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POVZETEK 

V diplomskem delu je obravnavana prosta igra otrok v vrtcu in vloga vzgojiteljev. V 

teoretičnem delu sem opredelila otroško igro in njene značilnosti. Opisala sem klasifikacijo igre 

glede na vsebino in socialno vključenost otroka. Sledi pregled razvoja otroške igre v obdobju 

dojenčka in malčka ter zgodnjem otroštvu. V nadaljevanju pa sem predstavila dejavnike, ki 

lahko vplivajo na igro in vlogo odraslega v otrokovi igri. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, pridobljeni z opazovanjem proste igre otrok iz 

dveh oddelkov druge starostne skupine v vrtcu. Igro otrok, v katero sama nisem bila vključena, 

sem preučevala z neposrednim opazovanjem. Opazovala sem, kakšne so vrste in vsebine iger, 

kakšne socialne interakcije potekajo med otroki, kdaj in koliko časa se igrajo. Zanimalo me je 

kakšen igralni material in igrače si otroci izbirajo oziroma ponudijo vzgojiteljice ter kakšna je 

vloga vzgojitelja v igri otrok. 

 

Ključne besede: prosta igra, vloga vzgojitelja, socialne interakcije, igralni material, čas igranja. 

  



SUMMARY 

The diploma thesis researches free game of children in kindergarten and the role of the 

preschool teachers. The theoretical part defines children's game and its features. I have 

described classification of game according to the content and social inclusion of a child. A 

review of the development of child game in the period of a baby, a toddler, and early childhood. 

In continuation, I have presented factors, which can influence games and the role of the adults 

in the child's game. 

The empirical presents the results, which were gained by observing free game of children of 

two second age groups in the kindergarten. Game of children, where I was not included, was 

observed with direct observation. I was observing, what kind of games they played and the 

content the games had, which social interactions children had, when and how long they played. 

I wanted to know what kind of game material and toys children choose or preschool teachers 

offer to them and what is the role of a preschool teacher in the game of children. 

 

Keywords: free game, role of a preschool teacher, social interactions, game material, time for 

playing. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

Igro lahko opredelimo kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja 

potreb in ki je omejen na svoj svet; njen potek in smisel sta v njej sami (Horvat in Magajna, 

1987: 87). Strokovnjaki trdijo, da igra ne poteka pod zunanjimi pravili in je notranje motivirana. 

Igra od otroka zahteva aktivno udeležbo in otroci se v igri bolj ukvarjajo s samo dejavnostjo 

kot s cilji, ki jih pri tem dosegajo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 2). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da je prav igra dejavnost, ki predstavlja skupek vseh načel 

predšolske vzgoje. Igra je pomembna dejavnost, ki otroka notranje motivira in v kateri doživlja 

zadovoljstvo. 

Menim, da je igra prepogosto prepuščena otrokom. Starši ali vzgojitelji jim po navadi ponudijo 

igrače ali drugi igralni material, da jih zaposlijo. Starši na tak način pridobijo nekaj časa zase, 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pa ta čas izkoristijo za drugo delo. Velika večina se jih 

verjetno ne zaveda, kako velik vpliv imajo odrasli na otrokovo igra in kaj vse bi lahko preko 

igre dosegli. 

V svoji raziskavi sem z opazovanjem igre v vrtcu želela pridobiti informacije o tem, kako se 

prosta igra različno starih otrok spreminja glede na vsebino in vrsto ter glede na socialne 

interakcije med otroki. Poleg tega me je zanimala vloga vzgojiteljice v igri otrok, koliko časa 

jih vzgojiteljica pusti, da se prosto igrajo ter kakšne igrače in igralni material imajo otroci na 

voljo. Pozorna sem bila tudi na to, kje se igrajo, ali imajo na voljo dovolj igralnega prostora, s 

čim se najraje igrajo in ali so otroci sami pobudniki za igro ali pa jih usmerja vzgojiteljica.  
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2 OTROŠKA IGRA 

2.1 OPREDELITEV OTROŠKE IGRE 

Igra ni le dejavnost otrok ampak tudi odraslih in je motivirana že z dejavnostjo samo. Otrokom 

ni pomemben cilj, ki ga lahko z dejavnostjo dosežejo, temveč sama dejavnost igranja. V igri je 

vedno potrebna aktivna udeležba, kjer si otroci sami določijo cilje igre, njihovo vedenje v igri 

pa je spontano. Igra je svobodna dejavnost, kjer veljajo pravila, ki lahko nastajajo sproti ali pa 

se tekom igre spreminjajo. Je dejavnost, ki presega vse meje realnega sveta in odrasle logike. 

Otrok ob tem občuti ugodje in zadovoljstvo (Nemec in Krajnc, 2011).  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001) pravita, da je igra dejavnost posameznika, ki jo 

izvaja zaradi zadovoljstva, brez ozira na končni izid in ni povezana z izpolnjevanjem zahtev 

okolja. Je brezmejna in zajema mnoge dejavnosti, hkrati pa spodbuja otrokov kognitivni, 

socialni, emocionalni in gibalni razvoj. Tudi Horvat in L. Magajna (1987) pravita, da je igra 

vsaka aktivnost, ki jo posameznik izvaja brez prisile in zaradi zadovoljstva brez ozira na končni 

rezultat aktivnosti. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga otrok ob tem občuti. V tem se igra 

razlikuje od dela, ki je aktivnost z v naprej določenimi cilji in z namenom ustvariti nek končni 

rezultat.  

Toličič (1981) meni, da se otroci nikoli ne igrajo z namenom, da bi razvili neke sposobnosti, 

ampak da bi zadostili notranji potrebi, s tem pa nenamerno razvijajo tudi določene sposobnosti. 

V otrokovi igri je realnost drugačna, saj je predelana v skladu z otrokovim doživljanjem, sprosti 

se domišljija, ki mu pomaga, da v svojem svetu doživi tisto, kar v realnem svetu še ne zmore 

ali mu ni dovoljeno.  

Prav vsak otrok v prvih letih doživlja razne konflikte, razočaranja, strahove in strese. Igra je 

najbolj naraven in najlažji način, s katero otroci rešujejo svoje konflikte, strahove in druge 

težave. V igri se otrok tudi zdravi, vendar pa vse igre nimajo terapevtskega pomena, za katero 

je značilen močan interes, pogosto ponavljanje in močno vživetje v igro (Sterle, 1981). 

2.2 ZNAČILNOSTI IGRE  

Ne glede na to, da se igre med seboj zelo razlikujejo, pa imajo nekatere splošne značilnosti. B. 

Nemec in M. Krajnc (2011:177, 178) opisujeta naslednje značilnosti otroške igre: 

 Namernost dejavnosti. Otrok s predmeti ali brez njih želi nekaj doseči (npr. deklica išče 

kos blaga, s katerim pokrije dojenčka, deček z ropotuljo povzroči zvok). 
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 Usmerjenost na predmete. Lahko gre za konkretne predmete, ki jih otrok uporablja v svoji 

igri ali za namišljene predmete, ki sploh ne obstajajo. Slednje otrok ustvari v svoji glavi, z 

mimiko jih vnaša v igro ali po o njih le pripoveduje. 

 Odsotnost posledic. Vsako dejanje ima posledice, vendar so te v igri nepomembne. Otroci 

si lahko zastavijo neke cilje igre, ki se tekom igre lahko spremenijo ali jih zamenjajo drugi 

cilji. 

 Notranja motivacija. Igra je za otroka tako prijetna, da ne potrebuje nobene spodbude ali 

nagrade. Dokler je otrok notranje motiviran, traja tudi igralna dejavnost. Izmenjavanje 

napetosti in sprostitve je tudi motivacija, ki jo zasledimo pri starejših predšolskih otrocih, 

ki vključujejo tvegajo in občutek zmage. 

 Oblikovanje domišljijskega sveta. Otrok v igri oblikuje povsem novi svet, kjer sta potek 

in izid igre vedno lahko v skladu s potrebami in trenutnimi željami otroka. Na ta način lahko 

nadomesti primanjkljaje iz realnega življenja, s tem, da se zaveda, da »ne gre zares«.  

Horvat in L. Magajna (1987) pa navajata naslednje značilnosti igre: 

 Podrejenost igre stopnji razvoja posameznika. Za vsako obdobje so značilne različne 

oblike igre in dominantnost določene aktivnosti.  

 Uporaba igrač pri igri. Število uporabljenih igrač pri igri nekaj let narašča, nato pa s 

starostjo upada.  

 Upadanje časa za igro. S starostjo upada čas igranja, narašča pa čas, ki je namenjen 

specifičnim aktivnostim. Majhen otrok lahko malo časa zdrži pri eni igrači in isti igralni 

aktivnosti. S starostjo se povečuje čas, v katerem se otrok ukvarja z določeno igračo.  

 Spontanost pri igri. Igra mlajših otrok je bolj spontana in neformalna, med tem ko je igra 

starejših otrok vedno bolj formalna in spontanost izginja. S starostjo upada tudi delež telesne 

aktivnosti pri igri. 

3 KLASIFIKACIJE OTROŠKE IGRE 

3.1 VRSTE IGER GLEDE NA NJIHOVO VSEBINO 

V literaturi lahko naletimo na različne klasifikacije otroške igre. Najbolj znana je delitev igre 

Ivana Toličiča, ki jo deli v štiri skupine: funkcijska, domišljijska, dojemalna in ustvarjalna igra. 

Ta razvrstitev je posebna, saj dojemalne igre pri drugih avtorjih ne zasledimo (Marjanovič  

Umek in Kavčič, 2001).  
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Funkcijska igra: zajema gibalne dejavnosti (prijemanje, tek, plesanje …), uporabo različnih 

predmetov in materialov ter raziskovanje njihovih značilnosti (tipanje, vtikanje). Piaget je to 

igro poimenoval raziskovalna, saj naj bi otrok z rokovanjem in raziskovanjem te materiale in 

predmete čim bolj spoznal. Posebna oblika funkcijske igre je igra prerivanja. Pogosto se 

odvijajo na prostem, za opazovalca igre pa velikokrat delujejo preveč agresivno. Vendar pa 

otroci v tej igri izražajo pozitivna čustva, poteka med otroki, ki se več družijo in razumejo. Sem 

sodi lovljenje, prerivanje, kotaljenje (Nemec in Krajnc, 2011). 

