževanja pozornosti (Marjanovič in Fekonja, 2008). 

Razlike v času trajanja igre so tudi glede na spol otroka, saj je bila igra deklic v povprečju 

daljša od igre dečkov. V okviru raziskave smo ugotovili, da so deklice dlje časa vztrajale pri 

igrah, sploh pri domišljijski igri, z nami (zunanjim opazovalcem) so pogosteje vzpostavljale 

socialne interakcije in tudi igre so bile bolj vsebinsko bogate. Opazili smo, da so dečki več 

časa kot drugim igram posvetili konstrukcijski igri, saj so v njej uživali in so se v igro 

poglobili. Študije razlik med spoloma v značilnostih igralne interakcije na splošno kažejo, da 

je igra deklic v primerjavi z igro dečkov bolj zapletena, dolgotrajnejša in usmerjena na 

socialno interakcijo, poleg tega pa je govor deklic bolj koherenten, deklice več govorijo kot 

dečki (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Ugotovili smo, da spol otroka vpliva tudi na čas 

trajanja igre. 

Ugotavljali smo, kakšne so razlike v priljubljenosti didaktične igrače, pri čemer smo prišli do 

rezultatov, da je večja priljubljenost didaktičnih igrač pri mlajših otrocih. L. Marjanovič 

Umek (1991) pa navaja, da so najbolj priljubljene med starejšimi otroki in odraslimi, kar se 

razlikuje od spoznanja pri naši raziskovani množici. Po našem razmišljanju in ob upoštevanju 

navedbe L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2008), da se igre s pravili praviloma pojavljajo 

od 2. oziroma 3. leta starosti, je namizna igra (slike v parih) mlajše otroke pritegnila zaradi 

tega, ker se z njimi manj srečujejo oziroma imajo manj izkušenj s tovrstnimi igrami. Da igrača 

ne bi bila prezahtevna in iz tega razloga ne bi vedel, kako naj se z njo igra (Stoppard, 1998), 

smo didaktično igračo prilagodili starosti otrok in spremenili pravila igre. Menimo, da je 

ključnega pomena izbrati primerno igračo in igro glede na razvojne značilnosti otroka in jim 

ponuditi vse vrste igrač. 

Zanimala nas je tudi priljubljenost stereotipnih igrač, pri čemer smo ugotovili, da so pri 

otrocih prisotni stereotipi. Med deklicami je bila bolj priljubljena stereotipna igrača za deklice 

in med dečki bolj priljubljena stereotipna igrača za dečke. Kljub temu pa so tako dečki kot 

deklice posegali po stereotipni igrači nasprotnega spola. Ocenjujemo, da otroci, ki so 

sodelovali v raziskavi, nimajo vcepljenih stereotipov, ki izključujoče določajo fantovske 

igrače in dekliške igrače, iz česar sklepamo, da je njihovo ožje okolje primerno naravnano 

glede družbenih stereotipov. Veliko vlogo pri tem imajo poleg staršev tudi strokovni delavci 
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vrtca, ki vzgajajo otroka in jih učijo vrednot in družbenih norm. Pridružujemo se mnenju L. 

Marjanovič Umek (2002), da se tako dečki kot deklice želijo igrati s punčkami kot z 

avtomobilčki, zato ne delajmo razlik in ne imejmo predsodkov. 

Poleg priljubljenosti v vrtčevskem okolju pa smo preko intervjuja ugotavljali priljubljenost 

igrač v domačem okolju, kjer smo poizvedovali o prisotnosti igrač, ki so posledica aktualnih 

priljubljenih risank. Ugotovili smo, da so med igračami v domačem okolju tako pri mlajših 

kot pri starejših otrocih prisotne igrače likov risanih junakov in hkrati ugotovili, da so tovrstne 

igrače bolj priljubljene med starejšimi otroki, predvsem med deklicami. Ugotovili smo, da so 

igrače sovpadale z aktualnimi risanimi serijami (Barbie, Hello Kitty, Winx, Lokomotivček 