Dojemalna igra: vključuje simbolne dejavnosti, kot je igra vlog ali poslušanje pravljic, 

opazovanje, posnemanje, branje. Opažamo in spremljamo jo lahko skozi celotno predšolsko 

obdobje, preko nje pa otrok razvije določene duševne procese, ki so pomembni za razvoj 

ustvarjalne igre (Horvat in Magajna, 1987). 

Domišljijska igra: pravimo ji tudi simbolna igra ali igra pretvarjanja. Prve oblike lahko 

opazimo že zelo zgodaj v obliki neposrednega posnemanja. Nekoliko kasneje se pojavi 

odloženo posnemanje, kjer otroci opažena vedenja posnemajo po določenem času. Simbolne 

igre je več pri tistih otrocih, ki se na jezikovnem področju hitreje razvijajo, kot pri tistih, ki se 

počasneje (Nemec in Krajnc, 2011). 

Ustvarjalna igra: so dejavnosti ustvarjanja novih izdelkov. Mednje sodi pisanje, risanje, 

oblikovanje, gradnja, izmišljevanje (prav tam). Preide skozi več faz. Prvič se pojavi med drugim 

in tretjim letom starosti, vendar začne prevladovati šele po šestem letu starosti, ko so otroci 

željni uspeha, kar pa je tudi njena glavna lastnost (Horvat in Magajna, 1987). 

S. Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 33, 34) otroško igro razdeli v štiri 

skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre:  

 Funkcijska igra je igra, kjer se ponavljajo gibi mišic s predmeti ali brez njih zaradi 

otrokove potrebe po aktiviranju telesa. Vključuje tekanje, skakanje, nalaganje, podiranje, 

rokovanje s predmeti in materiali. Otrok tudi ponavlja in posnema glasove, s tem pa 

postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo.  

 V konstrukcijski igri otrok uporablja predmete ali materiale, da bi iz njih nekaj naredil. 

Značilno je, da si otrok lahko določene stvari že predstavlja, si zamisli teme in se za krajši 

ali daljši čas osredotoči na bistvo igre.  

B. Nemec in M. Kranjc (2011) pravita, da je konstrukcijska igra podobna igri, ki jo Toličič 

imenuje ustvarjalna in je tista, pri kateri si otrok že lahko stvari zamisli in predstavlja. 

Sposobnosti, ki jih otrok pri tej igri razvija, so vztrajnost, natančnost, koordinacija oko-roka, 
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ustvarjalnost, miselne sposobnosti in razumevanje prostorskih odnosov. Ponavadi uporabljajo 

različne materiale, s katerimi zamišljeno stvar tudi izdelajo. 

 Za dramsko igro je značilno pretvarjanje ali igra vlog. Otroke spodbuja h gibalnim 

dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih povezav in ustvarjalnosti, večji socialni 

občutljivosti in kompetentnosti. Skupinska dramska igra je sociodramska igra.  

 Igre s pravili so igre, v katerih otrok prepozna, sprejme in se podredi pravilom. To so igre 

lovljenja, z vodjo, igre petja, igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah in športne 

igre. Po mnenju B. Nemec in M. Krajnc (2011) med njih prištevamo skupne gibalne igre, 

namizne igre, športne igre in igre petja. Vse naštete igre so lahko povezane s sodelovanjem 

in tekmovanjem, ki lahko pomembno vplivajo na otrokov čustveni in socialni razvoj. 

Pomembno je, da otrok razume in sprejme pravila igre. 

3.2 VRSTE IGER GLEDE NA OTROKOVO SOCIALNO VKLJUČENOST  

Otrokovi vrstniki imajo pri igri enako pomembno vlogo kot odrasli. Kljub temu pa obstaja 

ključna razlika med obema vlogama. Odrasli vplivajo na igro bolj od zunaj, medtem ko so 

vrstniki v igro vključeni neposredno. V razvoju otrokove socialne aktivnosti z odraslimi 

upadajo, povečujejo pa se dejavnosti z drugimi otroki. S starostjo igra postaja vedno bolj 

socialna. Vendar je otrokovo obnašanje v igri odvisno od poznavanja vrstnika, njegovega spola 

in starosti (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). B. Nemec in M. Kranjc (2011) pišeta, 

da je najpogosteje uporabljena Partenova klasifikacija, ki vsebuje šest stopenj razvoja 

otrokovega vključevanja v igro. Iste stopnje opiše tudi T. Kavčič (2001): 

1. Igra brez udeležbe. Otrok je prisoten, ni dejaven in izgleda, da se otrok sploh ne igra. 

2. Opazovalna igra. Otrok v igro še ni aktivno vključen in jo le opazuje, kaže zanimanje za 

njihovo igro in občasno komunicira z drugimi otroki.  

3. Osamljena ali samostojna igra. Otrok se igra sam, drugih v igro ne vabi, kar naj bi bila 

elementarna oblika igre.  

4. Vzporedna igra. Več otrok se igra drug ob drugem, igrajo se z enakimi ali podobnimi 

igračami. Med seboj ne sodelujejo in ne komunicirajo, lahko pa opazujejo drug drugega.  

5. Asociativna igra. Več otrok se igra skupaj, vendar si še ne delijo vlog in nimajo skupnega 

cilja. Med seboj si igrače delijo in izposojajo.  

6. Sodelovalna ali kooperativna igra. Taka igra se v obdobju malčka še ne pojavlja, ker je 

prezahtevna. Otroci se igrajo, si med seboj delijo vloge in imajo skupen cilj.  
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M. Zupančič s sodelavkami (1999; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) kasneje doda še 

dve obliki: 

7. Kontaktna igra. Pri tej igri želi otrok preko igrače vzpostaviti kontakt z drugimi, želi biti 

opažen in dobiti potrditev za svojo aktivnost. Lahko izraža tudi željo, da bi ga nekdo z 

igračo zabaval.  

8. Opazovalna igra z vključitvijo. Otrok opazuje drugo osebo, ki se igra. Na svojo ali 

njegovo pobudo se vključi v igro. 

Igre lahko še dodatno razdelimo na socialno aktivne in socialno pasivne. Med socialno aktivne 

uvrščamo kontaktno, vzporedno, asociativno in opazovalno igro z vključitvijo. Med socialno 

pasivne pa igro brez udeležbe in opazovalno igro. Osamljene igre ne moremo opredeliti niti kot 

socialno aktivne ne kot socialno pasivne in predstavlja posebno kategorijo. S starostjo upadajo 

socialno pasivne oblike igre in naraščajo socialno aktivne (prav tam). 

Med majhnimi otroki je socialnih interakcij več v njim znanih situacijah. Na pogostost socialnih 

interakcij pa vpliva tudi strukturiranost igre. Močno strukturirana igra, kjer je v prostoru veliko 

igralnega materiala in opreme, znižuje pogostost socialnih interakcij. Z zmanjševanjem količine 

igralnega materiala se povečujejo tako negativne kot tudi pozitivne igralne interakcije 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

4 RAZVOJ OTROŠKE IGRE 

4.1 RAZVOJ OTROŠKE IGRE V OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA 

Prve aktivnosti, ki se pojavijo pri otroku, še ne moremo poimenovati igra. Gre predvsem za 

refleksne reakcije in naključne gibe. Prava igra se pojavi med tretjim in četrtim mesecem 

starosti v oblike igre z lastnim telesom. V prvih letih prevladuje funkcijska igra, ki jo 

predstavljajo večkratna ponavljanja aktivnosti, pri katerih otrok razvija senzomotorične 

funkcije. Med osmim in dvanajstim mesecem se v igri pojavijo nove motorične funkcije in nove 

igre s perceptivnimi funkcijami. To sta manipulativna ter raziskovalna igra s predmeti. Ob 

koncu prvega leta starosti se pojavijo prve oblike socialne igre (Horvat in Magajna, 1987). 

V tem obdobju je otrok tudi zelo radoveden, vse ga zanima, zato so vse bolj pomembne tudi 

raziskovalne ali eksplorativne igre. Otrok lahko iz zelo preprostih elementov ustvari nekaj 

novega, zato se prav iz raziskovanja teh preprostih elementov začnejo razvijati prve oblike 

konstrukcijske igre. Otrokov duševni razvoj je že na taki stopnji, da je sposoben razumeti razne 

didaktične igre, ki temeljijo na zaznavnih principih. Do drugega leta starosti pri otrocih v večini 
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prevladuje individualna igra, nekateri pa že izražajo želje, da se v igro vključijo odrasli. To je 

značilno za mlajše otroke, saj se starejši otroci raje igrajo z enako starimi soigralci moškega ali 

ženskega spola. Pri igri sprva prevladujejo posamezne igralne aktivnosti, ki postajajo vedno 

bolj sestavljene. Pojavljajo se tudi igre vlog, v katerih ima pomembno vlogo jezik in preko 

katerih otrok spontano pridobiva različne izkušnje (prav tam). 

V drugem letu še vedno prevladuje funkcijska igra, pojavi pa se še eksperimentalna igra s 

predmeti. Kot novost se pojavlja tudi sočasna uporaba več predmetov hkrati. Okoli drugega leta 

lahko pri nekaterih otrocih že srečamo simbolno igro, ki so zelo pomembne za otrokov duševni 

razvoj in razvoj socialne igre (prav tam). Zgodnje oblike simbolne igre se vežejo na otrokovo 

lastno telo, usmerjene so nanj in najprej preizkuša na sebi. Tako igro imenujemo samonanašalna 

oziroma samousmerjena simbolna igra. Kasneje se dejavnost usmeri na druge otroke in 

predmete v bližnji okolici (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).  

Pojavijo se tudi nove oblike funkcijske igre, ki so osnova za razvoj didaktičnih iger. Simbolična 

igra postaja vse bolj kompleksna in pojavi se dramska igra. Otrok je že sposoben preproste 

situacije igre povezati v kompleksnejšo dejavnost (Horvat in Magajna, 1987).  