Tomaž ipd.), pri čemer so liki pozitivno naravnani in ne spodbujajo nasilja ali imajo drugačen 

negativen vpliv. Ocenjujemo kar veliko stopnjo priljubljenosti tovrstnih igrač, vendar so med 

priljubljenimi tudi tradicionalne igrače, ki imajo veliko didaktično vrednost in po naših 

ugotovitvah še vedno ohranjajo mesto v priljubljenosti otroških igrač.  
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6 SKLEP 

Pridobljeni rezultati in interpretacija opazovanj in intervjujev ne veljata za celotno populacijo 

3- do 4-letnih in 5- do 6-letnih otrok, pač pa le za otroke, ki smo jih vključili v raziskavo. 

Težko je določevati ali meriti priljubljenost igrač pri otrocih, saj na izbiro in priljubljenost 

vplivajo tudi drugi »prikriti« dejavniki, kot so trenutno počutje in stanje otroka, predhodno 

igranje ipd. Znotraj teoretičnih omejenih okvirjev smo določili raziskovalna vprašanja in 

hipoteze, ki smo jih potrdili. Zavrnili smo le hipotezo, s katero smo predpostavili, da je igrača 

za družabno igro bolj priljubljena pri starejših kot pri mlajših otrocih. Ocenjujemo, da se 

raziskovalne ugotovitve v veliki meri skladajo s teoretičnimi izhodišči. 

Glede na količino časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu, imajo vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev pa tudi drugi strokovni delavci pomembno vlogo v otrokovem življenju. Za 

nudenje kakovostne igre je potreben premišljen in korekten izbor igrač in iger ter pedagoško 

organizirana in načrtovana priprava vseh igralnih aktivnosti in dejavnosti. Pomembna so 

aktualna izobraževanja in predavanja strokovnih delavcev, ki dajejo smernice o pomembnih 

vidikih igre in igrač. 

Z raziskovanjem v sklopu diplomske naloge se je izkazalo, da je problem igre in 

priljubljenosti igrač raziskano področje in da se veliko posveča v dobrobit otroka. 

Ocenjujemo, da so otroci v okviru raziskave imeli možnost svobodne izbire in v igri niso bili 

časovno ali prostorsko omejeni, kar je pripomoglo k uspešnemu pridobivanju rezultatov. 

Ocenjujemo še, da je igra otrok, vključenih v raziskavo, kakovostna, poglobljena in bogata, da 

ji namenijo veliko količino časa, iz česar lahko sklepamo, da se v igri dobro počutijo in so 

zanjo motivirani. Ocenjujemo, da so bile igrače korektno izbrane glede na starostne 

značilnosti in so ustrezale vsem merilom »dobre igrače«. 
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8 PRILOGE 

8.1 Vzorec opazovalnega lista 

Ime otroka: 

Starost otroka: 

Spol otroka: 

Izbira igrače: 

Opis igralne situacije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas trajanja igre: 
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8.2 Primeri opazovalnih listov pri 3- do 4-letnih otrocih 

 

Primer 1 

Ime otroka: Peter 

Starost otroka: 3 leta, 0 mesecev 

Spol otroka: moški 

Izbira igrače: igrača za konstrukcijsko igro (lego kocke) 

Opis igralne situacije: 

Deček iz zaboja vzame sestavljalno podlago in prične s sestavljanjem kock na le-to. Odloči 

se, da bo sestavil hišo. Ne sestavlja okvirja hiše, vendar gradi po eni strani podlage. 