4.2 RAZVOJ OTROŠKE IGRE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Med drugim in tretjim letom prevladuje vzporedna igra, kjer se v istem prostoru več otrok igra 

vsak po svoje. Medsebojnih odnosov še ni, razen če ima več otrok zanimanja za isti igralni 

prostor ali iste igrače. Po tretjem letu starosti pa se pojavi zanimanje za igro z drugimi otroki. 

Mlajši predšolski otroci se po navadi igrajo v manjših skupinah, ki se stalno spreminjajo. Tudi 

dolžina skupinske igre je zelo kratka, saj pride velikokrat do sporov. Starejši predšolski otroci 

pa že stremijo k skupinskim igram, povečuje se število igralcev in skupine so vedno trdnejše. 

Sčasoma so se otroci sposobni igrati vse več časa, ne da bi prišlo do razprtij (Horvat in Magajna, 

1979). 

V igri starejšega predšolskega otroka zelo redko opazimo naključno obliko vzporedne igre. 

Starejši predšolski otrok se vse raje igra v skupinah, v katerih se povečuje število igralcev. Še 

vedno pa prevladujejo manjše skupine. Povečuje se trdnost skupin in prijateljstva so vse 

trajnejša. Otroci v tem obdobju nikoli ali zelo redko izbirajo igralne partnerje, ki so starejši od 

njih. Raje imajo enako stare soigralce moškega ali ženskega spola. Pojavljajo se različne oblike 

funkcijske igre, ki pa je zelo sestavljena in bi lahko rekli, da gre že za prave športne aktivnosti. 

Nekateri otroci izrazijo željo in se začnejo že načrtno ukvarjati z določenim športom. Poleg 

funkcijske igre lahko opazimo tudi veliko dojemalne igre. Domišljijska igra  lahko upade zaradi 



8 
 

iger, ki jim pravimo ustvarjalne igre. Ustvarjalna igra ima zelo veliko vlogo, saj naj bi bila 

nekakšen most k osnovnim oblikam dela oziroma učenju. Prav zaradi tega pride do upada 

domišljijske igre, kjer prevladujejo igre vlog (prav tam).  

5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

Prav simbolna in funkcijska igra sta vezani na pogoje, v katerih so otroci manj omejeni. Na 

voljo morajo imeti dovolj časa, primerno število bolj in manj strukturiranih in realističnih igrač, 

igralnih materialov ter igralni prostor. Simbolna igra se pojavlja redkeje in jo je manj, če otroci 

nimajo na voljo dovolj časa ali prostora za igro, če vzgojiteljica ni zainteresirana za igro ali če 

jim ponudi manj realističnih strukturiranih igrač (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

5.1 SPOL  

Med igro deklic in dečkov so vidne razlike v izbiri igrač, vsebini in vrste igre ter soigralcev. 

Dečki se raje igrajo zunaj, prisotne je več igre, ki vključuje grobo in fino motoriko ter več časa 

vztrajajo v igri kot deklice. Raje se igrajo tekmovalne igre, medtem ko se deklice raje igrajo 

sodelovalne igre. Dečki se družabne igre raje igrajo v večjih skupinah, deklice pa se raje igrajo 

z eno prijateljico. Dečki v igrah vlog radi prevzamejo vloge junakov in imajo raje 

dominantnejše vloge, deklice pa raje sprejemajo vloge iz vsakdanjega okolja. Lahko pa 

najdemo tudi podobnosti med igro dečkov in deklic. Vsi namenjajo enako časa igri vlog in igri 

prerivanj ter se enako pogosto znajdejo v konfliktnih situacijah z drugimi otroki. (Nemec in 

Krajnc, 2011). Deklice več časa preživijo pri igri v igralnici, predvsem v kotičku, kjer se igrajo 

družino in kuhajo, v kotičku za umetniško izražanje in bralnem kotičku, dečki pa se več časa 

igrajo na prostem (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

5.2 PROSTOR IN ČAS ZA IGRO 

Otrok nujno potrebuje nek stalni prostor ali kotiček, v katerem se bo lahko igral. Predvsem v 

prvem letu otrokovega življenja je pomembno, da ima na voljo veliko prostora, saj s plazenjem 

in prvimi koraki raziskuje bližnjo okolico (Marjanovič, 1981). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da sta prostor in čas pomembna elementa kurikula, 

kjer je poudarjena pravica do izbire. Notranji in zunanji prostor mora biti organiziran varno, 

zdravo in prijetno. Zagotovljena mora biti intimnost in zasebnost, zagotavljati pa se mora tudi 

fleksibilnost in stimulativnost prostora. V kotičkih in igralnici morajo biti na dosegu otrokovih 

rok ves čas na voljo različne igrače in drugi nestrukturirani materiali, knjige, slike, kiparski 

izdelki. 
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Študije so potrdile, da majhne, pregrajene površine vodijo k boljši kakovosti igre kot odprte in 

velike površine. Raziskovalci so ugotovili, da ni vseeno, kakšni so igralni kotički, v katerih se 

igrajo otroci. Za višjo spoznavno in socialno raven igre so primerni kotički z raznolikim 

materialom za igro več otrok hkrati kot tudi predmeti in material, ki jih lahko uporablja 

posameznik. Višje ravni simbolne igre so raziskovalci zabeležili v kotičkih z veliko 

nestrukturiranega materiala, ki omogoča ustvarjalno igro. Ugotovili so tudi, da stroge ločenosti 

kotičkov niso priporočljive, saj s tem onemogočamo interakcijo med dečki in deklicami, s tem 

pa tudi višje ravni simbolne igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

Starejši kot je otrok, dalj časa se bo igral, bolj se bo v igro vživel in poglobil. Prav zato je 

pomembno, da igre ne prekinjamo in je ne prenehamo ob neugodnem času. (Marjanovič, 1981).  

Otroci morajo imeti čas, da lahko načrtujejo in oblikujejo dejavnosti. Čas je pomemben tudi 

zato, ker omogoča, da so otroci pri igri vztrajni. Natančno ne moremo določiti, koliko časa 

potrebujejo otroci za igro, saj je to odvisno od starosti otroka in njegovih igralnih spretnosti. 

Priporočljiv igralni časovni okvir je od trideset do petdeset minut. To jim omogoča, da si 

poiščejo soigralce, izberejo vloge, igrače in igralne materiale, načrtujejo vsebino oziroma temo 

igre in jo odigrajo. Velikokrat se zgodi, da se igro prekine in morajo otroci pospraviti igrače ter 

material. To jih lahko odvrne od sociodramske ali konstrukcijske igre, saj bodo raje uporabili 

bolj enostavne oblike igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

5.3 IZBOR MATERIALOV IN IGRAČ ZA IGRO 

L. Marjanovič (1981) je igrače razdelila glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri razvija: 

 Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj gibalnih spretnosti.  

 Ljubkovalne igrače otrok pestuje, te ga pomirjajo in mu nudijo občutek varnosti.  

 Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro. 

 Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na igre s pravili in zahtevajo soigralce. 

 Priložnostne igrače so improvizirane in izdelane doma. Z njimi otrok krepi tudi 

samozavest in zaupanje vase.  

Prav posebna kategorija so didaktične igrače, katerih namen je spodbujanje miselnega razvoja, 

branja, pisanja in razumevanje števil. Slaba lastnost teh igrač je, da so pogosto zelo strukturirane 

in jih otrok lahko uporablja le na en, vnaprej določen način (Nemec in Krajnc, 2011).  

Majhni otroci potrebujejo bolj strukturirane ali realistične igrače, ki predstavljajo znane 

predmete v domačem okolju. Z razvojem mišljenja, jezika in sposobnosti komuniciranja, 

potrebujejo otroci vedno manj realistične igrače. Ločimo lahko dva vidika igrač, in sicer glede 
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na stopnjo realizma in stopnjo strukturiranosti igrač. Prva pomeni podobnost z realnimi 

predmeti, druga pa določenost in izdelanost igrače (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998). 

Visoko strukturirane in realistične igrače spodbujajo domišljijsko igro dve- in triletnikov, ker 

se z nestrukturiranim materialom zaradi njihove sposobnosti reprezentacije ne more razviti 

simbolna igra. V igri starejših otrok pa realizem igrač ne igra pomembne vloge (prav tam). 

6 VLOGA ODRASLEGA V OTROKOVI IGRI 

Potrebno je poznati vlogo igre v otrokovem razvoju, saj je v nasprotnem primeru ne znamo 

ceniti in jo vidimo kot nepotrebno igračkanje. Napaka je, če odrasli igro prehitro nadomestijo 

z delovnimi nalogami ali pa vanjo preveč posegajo, da jo spremenijo v učni proces (Toličič, 

1981). Posebno pomembno vlogo pri igri otrok, ki optimalne spodbude dobijo v interakciji z 

mentalno razvitejšim partnerjem, imajo vzgojitelji in starši. Vlogo mentalno razvitejšega 

partnerja v zgodnejšem obdobju imajo starši, saj služijo kot model za posnemanje dejavnosti, 

ki je otrok še ne zmore sam (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001).  

Otrok za razvoj, napredek in osmišljanje sveta okoli njega potrebuje interakcijo s posamezniki, 

ki so v mišljenju bolj razviti kot on. Simbolna igra  otrok s starši ali starejšimi otroki je dvakrat 

daljša kot samostojna igra in je tudi na razvojno višji ravni (Nemec in Krajnc, 2011).  

Otroku igra veliko pomeni, če odrasli pokažejo zanimanje zanjo in ga spremljajo ob dejavnosti. 

Če odrasli otrokovo igro jemljejo resno in jo pohvalijo, je otrok v igri dosti bolj motiviran in 

ustvarjalen. Z igro se nam ne uspe samo zbližati z otroki, temveč lahko nanje na ta način tudi 

bolj uspešno vzgojno delujemo. Zaradi čustvene navezanosti na starše, kar je pomembno tudi 

za otrokov osebnostni razvoj, otrok lažje sprejema pravila in norme. S čustvenim spodbujanjem 

otroka se razvija njegov motivacijski sistem, kar je pomembno za kasnejše obdobje, ko mora 

biti otrok motiviran za učenje in drugo delo (Toličič, 1981). Vendar pa L. Marjanovič Umek in 

P. Lešnik Musek (2001) pravita, da je spodbujanje igre s strani vzgojiteljice v veliki meri 

odvisno od njene sposobnosti natančnega opazovanja in spremljanja igre, kar je pogoj za izbor 

ustreznih strategij za vključevanje v igro otrok. 