Nenadoma vse poruši in nadaljuje igro s sestavljanjem stolpa; postopoma dodaja kocke 

manjših dimenzij v višino, pri čemer izbira samo kocke modre barve. Komentira, da je stolp 

zelo visok, da lahko iz njega skočiš in da lahko iz njega skače Spiderman. Zopet nadaljuje z 

dodajanjem kock in ko je stolp že zelo visok, vzame kocko in se igra, da je z njo zanetil ogenj 

v stolpu. Vživi se v dogajanje in začne klicati gasilce. Pripoveduje, da so prišli gasilci in 

vzame avto, ob čemer oponaša zvoke siren gasilskega avta. Ponosno pripomni, da je on 

gasilec in da tisti, ki zaneti ogenj, ga mora tudi pogasiti. Naenkrat se premisli in poruši stolp. 

Vzame strička in ga sestavi na kocko, za katerega pove, da je gasilec. Naloži ga v avto in ga 

vozi po igralnici. 

Čas trajanja igre: 28 min 

 

Primer 2 

Ime otroka: Teja 

Starost otroka: 3 leta, 3 mesece 

Spol otroka: ženski 

Izbira igrače: igrača za domišljijsko igro »družina-dom« 
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Opis igralne situacije: 

Za igro si deklica izbere dojenčka, ki ga posede k mizi. Na polici najde telefon, ga vzame v 

roke in pripomni, da si je nastavila budilko. Odloči se, da bo za kosilo skuhala juho in pripravi 

mizo. Vzame si več krožnikov, ki jih razdeli na mizo, potem pa se domisli, da jih je pripravila 

preveč. Na mizi pusti 2 krožnika, ostale odnese v kotiček za kuhanje. Pojasni, da je en krožnik 

za juho, drugi pa za krompirček. Pripravi še kozarčke, ki jih položi eden v drugega. Tudi za 

kozarčke se domisli, da jih je preveč in si pusti dva. Igra se namišljeno igro, da naliva šampon 

iz enega kozarčka v drugega. Pravi, da je kozarček s šamponom za dojenčka in da ima on rad 

šampon. Namišljen šampon mi da za povonjati in vzame prtiček, na katerega pristavi 

kozarček, ob čemer pojasni, da je prtiček zato, da dojenček ne zapacka mize. Prične s 

pospravljanjem mize, jedilni pribor odnese v korito in pripomni, da se štedilnik ne sme oprati, 

ker ne bi več deloval. Za vedro pravi, da je preveliko za v korito, tudi prtiček priloži zraven k 

»umazanim« posodam. Stolčke poravna k mizi in igra se zaključi, ko da dojenčka k počitku.    

Čas trajanja igre: 20 min  

 

Primer 3 

Ime otroka: Nino 

Starost otroka: 3 leta, 1 mesec 

Spol otroka: moški 

Izbira igrače: igrača za gibalno igro (vozila) 

Opis igralne situacije: 

Deček najprej iz zaboja prelaga različna vozila na blazino. Vzame in priklopi prikolico in 

vagon ter poišče še en vagon, ki ga priklopi zraven. Po vseh štirih potiska sklop vozil in ob 

tem spušča značilne zvoke avtomobila. Nato vzame avtomobil, ki mu priključi prikolico in ga 

potiska naprej in nazaj. Ob spuščanju zelo glasnih zvokov komentira, da je ta avtomobil zelo 

močan in da ima tudi luči. Kasneje natovori avtomobil na drug avtomobil in pojasni, da bo ga 

bo odpeljal v mesto, ki pa je tam daleč. Avto pelje vse do stene igralnice in pove, da je tu 

mesto. Igra se nadaljuje tako, da tudi lokomotivo, letalo in bagra odpelje do stene, v mesto. 
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Čas trajanja igre: 9 min 

 

Primer 4 

Ime otroka: Domen 

Starost otroka: 3 leta, 4 mesece 

Spol otroka: ženski 

Izbira igrače: igrača za družabno igro »slike v parih« 

Opis igralne situacije: 

Dečka povabim, da si ogleda vse pare in jih poimenuje. Nato mu razložim pravila igre, in 

sicer, da iščeva po 2 enaki sličici in da zmaga tisti, ki jih najde več. Začneva z igro tako, da 

premešava igralne karte in začneva z iskanjem parov. Vsak od naju najdene pare zlaga predse 

na kupček. Pri igri se zabavava, tekmovalnosti se skorajda ne čuti. Najde veliko parov, pri 

iskanju je hiter in skoncentriran. Na koncu primerjava kupček in ugotoviva, da je zmagal igro 

za dva para. 