Dejavnosti se sčasoma začnejo v vrtcu ponavljati, otroci se igrajo ene in iste vloge ter igre, zato 

ima vzgojiteljica oziroma odrasla oseba glavno vlogo pri oblikovanju, razvoju in poteku igre. 

Odrasli lahko otrokovo igro spodbujajo, usmerjajo in vodijo k razvojno višjim in zahtevnejšim 

ravnem igre. Poznamo več načinov kako lahko odrasli vodijo sociodramsko igro (Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek; 2001): 
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 Modeliranje: vzgojiteljica se aktivno vključi v igro in demonstrira kako igrati. 

 Verbalno usmerjanje: vzgojiteljica se ne vključi aktivno, daje sugestije. 

 Tematsko-domišljijski trening: vzgojiteljica pomaga odigrati zgodbo ali pravljico. 

 Trening domišljije: vzgojiteljica uči razne spretnosti povezane z dejavnostmi pretvarjanja. 

6.1 OBMOČJE BLIŽNJEGA RAZVOJA IN MENTALNO RAZVITEJŠI 

PARTNER V IGRI OTROK 

Območje bližnjega razvoja opredeljujemo kot razliko med tem, katere probleme je otrok 

sposoben rešiti sam, in katere s pomočjo odraslega ali starejšega otroka, ki so na višji stopnji 

razvoja (Nemec in Krajnc, 2011). Vigotski (po Nemec in Krajnc, 2011) je menil, da je 

poučevanje smiselno le, če nekoliko prehiti stopnjo razvoja mišljenja pri otroku. Le na tak način 

lahko spodbudimo razvoj miselnih funkcij, ki so v območju bližnjega razvoja. Tukaj se Vigotski 

ne strinja s Piagetom, ki pravi, da poučevanje, ki ni v skladu z otrokovim razvojem, razvoj 

ovira. Za Vigotskega je pri razvoju mišljenja pomembna igra, ki mu omogoča razvijanje 

spretnosti in sposobnosti. 

Otrok se v igri z odraslimi in kompetentnejšimi otroki od njih uči. Taka igra se začne že v prvem 

letu starosti, saj so odrasli zelo spretni med igro z otroki. Raven igralnih aktivnosti, ki jih otrok 

izvaja med igro, ni čisto naravnega izvora in je posledica igre s kompetentnejšim partnerjem. 

Slednji zavestno ali nezavedno spodbujajo njegov razvoj, ga usmerjajo k novim in spoznavno 

zahtevnejšim dejanjem (Zupančič, 2001). Vigotski (1978, v Zupančič, 2001) je za takšno obliko 

učenja uporabil pojem »območje bližnjega razvoja«. S tem opredeljujemo razkorak med 

otrokovo dejansko razvojno ravnjo, v kateri se odraža sposobnost samostojnega reševanja 

problemov in potencialno ravnjo, ki jo doseže ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja. 

Dokazali so, da so se malčki večkrat igrali simbolno igro z mamo kot v samostojni igri. Tudi z 

istimi igračami so se z mamami ali starejšimi sorojenci igrali na razvojno višjih ravneh. 

Struktura malčkove igre se je v interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem spremenila, saj so 

prav odrasli tisti, ki vodijo igro v območje bližnjega razvoja. 

Poznamo tri ravni območja bližnjega razvoja (Zupančič, 2001): 

 Prvi tip so vse vrste namerne pomoči kompetentnejšega partnerja otroku, ki so lahko 

formalne ali neformalne narave. 

 Drugi tip je otrokovo stimulativno fizično okolje, med katere prištevamo knjige, 

konstrukcijske igrače in material za likovno ustvarjanje. 
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 Tretji tip je igra sama, saj otrok v njej doseže raven nad trenutno razvojno ravnjo. 

Igra je optimalen okvir za spodbujanje otrokovega razvoja do naslednje razvojne ravni, če se 

igra z mentalno razvitejšim partnerjem in stimulativnimi igralnimi materiali. Ni pa nujno, da je 

vsaka pomoč pri igri območje bližnjega razvoja. Mentalno razvitejši partner s svojo prisotnostjo 

še ne zagotavlja delovanja v območju bližnjega razvoja. Partner je učinkovit v primeru, da z 

usmerjanjem, spodbujanjem in demonstriranjem predstavlja izziv igralni dejavnosti, ki jo lahko 

izvaja tudi otrok sam (Damast, Tamis-LeMonda in Bornstein, 1996, v Zupančič, 2001). Igralni 

partner tudi ustvarja, sooblikuje in ohranja okvir igre, vzpostavlja skupno vezano pozornost 

navezano na igrače, povezuje igralna dejanja, podpira otrokove namere in daje ideje, ki jih otrok 

prevzame. Otrok igralnega partnerja opazuje, se ravna v skladu s predlogi, kaže zanimanje za 

predmete in skupno igro, ki jo je začel igralni partner (Zupančič, 2001) 

Oerter (1993, v Zupančič, 2001: 120) je na podlagi svojih študij oblikoval načine, kako lahko 

partner ohranja okvir igre: 

 partnerjeva ilustracija dejanja, 

 spraševanje po dejanju, 

 jezikovno dopolnilo ali popravek dejanja, 

 jezikovno opisovanje dejanja, 

 pozivanje k dejanju, 

 zaznamovanje konca dejanja, 

 razlaga dejanja ali stanja stvari, 

 pomoč pri izvedbi dejanja, 

 usmerjanje pozornosti na dejanja. 
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II EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

Igra je dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi lastnega zadovoljstva, ki ni vezano na končni izid in 

zadovoljevanje potreb ter zahtev, ki jih od njega zahteva okolje (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2001). Otrok se skozi igro vsestransko razvija in preko igre spoznava svet, ki ga obdaja. Tudi 

v Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da je igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 

odnos do realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna. Kljub 

temu, da se otroci v igri zabavajo pa postane po določenem času lahko dejavnost, ki se ponavlja, 

ker otroci prevzemajo enake vloge in oblike vedenja. Ravno zato, je vloga vzgojiteljice izjemno 

pomembna, saj lahko igro usmerja, spodbudi in pripelje otroke do razvojno višjih ter 

zahtevnejših ravni (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Vzgojiteljica pa ni edina, ki 

lahko vpliva na igro otrok. Pri igri so pomembni še drugi dejavniki, kot so čas, prostor in vrsta 

igralnega materiala (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Menim, da se vzgojiteljice 

včasih vsega navedenega ne zavedajo in namenijo premalo časa in pozornosti prosti igri otrok. 

Menim tudi, da bi bile igre kvalitetnejše, če bi otrokom ponudili več nestrukturiranega materiala 

in če bi vzgojitelj v prosti igri otrok sodeloval kot mentalno razvitejši partner. Prav zato sem 

želela raziskati, kakšen vpliv imajo na igro odrasli in drugi dejavniki. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem z opazovanjem igre otrok in odzivov odraslih 

ugotovila, kakšna je vloga odraslih in različnih drugih dejavnikov (čas, prostor, vrsta igralnega 

materiala in igrače) v igri otrok drugega starostnega obdobja. Raziskovanje sem izvedla v dveh 

oddelkih vrtca, temeljilo pa je na opazovanju proste igre otrok.   
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšne so vrste in vsebine proste igre otrok?  

2. Kdaj in koliko časa dnevno se otroci prosto igrajo? Kako pogosto vzgojitelj prekine njihovo 

igro? 

3. Katere igrače in materiale otroci uporabljajo pri igri? Ali jih izbirajo sami ali pa ga pripravi 

oziroma ponudi vzgojitelj? 

4. Kakšne so v prosti igri socialne interakcije med otroki? 

5. Kakšna je vloga vzgojitelja v otrokovi igri? 

9 RAZISKOVALNA METODA 

9.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno in kvalitativno metodo pedagoškega raziskovanja. 

9.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec je namenski in vključuje otroke ter strokovne delavce dveh oddelkov Vrtca Idrija. V 

prvi oddelek je vključenih 19 otrok, od tega 12 deklic in 7 dečkov, starih od 4 do 6 let. V drugi 

oddelek pa je vključenih 22 otrok, od tega 10 deklic in 12 dečkov, starih od 3 do 5 let. 

9.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OBDELAVA PODATKOV 

Pri opazovanju sem uporabila tehniko opazovanja brez udeležbe. Opazovala sem manjše 

skupine otrok, ki so se skupaj igrali ter vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Prosto igro sem 

opazovala pred zajtrkom, po zajtrku in na igrišču ter si sproti zapisovala ugotovitve. Pri 

opazovanju sem se osredotočila na: 

 čas in prostor,  

 vrsto igralnega materiala,  

 vrsto igre,  

 vsebino igre,  

 socialne interakcije med otroki in  

 vlogo odraslih. 

Podatke sem obdelala pretežno kvalitativno, kjer je bilo mogoče pa tudi kvantitativno. 
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10  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

10.1 VRSTA IN VSEBINA IGRE 

Rezultati raziskave so pokazali, da so se med 3-6 letnimi otroki pojavljale vse vrste iger, kot jih 

navajata Marjanovič Umek in T. Kavčič (2001). 

Do upada pogostosti pojavljanja funkcijske igre naj bi prišlo po tretjem letu otrokove starosti, 

pogosteje pa naj bi se začeli pojavljati simbolna igra in igra s pravili (Takhvar in Smith, 1999 

v Fekonja, 2004). Pri opazovanju igre otrok sem opazila, da je res prišlo do upada funkcijske 

igre, vendar le preprostih in enostavnih oblik.  Pojavljale so se bolj sestavljene igre, kar lahko 

pripišem razvoju otrok na gibalnem področju in potrebi po gibanju. Gibalne dejavnosti so 

vključevale tek, skakanje in prijemanje predmetov. Pojavile so se tudi igre prerivanja, ki jih 

uvrščamo med funkcijsko igro (situacija 4.1). S starostjo otrok so te igre vse pogostejše, v igri 

pa otroci izražajo pozitivna čustva (Berk, 1991; Papalia in dr., 2001, v Fekonja, 2004).  