Čas trajanja igre: 10 min 

 

 

8.3 Primeri opazovalnih listov pri 5- do 6-letnih otrocih 

 

Primer 1 

Ime otroka: Jan 

Starost otroka: 5 let, 7 mesecev 

Spol otroka: moški 

Izbira igrače: igrača za konstrukcijsko igro (lego kocke) 

Opis igralne situacije: 
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Iz zaboja vzame polovični sestavni del ladje in se odloči, da ga bo dogradil. Ladjo spoji z 

drugo polovico s pomočjo dograjevanja kock. Odloči se, da bo to gusarska ladja in nadaljuje s 

sestavljanjem topov, ki naj bi po njegovem streljali z ene polovice ladje na drugo. Premisli se, 

da bo to vesoljska ladja, jo vzame v roke in leti z njo ter pristane na »vesoljski« mizi. Nato se 

domisli, da potrebuje še stričke in se ob tem pohvali, da jih zna sestaviti iz kock. Sestavi 2 

strička in nadaljuje s sestavljanjem zaščitnega zida, zaradi zaščite ladje pred bombami. Iz 

kock sestavi še most, preko katerega, po njegovih razlagah, lahko prideš na drugo stran ladje. 

Naprej se odloči, da bo sestavil vesoljsko letalo, ki ga natovori na ladjo in pove, da je prišlo 

po strička, katerega namesti v letalo. Letalo vozi po mizi, nato z njim odleti na blazino in 

medtem oponaša zvoke letala. Nato odide k zaboju in vzame kocko, na kateri je naslikana ura 

in razloži, da je ta ura vidna ponoči in da je lahko tudi kompas. Igra se nadaljuje z bojevanjem 

s stričkoma, in sicer boj poteka med modrim in rdečim stričkom. Pojasni, da je modri striček 

prijazni in rdeči zlobni. Igra se konča, ko zmaga prijazni striček. 

Čas trajanja igre: 41 min 

 

Primer 2 

Ime otroka: Ela 

Starost otroka: 6 let, 1 mesec 

Spol otroka: ženski 

Izbira igrače: igrača za domišljijsko igro »družina-dom« 

Opis igralne situacije: 

Deklica si za igro izbere dojenčka, ki mu da ime Sara. Najprej ji zaveže kapo in komentira, da 

si jo a še ne zna zavezati, zato mu pri tem pomaga. Odloči se, da ji bo skuhala kosilo, in sicer 

špagete in omako ter zraven povabi še mene. Pripravi mizo, pogrne prt in postavi 2 večja in 1 

manjši krožnik ter žlice. Prične s kuhanjem na štedilniku, ob čemer uporabi dve posodi, za 

omako in za testenine, meša s kuhalnico in naloži namišljeno hrano na krožnike. Saro posede 

k mizi in med hranjenjem še sama kosi. Pove, da ima pri kosilu vedno umazano majčko kot 

njen bratec. Pospravi mizo, pripravi še pijačo, in sicer sebi v kozarcu in njej v steklenički. 

Posodo položi v pomivalni stroj, prt pa v pralni stroj, opranega osuši in ga pozneje uporabi za 
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odejico. Saro preobleče v pižamo, jo položi na blazino in ji priloži vzglavnik ter plišasto žival 

zajčka, nazadnje jo pokrije. Nato vzame plišasto žival kužka, za katerega pove, da je to njihov 

kuža, da še njega k počitku ter še sama leže zraven. Čez kratek čas se dvigne in pove, da je že 

jutro, dvigne Saro in jo vpraša, če želi jesti. Začne s pripravljanjem zajtrka, ob čemer 

komentira, da ima najrajši kosmiče. Ponovno ji nadene slinček in tudi kapico in ga zopet 

nahrani. Sklene, da bodo šli vsi trije na njivo. Razloži, da Sara že hodi, vendar jo včasih še 

nosi. Vzame posodico in namesto zalivalke vzame čajnik ter prične s sajenjem koruze. Ko vse 

posadi in zalije, se odpravi nazaj domov in da svojega dojenčka spat, s kužkom pa se odpravi 

v trgovino kupit košarico, da ne bo rabil več spati v njeni torbi. Vzame denarnico in telefon, s 

police vzame odejico in se odpravi s kužkom nazaj k Sari. Po njenem pripovedovanju se je 

zbudila in joka, zato jo stisne k sebi, jo za kratek čas nosi, jo poljubi in jo da nazaj k počitku, 

kužka pa položi na odejico, ki v njeni domišljiji predstavlja košarico.  

Čas trajanja igre: 46 min 

 

Primer 3 

Ime otroka: Tim 

Starost otroka: 5 let, 5 mesecev 

Spol otroka: moški 

Izbira igrače: igrača za gibalno igro (vlaki s tiri) 

Opis igralne situacije: 

Deček se takoj loti sestavljanja proge. Posamezne dele tirnice dodaja brez premišljevanja in 

popravljanja proge. Nekatere dele ne more sestaviti skupaj, saj so obrnjeni v nasprotno smer, 

zato jih zamenja z drugimi ustreznimi deli, sestavi tudi klančino in uporabi križni tir. Po 

obširnem sestavljanju in dograjevanju sestavi prepleteno vijugasto sklenjeno železniško 

progo. Vzame lokomotivo, ki ji dodaja vagone in jo pelje po progi kratek čas. Med vožnjo je 

previden, najbolj pri vzpenjanju na klančino in pri prečkanju križnega tira, da se mu vagoni ne 

razstavijo. Nato vzame potniški vagon, kateremu doda vagona. Usede se na sredino železniške 

proge in vozi dokaj hitro, zraven spušča glasove, ki so značilni za oponašanje vlaka. Po 

njegovem pripovedovanju pelje ljudi v živalski vrt in doda, da bo to dolga vožnja. Vsake 
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toliko časa se ustavi in doda nov vagon, saj se na postajah priključijo novi ljudje. Na vagone s 

pritrjenimi palčkami vstavi ploščice z luknjicami in pojasni, da so to karte za vstop v živalski 

dom. Kmalu se ustavi in pove, da so prispeli na cilj. Opiše, katere živali so srečali tam in 

nadaljuje pot, naredi še nekaj krogov ter prične z razstavljanjem vagonov in tirov. 

 

Čas trajanja igre: 36 min 

 

Primer 4 

Ime otroka: Kaja 

Starost otroka: 5 let, 7 mesecev 

Spol otroka: ženski 

Izbira igrače: igrača za družabno igro »spomin« 

Opis igralne situacije: 

Deklici povem pravila igre, ki jih že pozna. Najprej jo povabim k ogledu vseh parov, nato 

pomešava vse igralne kartice in jih razporediva po mizi. Z izštevanko določiva, katera začne 

prva s potezo. Pri prvih potezah ne najde nobenega para, nato pa postopoma najde veliko 

parov. Poskuša si zapomniti položaj kartic, kar ji dobro uspeva. Ob iskanju parov se zabavava, 

tudi tekmovalnost se nekoliko čuti. Ko najdeva vse pare, vsaka svoje zloži v kupček. Ugotovi, 

da je njen kupček višji, kar pomeni, da je igro zmagala. Po štetju parov ugotovi, da je zmagala 

za en par in se zmage veseli.  

Čas trajanja igre: 17 min 

 

 

 

 