Enostavnih in preprostih oblik funkcijske igre, kjer bi otroci manipulirali z igračami in drugimi 

igralnimi materiali, skoraj ni bilo (situacija 4.5, situaciji 5.3 in 5.4, situacija 6.4). Pojavljale pa 

so se različne gibalne igre. 

Opažena konstrukcijska igra je bila med vsemi otroki razvita in ustvarjalna. Tekom let otroci 

vedno razvijejo fino motoriko, ki omogoča bolj natančne in usklajene gibe (Wood in Attfield, 

1996, v Fekonja, 2004). Otrok naj bi pred začetkom gradnje neke konstrukcije že prej povedal, 

kaj in kako bo gradil (Marjanovič Umek, 1991, v Fekonja, 2004). Prav to sem zasledila v 

nekaterih primerih, ko so se otroci igrali z velikimi lesenimi kockami in lego kockami (situacija 

1.2, situacija 2.4, situacija 5.1, situacija 7.2). Otroci so uporabljali različne materiale in 

predmete z namenom, da bi ustvarili nekaj novega. Opazila sem, da so si otroci vnaprej 

predstavljali načrtovane izdelke in se za daljši čas osredotočili na bistvo igre. Mislim, da so 

otroci s temi dejavnostmi razvijali predvsem koordinacijo oko-roka, ustvarjalnost in vztrajnost. 

S Smilansky in L. Shefataya (1990, v Fekonja, 2004) razlikujeta med igro vlog in sociodramsko 

igro. Igra vlog predstavlja igro posameznika, ki prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je 

nekdo drug. Sociodramska igra pa pomeni sodelovanje vsaj dveh otrok, med katerima potekajo 

interakcije. Pri svojem opazovanju, sem opazila malo iger vlog (situacija 2.2, situacija 2.3, 

situacija 7.5, situacija 8.5) bilo pa je veliko sociodramske igre (situacija 1.1, situacija1.3, 

situacija 1.4, situacija 2.1, situacija 3.2, situacija 3.3, situacija 3.5, situacija 5.2, situacija 6.5, 
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situacija 7.3, situacija 9.1). Prevlado simbolne igre pri otrocih pripisujem razvoju otrokovih 

kognitivnih sposobnosti, ki je v skladu s starostjo opazovanih otrok.  

Dojemalne igre skoraj nisem opazila, razen dveh tipičnih primerov (situacija 4.4, situacija 6.2). 

V tej igri je bilo veliko jezikovnega izražanja. 

Pojavljala se je tudi ustvarjalna igra. Predvsem deklice, stare med 5 in 6 let, so bile vključene v 

dejavnosti, katerih namen je bil ustvariti nek nov izdelek. Skoraj vsak dan so pisale in risale ter 

oblikovale (situacija 1.5, situacija 4.2, situacija 6.1, situacija 8.2, situacija 9.3).  

Za igre s pravili je značilno, da otrok prepozna, sprejeme in se podredi pravilom (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001: 34). Pri igrah s pravili je pobuda prihajala predvsem s strani otrok. 

Zasledila sem skupne gibalne igre, športne in namizne igre (situacija 2.5, situacija 7.4, situacija 

8.1, situacija 8.3, situacija 9.5). Predvsem najstarejši predšolski otroci so v igri vztrajali zelo 

dolgo, veliko so komunicirali in sodelovali. Igri so pozorno sledili in upoštevali so pravila. 

Pomembno se mi zdi, da so otroci razumeli in sprejeli pravila ter da ni prišlo do konfliktnih 

situacij. 

Analizirala sem opazovane situacije in izračunala deleže posamezne vrste igre, ki so 

predstavljeni v grafu (Slika 1). 

 

Slika 1: Vrsta igre 
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V zabeleženih opazovanjih je prevladovala simbolna igra (33%), sledila ji je funkcijska igra 

(29%), igra s pravili (11%) in ustvarjalna igra (11%). Najmanj zastopani sta bili konstrukcijska 

(9%) in dojemalna igra (7%). 

Vsebina otrokove igre nam pove, kaj se otrok igra oz. kaj v igri počne (Krapež, 1999; Zupančič, 

2000, v Kavčič 2001, str. 64). Funkcijske igre otrok, starih med 3 in 6 let, so vključevale veliko 

gibanja. Otroci so se gugali na gugalnicah (situacija 3.1), igrali s peskom (situacija 4.5), vozili 

s tricikli in skiroji (situacija 3.4, situacija 6.3), lovili po igrišču (situacija 4.1), igralsi z žogo 

(situacija 8.4). 

Pri konstrukcijskih igrah so otroci največkrat uporabljali lego kocke in velike lesene kocke, s 

katerimi so gradili velike konstrukcije tovarn (situacija 2.4), rudnika (situacija 5.1), stolpa 

(situacija 7.2) in gasilske postaje (situacija 1.2). 

M. Zupančič (2000, v Kavčič, 2001) pravi, da vsebina simbolne igre vključuje dejanja, s 

katerimi se otroci največ srečujejo in jih najlažje zaigrajo. Otroci v moji raziskavi so se igrali 

zdravnike (situacija 1.1), mame in otroke (situacija 3.3). roparje in policaje (situacija 3.4) živali 

(situacija 1.3, situacija 2.2), pekli so torte (situacija 3.2). 

Dojemalna igra se je pojavila zelo redko. V dveh primerih sta deček in deklica listala knjigo 

(situacija 4.4  in situacija 6.2). Otroci pa so s pomočjo vzgojiteljice odigrali tudi pravljico 

(situacija 9.4). 

Ustvarjalna igra je prevladovala pri najstarejših predšolskih otrocih. Vsebine iger so bile 

različne. Deklice so ustvarjale morske ribe (situacija 1.5), izdelovale so drevesa (situacija 9.3) 

in morski svet (situacija 8.2). Otroci so ustvarjali tudi iz naravnega materiala (situacija 4.2). 

Pri igri s pravili sem opazila igre z žogo (situacija 8.3) in namizne igre (situacija 2.5 in situacija 

9.5) pa tudi igro z elastiko (situacija 8.1) in igro Kdo se boji črnega moža (situacija 7.4). 
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10.2 ČAS ZA IGRO 

Otroci so imeli največ časa za prosto igro ob prihodu v vrtec in na igrišču. Najbolj neugoden 

čas za igro se mi je zdel po jutranjem srečanju, ki sledi po zajtrku in se konča okoli 9. ure. Že 

okoli pol 10. ure pa je sledila sadna malica in odhod na igrišče. Ta čas se mi zdi najbolj 

neugoden za igro, saj je bilo zanjo premalo časa. Skoraj vedno se je zgodilo, da je vzgojiteljica 

igro otrok prekinila. 

Menim, da je bil najbolj primeren čas za igro, ko so bili otroci na igrišču. Na voljo so imeli 

dovolj časa, da si izberejo igralne partnerje, se odločijo, s čim se bodo igrali, kako bo igra 

potekala in jo vmes tudi spremenili. Primeren čas za igro je tudi čas pred zajtrkom, vendar pa 

je dolžina igranja odvisna od časa prihoda otroka v vrtec.  

Dolžino proste igre sem si beležila, v grafu (Slika 2) pa je predstavljen delež glede na del dnevne 

rutine. 

 

Slika 2: Čas za igro 

Izmed vseh opazovanih situacij sem največ igralnih aktivnosti opazila na igrišču (40%). Sledila 

je igra ob prihodu v vrtec (24%), nato igra po jutranjem srečanju (18%) in po počitku (13%). 

Najmanj igralnih aktivnosti sem zabeležila med počitkom (5%). 
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Slika 3: Trajanje igre 

Pri vsakem opazovanju sem merila tudi približen čas trajanja posamezne igrane aktivnosti. 

Rezultati, ki sem jih dobila, kažejo, da je igra najpogosteje trajala 20 minut (36%), sledi 15 

minut (29%), 25 minut (15%), 30 minut (11%),  35 minut (7%) in 40 minut (2%). 

Zelo težko lahko rečemo, koliko časa potrebuje otrok za igro, saj je to odvisno od njegove 

starosti, vsebine, soigralcev, materiala in interesa (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

Griffing (1983, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) pravi, da je priporočljiv časovni 

okvir proste igre otrok med 30 in 50 minut. Pri mojem opazovanju so se otroci večinoma igrali 

manj časa. Menim, da so otroci v vrtcu preveč omejeni s časom za prosto, saj jih omejuje dnevni 

red. Še najmanj so s časom omejeni pri igri na igrišču. 

Opazila sem, da je igra dečkov trajala dlje, kadar so se igrali na prostem, pri deklicah pa, kadar 

igrale v igralnici, predvsem v kotičku dom in družina ter umetniškem kotičku. 

Menim, da so opazovane vzgojiteljice otrokom pustile premalo časa za igranje, saj so igro 

pogosto prekinile. L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2001) pravita, da prav s 

prekinitvijo igre lahko povzročimo, da otroci zaradi omejitve raje izbirajo enostavnejše vrste 

iger.  
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10.3 IGRALNI MATERIAL IN IGRAČE 

Otroci imajo v opazovanih oddelkih po mojem mnenju na voljo dovolj igrač in drugih igralnih 

materialov. Najraje so se igrali z velikimi lesenimi kockami in lego kockami, na igrišču pa so 

se najraje vozili s kolesi ali skiroji, igrali s kanglicami, lopatkami, metlami in samokolnicami 

ter se zabavali na nepremičnih igralih.  

Pomembno je, da so vzgojiteljice dosledne pri spreminjanju vrst in številu igrač, saj lahko pride 

do prepogostega ponavljanja igralnih situacij z istimi igračami (Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 2001).  

 

Slika 4: Igralni material in igrače 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v igri otrok prevladoval nestrukturiran material (36%), 

sledile so igrače za razgibavanje (29%). Te igrače lahko služijo tudi kot dober pripomoček 

razvijanje motorike in gibalnih spretnosti. Sem uvrščamo različne žoge in vozila (Fekonja, 

2001). Malo manj so otroci uporabljali didaktične igrače (19%). Še nekoliko manj pa je bilo 

igre brez igrač (16%). 

Zanimalo me je tudi, kdo izbere igralni material – otroci ali vzgojiteljica. 
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Slika 5: Kdo izbere igralni material in igrače 

Rezultati kažejo, da si v večini (78%) primerov otroci sami izberejo igralni material in igrače 

za igro. Le v dobri petini (22%) primerov igralni material in igrače otrokom ponudi 

vzgojiteljica. 
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10.4 SOCIALNE INTERAKCIJE MED OTROKI 

V prosti igri otrok sem opazila, da socialnih interakcij z odraslimi ni bilo veliko, več pa je bilo 

socialnih interakcij med otroki. Otroci so kazali vse večje zanimanje za igro z vrstniki kot z 

odraslimi in si sami izbirali igralne partnerje. 

Obnašanje otrok v skupni igri je odvisno od poznavanja soigralca in njegovega spola 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Opazila sem, da je pomembno vlogo odigral spol 

soigralca, saj so se deklice pogosteje igrale skupaj, dečki pa so najpogosteje sodelovali v 

konstrukcijski igri. Deklice so se raje igrale z deklicami in dečki z dečki, verjetno, ker so jih 

družili isti oz. podobni interesi. Opazila sem, da so si otroci pri igri na igrišču izbirali igralne 

partnerje enake starosti in spola. Večina se jih je vsak dan igrala z istimi igralnimi partnerji, kar 

pomeni, da otroci te starosti že oblikujejo relativno stalna prijateljstva. 

Starejši predšolski otroci vidijo prijateljstvo kot dalj časa trajajoč odnos, ki lahko preživi tudi 

spore in konflikte (Nemec in Krajnc, 2011, str. 189). Opazila sem, da imajo otroci, ki sem jih 

opazovala zelo dobre odnose s sovrstniki. S starostjo naj bi se povečevalo število konfliktov, 

kljub temu pa naj bi bilo vedno več konfliktov tudi uspešno rešenih (prav tam). V mojem 

primeru je bilo konfliktov zelo malo in tudi ti so se zelo hitro rešili. Nisem pa opazila nobenega 

proindividualnega ali agresivnega vedenja.  

 

Slika 6: Vrsta igre glede na socialne interakcije 
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Pri zabeleženih opazovanjih je bilo največ primerov sodelovalne igre (49%), sledila je 

samostojna igra (20%) in asociativna igra (18%). Najmanj je bilo opazovalne igre z vključitvijo 

(13%). 

Samostojna oz. osamljena igra (situacija 2.2 in 2.3, situacija 4.4, situacija 5.5, situacija 6.2 in 

6.3, situacija 7.5, situacija 8.5 in situacija 9.2) je bila kar pogosto opažena. V opazovanih 

primerih igre ni bilo igre brez udeležbe, vzporedne, opazovalne in kontaktne igre. Bilo je nekaj 

primerov opazovalne igre z vključitvijo (situacija 1.1, situacija 3.2 in 3.3, situacija 7.2, situacija 

8.2 in 8.4). Prav tako sem opazila asociativno igro (situacija 2.4, situacija 3.5, situacija 4.5, 

situacija 5.3 in 5.4, situacija 6.1, situacija 7.1, situacija 9.3). Največ je bilo sodelovalne oziroma 

kooperativne igre (situacije 1.2, 1.3, 1.4, 1.5; situacije 2.1, 2.5,; situacije 3.1, 3.4, situacije 4.1, 

4.2, 4.3, situacije 5.1, 5.2, situacije 6.4, 6.5, situacije 7.3, 7.4, situacije 8.1, 8.3, situacije 9.1, 

9.4, 9.5). 

Otroci so se najpogosteje igrali v manjših skupinah, ki pa so se pogosto spreminjale. Posebej 

pri 5-6 let starih otrocih sem opazila največ sodelovalne oziroma kooperativne igre, kar 

pripisujem razvoju socialnih spretnosti.  

Med tretjim in šestim letom naj bi upadal delež samostojne igre (Fekonja, 2004). Pri 

opazovanjih, ki sem jih izvedla, je bilo samostojne igre otrok res zelo malo. Kljub temu pa se 

je še vedno pogosto pojavljala samostojna konstrukcijska igra. 

Največ socialnih interakcij sem zasledila v simbolni igri otrok, veliko je bilo sociodramske igre. 

Prav ta naj bi otroke spodbujala k reševanju konfliktov, k dogovarjanju ali pogajanju. Spodbuja 

tudi razvoj otrokove zmožnosti zavzemanja perspektive drugega in razvoj socialne kognicije 

(Gottman, 1983, v Fekonja, 2004: 386). 

Tudi v ustvarjalni, funkcijski in konstrukcijski igri sem opazila veliko socialnih interakcij. 

Otroci so se pogovarjali in dogovarjali. Še najmanj socialnih interakcij je bilo v dojemalni igri, 

kjer se je otrok igral večinoma sam. 
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10.5 VLOGA VZGOJITELJA V OTROKOVI IGRI 

Vloga vzgojitelja je, da je dober opazovalec igre otroka, ki opazi, da se po določenem času z 

istimi igračami začnejo dejavnosti ponavljati. Pomembno vlogo ima tudi pri oblikovanju, 

razvoju in poteku otrokove igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). V svoji raziskavi 

nisem opazila vključevanja vzgojiteljic v igro z namenom razvijanja višjih oblik igre.  

Menim, da je na vključevanje v igro otrok vplivalo tudi trenutno razpoloženje vzgojiteljice. 

Nekaj se jih je sicer vključilo, vendar le na povabilo otrok. Vzgojiteljice so se najpogosteje 

vključevale v simbolne igre.  

 

Slika 7: Vloga vzgojitelja v otrokovi igri 

Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice največkrat niso v igri imele nobene vloge 

(62%), sledi nudenje pomoči (13%) in delovanje v območju bližnjega razvoja (9%). Še redkeje 

sem opazila skrb za varnost (4%), posredovanje v konfliktnih situacijah (4%), svetovanje (4%) 

in demonstriranje (4%). 

Pri ponujenem igralnem materialu vzgojiteljice otrok niso preveč usmerjale, tudi niso posegale 

v igro otrok. Večino časa so dejavnosti spremljale, niso pa otrok posebej spodbujale. Le v nekaj 

primerih so igro vodile k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem ter pokazale zanimanje za 

igro. 

V območju bližnjega razvoja so delovale le nekajkrat. S. Smilansky (1968, po Smith, 1995, v 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) opisuje načine, kako voditi sociodramsko igro. 
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Načini vodenja, ki sem jih opazila, so verbalno usmerjanje (situacija 2.3) in tematsko-

domišljijski trening (situacija 9.4). Treninga domišljije in modeliranja ni bilo. 

Tipi območja bližnjega razvoja, v katerih so delovale vzgojiteljice: vzgojiteljice so otrokom 

nudile namerno pomoč, prostor, v katerem so se igrali otroci je bil vedno stimulativno urejen 

in otroci so imeli ves čas na voljo material za likovno ustvarjanje, konstrukcijske igrače, knjige, 

igralni material za igre vlog, namizne igre in igrače za igro na prostem. V enem primeru 

(situacija 6.2) je vzgojiteljica podpirala otrokove namere in dala idejo, ki jo je otrok prevzel. 

Vzgojiteljice so ohranjale igralni okvir na dva načina: s partnerjevo ilustracijo dejanja (situacija 

3.2) in spraševanjem po dejanju (situacija 2.3). 
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11  SKLEP 

Strokovnjaki so ob opazovanju oz. raziskovanju otroške igre ugotovili, da se s starostjo otrok 

spreminjajo vrste in vsebine iger. Ugotovili so tudi, da imajo pri igri otrok pomembno vlogo 

odrasli, ki lahko nanjo različno vplivajo. Pomembno se mi zdi, kdaj in koliko časa imajo otroci 

na voljo za prosto igro, kakšne igralne materiale in igrače jim ponudimo ter kako odrasli z 

vključevanjem v igro vplivamo na celosten razvoj otroka. 

Na osnovi opazovanj vrst in vsebin iger lahko trdim, da je prevladovala predvsem simbolna 

igra. Pomembni sta bili tudi funkcijska, igra s pravili in ustvarjalna igra. Manj je bilo 

konstrukcijske in dojemalne igre. 

Otroci so se veliko igrali ob prihodu v vrtec in na igrišču. Kot najmanj ugoden čas za igro se je 

izkazala igra po počitku, še manj pa med počitkom.  

Igralni material in igrače so si otroci izbirali večinoma sami. Le v nekaj primerih je igralni 

material ponudila vzgojiteljica. Najraje so se igrali z nestrukturiranim materialom, lego 

kockami in velikimi lesenimi kockami, kolesi, skiroji. Redkeje pa so se otroci igrali brez igrač. 

Pri svojem raziskovanju sem zasledila več socialnih interakcij med otroki in manj med otroki 

in odraslimi. Proindividualnega in agresivnega vedenja nisem opazila.  

Vloga vzgojitelja kot motivatorja v igri otroka je bila neznatna. Odrasli so se v igro le redko 

vključevali, pa še tedaj le na otrokovo pobudo. Največkrat vzgojitelji niso imeli nobene vloge 

v otrokovi igri. 

Menim, da so imeli otroci na voljo veliko igralnega materiala in igrač, premalo pa so imeli časa 

za prosto igro. Posebej problematično se mi zdi, da so se vzgojiteljice le redko vključevale v 

igro. Biti bi moralo več vključevanja v prosto igro in manj posvečanja vodenim dejavnostim. 

Prosto igro bi morale vzgojiteljice izkoristiti za delovanje v območju bližnjega razvoja. 

Zavedam se, da bi bili rezultati lahko drugačni, če bi prosto igro opazovala v več oddelkih ali 

vrtcih, zato dobljenih rezultatov ne morem posplošiti. 

Na raziskovanem področju bi bilo dobro še raziskati, kakšni so vzroki, zaradi katerih se 

vzgojiteljice ne vključujejo v simbolno igro otrok in zakaj ne delujejo v območju bližnjega 

razvoja. 
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PRILOGA 

1. Opazovanje 

1.1 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbrala sama; dva otroška vozička in medvedek 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: pomoč 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deček želi imeti voziček, zato prosi vzgojiteljico, da mu ga da z omare, do katere sam ne doseže. 

Drugi deček ga nekaj časa opazuje, nato pa ga prvi deček povabi k igri in mu reče naj on vzame 

drugi voziček. Nekaj časa peljeta vsak svoj voziček, kar naenkrat pa se ustavita in prvi deček 

reče: »Medvedka peljem k zdravniku, ker kašlja.« Medvedka pelje do nižje omare in ga položi 

nanjo. Temeljito ga pregleda, mu posluša srce in drugemu naroči, naj gre po sirup. Drugi teče 

do garderobe, prileti nazaj in reče: »Izvoli.« Medvedku data sirup, ga položita v voziček in 

gresta. Vozička še kar nekaj časa vozita okoli in se na vsake toliko časa ustavita. 

1.2 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo sami; lego kocke 

Socialne interakcije med otroki: tri dekleta in en fantek 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: konstrukcijska 

Tri dekleta in en fantek se skupaj odločijo zgraditi gasilsko postajo. Ena deklica iz kock sestavi 

posteljo, druga pa prinese še telefon in reče: »Glej, to je telefon.« Druga pa ji reče nazaj: »Aha, 

tukaj pa je televizija.« Fantek reče: »V garažo bom zapeljal avto.« Tretja deklica v roki drži 

možička in reče: »Ta je prišel po avto.« Deklice iz kock zgradijo še hišo in garažo za avto, 

deček pa med tem avtomobil vozi okoli gasilske postaje. 

1.3 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 30 minut 

Igralni materiali in igrače: brez igrač 

Socialne interakcije med otroki: štiri dekleta in en fantek 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: ponudi jim podlogo za sedenje, da ne bi sedeli na mrzlih tleh. 



 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Otroci ležijo na podlogi in se delajo, da spijo. Ena od deklic reče, da je lastnica živali. Nekaj 

časa še sedi na klopi, nato vstane in reče: »Pojdimo na sprehod!« Živali vstanejo in hodijo okoli 

lastnice, eden laja, drugi mijavka, tretji skače kot zajček, četrti leti kot lev. Po nekaj minutah se 

vrnejo na travo in se uležejo nazaj na podlogo, lastnica pa jim reče: »Lepo spite.« Ko se živali 

zbudijo, jim lastnica ponudi ribe za kosilo. Ves čas ponavljajo dejavnosti. 

1.4 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: brez igrač 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deklici se na sprehodu držita za roke. Nekaj časa gledata okoli sebe, nato začne ena govoriti, 

da tukaj lezejo kače. Še vedno se držita za roke in počasi preskakujeta in se izmikata navideznim 

kačam. 

1.5 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; papir, lepilo, škarje, flomastri in kosi blaga 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: svetuje, pomaga izrezati ribo in kose blaga 

Vrsta in vsebina igre: ustvarjalna 

V ustvarjalnem kotičku vzgojiteljica pripravi papir, lepilo, škarje, flomastre in blago. Otroke 

spodbudi, da vsak naredi svojo ribo, ki bo krasila pano s počitniškimi pozdravi. Deklici 

izdelujeta vsaka svojo ribo. Najprej jo izrežeta, jo pobarvata in ji pričneta lepiti luske iz blaga. 

Ena reče: »Moja bo pisana, imela bo velike luske. «Druga pa reče: »Tudi moja bo lepa.« in ji s 

flomastrom nariše velike črne trepalnice. Ko dokončata ribici, se vsaka s svojo ribico igrata, da 

plavata po morju in se skrivata morskemu psu. 

2. Opazovanje 

2.1 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; naravni materiali 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 



 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deklica si vzame naravni material (palice, kamenčki, mah). Iz tega materiala naredi gozd, skozi 

katerega teče potok. Pridruži se ji še druga deklica, ki ji predlaga, da se igrata še s plastičnimi 

živalmi. Vsaka vzame svojega konja in se z njima igrata v gozdu. Čez nekaj časa pustita konja 

in se igrata zmaje. Po blazini nekaj časa krožita. Ena od deklic »bruha ogenj«. 

2.2 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sama; tobogan s hišico 

Socialne interakcije med otroki: ena deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deklica teče po igrišču in se igra, da je zmaj. Nekaj časa kroži po igrišču, nato začne plezati po 

drogu na toboganu. Spleza na tobogan in »bruha ogenj«, se spusti po toboganu in spet teče po 

igrišču. Na vsake toliko časa se ustavi in zarjovi. Dejavnosti ponavlja. 

2.3 Situacija 

Čas za igranje: med počitkom, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; avtomobilček, stenski zemljevid 

Socialne interakcije med otroki: en deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: spraševanje po dejanju 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Fantek ne more počivati, ležalnik pa ima ravno pod stenskim zemljevidom. Iz pod ležalnika 

vzame moder avtomobilček in ga začne voziti po stenskem zemljevidu. Vzgojiteljica ga vpraša 

kam se pelje z avtom, odgovori ji, da na morje. Čez nekaj časa jo po tiho vpraša: »Kje je Idrija?« 

S prstom mu pokaže na zemljevidu in deček reče: »Aaa, tukaj je!« Avtomobilček pelje od Idrije 

proti morju, nato ga še nekaj časa vozi po zemljevidu, nato ga odloži na tla. 

2.4 Situacija 

Čas za igranje: po počitku, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; velike lesene kocke 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 



 

Vrsta in vsebina igre: konstrukcijska 

Dečka iz lesenih kock gradita kolektor (tovarno). Naredila sta stroje, čistilno napravo in 

zapornico. Prvi deček reče: »Ali ti pokažem, kako lahko nekaj narediva in kako lahko to 

zapreva?« in »Nik, to bi moralo biti daljše« Drugi mu reče: »Ne, to mora biti pokrito!« Prvi 

deček se ujezi, zato se umakne in začne graditi svojo tovarno. Igrače si med seboj izposojata. 

2.5 Situacija 

Čas za igranje: po počitku, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; družabna igra Človek, ne jezi se 

Socialne interakcije med otroki: deček in deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili 

Deček povabi deklico, da bi se skupaj igrala družabno igro Človek, ne jezi se. Deklica pristane 

pod pogojem, da ima lahko modre figurice. Deček vzame zelene figurice in vsak svoje postavita 

na polje. Dogovorita se, kdo bo začel metati kocko. Med metanjem kocke se smejita in eden 

drugega zbadata kdo bo zmagal. Igro prekine dečkov odhod domov. 

3. Opazovanje 

3.1 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; gugalnica 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: pomoč 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Eden od dečkov prosi vzgojiteljico naj mu pomaga na gugalnico. Najprej se začneta smejati, 

nato pa se silovito odrivata. Ves čas govorita: »Hop, hop, hop, hop.« 

3.2 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; mivka v peskovniku, kanglice, lopatke 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: partnerjeva ilustracija dejanja 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 



 

V peskovnik pride najprej prvi deček in kmalu za tem se mu pridruži še drugi deček. Vsak 

vzame svojo kanglico in lopatko ter začneta mivko nalagati v kanglico. Eden reče, da bo naredil 

torto. Prvi deček odnese »torto« vzgojiteljici, ta pa ga vpraša, kakšnega okusa je. Odgovori ji, 

da je čokoladna. Vzgojiteljica se pretvarja, da je in reče, da je bila odlična. Kmalu za tem pride 

še drugi deček in prav tako vzgojiteljici prinese »torto«. Vse skupaj se nekajkrat ponovi. 

3.3 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 30 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; dva tricikla 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deklica si na igrišču izbere tricikel, se nanj usede in se odpelje. Med vožnjo zagleda prijateljico 

in jo pokliče k sebi. Reče ji naj gre še ona po kolo, da se bosta igrali mamo in dojenčka. Ko sta 

obe na kolesu in vozita po igrišču. Prva je dojenček in se ves čas pretvarja, da joka. Druga pa 

je mama, ki skrbi za dojenčka. Večkrat se ustavita, se usedeta na klop, kjer mama tolaži 

dojenčka.  

3.4 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama, tricikel in skiro 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska  

Prvi deček na kolesu in drugi deček na skiroju se vozita po igrišču. Čez nekaj časa se ustavita 

in se dogovorita, da se bosta igrala roparje in policaje. Prvi deček se odloči, da bo ropar, drugi 

pa policaj, ki lovi roparja. 

3.5 Situacija  

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; velika plastična avtomobila 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 



 

Vzgojiteljica da po jutranjem srečanju otrokom možnost, da se gredo lahko igrat na teraso. Prvi 

deček je prvi na terasi, usede se na avtomobil in se poganja po terasi. Pridruži se še drugi deček, 

ki se prav tako vozi z avtomobilom. Nekaj časa se vozita, nato pa reče prvi, da se mu je avto 

pokvaril. Drugi pusti svoj avtomobil in odhiti k prvemu. Pretvarjata se, da ga popravljata. 

4. Opazovanje 

4.1 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: brez igrač 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Dečka tečeta po igrišču in se lovita. Večkrat tečeta okoli hišice, kjer imajo pospravljene igrače 

in se eden drugemu skrivata. Prvi reče: »Ti loviš!«, drugi pa ga lovi. Dejavnosti se ponavljajo, 

pri lovljenju se izmenjujeta. 

4.2 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 30 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; naravni material 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: ustvarjalna 

Prva deklica se želi voziti s skirojem, vendar so vsi zasedeni. Usede se na štor in pokliče še 

drugo deklico. Skupaj začneta na štor zlagati majhne kamenčke. Dogovorita se, da bosta iz 

kamenčkov naredili rože in drevesa. Prva naroči drugi naj gre nabrat prave rože. Ko pride nazaj, 

jih dodata med kamenčke. 

4.3 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: brez igrač 

Socialne interakcije med otroki: trije dečki, ena deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 



 

Dva dečka, ki sta prijatelja se držita za roke in iščeta mlajša bratca. Pri iskanju se jima pridruži 

še deklica. Najdejo samo enega, ga primejo za roke in začnejo poskakovati. Med 

poskakovanjem si pojejo Kekčevo pesem. 

4.4 Situacija  

Čas za igranje: med počitkom, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; knjiga 

Socialne interakcije med otroki: deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: otrokom, ki ne morejo počivati ponudi knjige 

Vrsta in vsebina igre: dojemalna 

Deklica se že nekaj časa vrti na ležalniku, zato ji vzgojiteljica ponudi knjige. Izbere si knjigo 

Volk in sedem kozličkov in jo sama obnovi. Vmes dela različne mimike obraza, se smeji. 

4.5 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 35 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo sami; kanglice, lopatke, kopači, bagri, samokolnice 

Socialne interakcije med otroki: štirje dečki 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Skupina štirih dečkov se odloči, da se bodo igrali s peskom, ki ga imajo pod hišico s toboganom. 

V peskovnik odhitijo po lopatke, kanglice, kopače, bagre in samokolnice. Dolgo časa vsak zase 

pesek s kanglicami in lopatkami nalagajo v samokolnice, ga prevažajo. S kopači in bagri 

kopljejo luknje. 

5. Opazovanje 

5.1 Situacija  

Čas za igranje: po počitku, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; velike lesene kocke 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: konstrukcijska 

Prvi deček se začne igrati z velikimi lesenimi kockami. Pridruži se mu še drugi deček in skupaj 

začneta graditi. Prvi reče, da bosta naredila rudnik groze in drugi se strinja. Večkrat nekaj 

sestavita, si premislita in rudnik preoblikujeta. 



 

5.2 Situacija  

Čas za igranje: na igrišču, 35 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo same; toaletna torbica z ličili 

Socialne interakcije med otroki: šest deklic 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Ena od deklic je v vrtec prinesla toaletno torbico z ličili, ki niso prava. Pridruži se ji še pet 

deklic, ki skupaj pregledujejo, kaj vse je v torbici. Ena izrazi željo, da bi se naličila s senčilom 

za veke in druge ji pri tem pomagajo. Ko vidijo kako lepa je, se želijo naličiti še ostale. Ena 

reče, da je frizerka in druge povabi v frizerski salon, da si pridejo urediti pričeske. 

5.3 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; slano testo, plastični pripomočki 

Socialne interakcije med otroki: skupina otrok, vsak zase 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: posreduje v konfliktni situaciji 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Otroci sedijo za mizo in vsak ima svoj hlebček slanega testa. Na voljo imajo tudi plastične nože, 

valjarje in modelčke v obliki živali. Vsak vzame nekaj od naštetega in ustvarjajo. Eden reče, da 

bo naredil kravo, drugi zajčka, tretji metuljčka. Ker je premalo valjarjev za vse, nastane prepir. 

Ena izmed deklic drugi vzame valjar, na kar začne druga kričati. Vzgojiteljica prvi vzame valjar 

in ga vrne drugi. Pove ji tudi, da se tega ne počne, da ne smemo kar tako nekomu nekaj vzeti 

ampak, da moramo najprej lepo vprašati, če smemo. Otroci se nato mirno naprej igrajo. 

5.4 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; vrvice in narezane slamice 

Socialne interakcije med otroki: deček in deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Vzgojiteljica k mizi povabi deklico in dečka, da bi vsak naredil svojo ogrlico. Deklica je precej 

spretna in hitra, deček pa narezane slamice na vrvico niza počasi. Deklica govori: »Še modra 

pa še rdeča.« Dečku reče naj pohiti, on pa ji odvrne, da se mu ne mudi. Deklica začne dečku 

pomagati. Ko končata odideta vsak v svoj kotiček. 



 

5.5 Situacija 

Čas za igranje: po počitku, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; natikanke 

Socialne interakcije med otroki: en deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Deček s police vzame natikanke. Vzame eno, ki je že narejena in si jo obesi okoli vratu. Vzame 

še drugo vrvico in nanjo začne nizati velike perle. 

6. Opazovanje 

6.1 Situacija 

Čas za igranje: po počitku, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo same; listi in barvice 

Socialne interakcije med otroki: štiri deklice 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: pomoč 

Vrsta in vsebina igre: ustvarjalna 

Štiri deklice se po počitku odločijo, da bodo risale. Vzgojiteljico prosijo, da jim natrga liste, s 

police pa vzamejo barvice. Vsaka riše svojo sliko, vmes pa se pogovarjajo, kaj so že narisale in 

kaj še bodo. 

6.2 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; knjiga 

Socialne interakcije med otroki: en deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: svetuje 

Vrsta in vsebina igre: dojemalna 

Deček lista knjigo o letalih in se čudi, kakšna vse obstajajo. Med listanjem omenja vojaško in 

potniško letalo in helikopter. Po končanju gledanja si želi izdelati letalo. Vzgojiteljici pove, kaj 

želi narediti. Vzgojiteljica ga podpira, predlaga mu naj ga naredi iz papirja. Svetuje mu tudi naj 

si pri izdelavi pomaga s knjigo. 

6.3 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 30 minut 



 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; tricikel 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: posreduje v konfliktni situaciji 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Deček si na igrišču vedno izbere določeno kolo in se noče voziti z drugim. S kolesom se dolgo 

vozi po igrišču, enkrat hitro, drugič počasi. Vmes pusti kolo in odide do peskovnika po lopatko. 

Medtem je kolo že vzel drugi deček, ki mu ga noče vrniti. Posreduje vzgojiteljica, ki prvemu 

dečku pove, da ga ima zdaj drugi deček, in da naj počaka. 

6.4 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; vrvica volne 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: demonstrira 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Prva deklica ob prihodu v vrtec prinese vrvico volne, s katero se igra s prsti. Pridruži se ji druga 

deklica in prva jo uči kako se igra. Po nekaj neuspelih poizkusih prosita vzgojiteljico, da jima 

pomaga. Ta jima pokaže, kako se igra. 

6.5 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; plastična posoda in pribor 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

V kotičku kuhinja deklica s kuhalnico meša po posodi. Druga deklica, ki jo opazuje vpraša, kaj 

kuha in ta ji odgovori, da makarone. Prva deklica ji reče naj se usede za mizo, druga to stori in 

čaka. Prva ji na mizo prinese krožnik, vilice in žlico. Na krožnik ji naloži makarone, druga pa 

se pretvarja, da je. Prva ji prinese še kozarec in reče, da naj popije sok. Druga se pretvarja, da 

pije, nato vstane od mize in se gre igrat drugam. Prva pospravi mizo in se gre drugam igrat. 

7. Opazovanje 

7.1 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 



 

Igralni materiali in igrače: izberejo sami; vstavljanka 

Socialne interakcije med otroki: trije dečki 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili 

Dva dečka se odločita, da se bosta igrala v kotičku z namiznimi igrami. Takoj se pridružita še 

dva. Skupaj se odločijo, da se bodo igrali z vstavljanko. Vsak vzame svojo sliko in vstavlja 

barvne krožce kot kaže slika. Modrih barvnih krožcev zmanjka, zato nastane konflikt, ki pa ga 

dečki rešijo sami. Hitro se naveličajo, pospravijo in odidejo v drugi kotiček. 

7.2 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; lego kocke 

Socialne interakcije med otroki: dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: konstrukcijska 

Prvi deček začne iz lego kock graditi velik stolp. Od daleč ga opazuje drugi deček, ki se mu 

kmalu pridruži na blazini. Prvi deček ga vpraša, če bi mu pomagal narediti še večji stolp. Med 

gradnjo se smejita in čudita stolpu. Stolp se podre in drugi deček prvemu predlaga, da naredita 

raje grad z razglednim stolpom. 

7.3 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo same; oblačila in obutev 

Socialne interakcije med otroki: štiri deklice 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Štiri deklice si v kotičku za dom in družino ogledujejo oblačila in obutev. Vsaka izbere svoje 

krilo in čevlje. Ena izmed njih vzame še torbico in vse se odpravijo na sprehod po igralnici. Ena 

prileti nazaj v kotiček in si okoli glave zaveže ruto. Pridružijo se ji še ostale tri. Dogovorijo se, 

da si bodo oblačila izmenjala. Dejavnost se ponavlja. 

7.4 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: brez 



 

Socialne interakcije med otroki: devetnajst otrok 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: se igra z otroki 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili 

Otroci ob prihodu na igrišče izrazijo željo, da bi se igrali gibalno igro Kdo se boji črnega moža. 

Vzgojiteljica otroke spodbudi, da se sami dogovorijo kdo bo črni mož, vendar jim to ne uspe 

zato ga določi sama. Čeprav otroci poznajo pravila igre, se jih en deček ne drži (bil je že 

ulovljen). Ostalim otrokom to ni všeč in to jasno izrazijo. Deček se ujezi in se usede na klopco 

poleg igrišča. Igra se nadaljuje in jo ponovijo še dvakrat. 

7.5 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 30 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; gasilski avto 

Socialne interakcije med otroki: en deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deček svoj gasilski avto sem in tja vozi po peskovniku. Ostale otroke to moti, zato ga prosijo, 

če se lahko vozi le po enem delu peskovnika. Deček nima nič proti in se ne pusti motiti. V 

hišico z igračami odide iskat bagra, s katerim v peskovniku skoplje luknjo. Zopet začne voziti 

gasilski avto in kar naenkrat zavpije: »Ojoj! Kuža!« Z gasilskim avtom začne divjati in vpiti 

»Viu, viu, viu!« Vzgojiteljica ga prekine in ga prosi, da ni tako glasen. Deček z gasilskim avtom 

rešuje kužka. Ko ga reši, dejavnost ponovi, le da tokrat rešuje mačka. 

8. Opazovanje 

8.1 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 35 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; velika elastika 

Socialne interakcije med otroki: tri deklice 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: pomaga, demonstrira 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili 

Vzgojiteljica iz igralnice prinese veliko elastiko. Ponudi jo otrokom in tri deklice se želijo igrati. 

Vzgojiteljica s pomočjo dveh deklic najprej sama demonstrira, nato pa poskusijo še deklice 

same. Upoštevajo pravila igre (ko se pri skakanju dotakneš elastike skače drug otrok). 

8.2 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 



 

Igralni materiali in igrače: izbereta sami; listi in barvice 

Socialne interakcije med otroki: dve deklici 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: ustvarjalna 

Deklica se ob prihodu v vrtec zamoti s šiljenjem barvice v likovnem kotičku. Druga deklica jo 

opazuje, kaj počne in se ji kmalu pridruži. Vsaka vzame svoj list papirja in barvice. Deklici 

rišeta risbo z morsko vsebino, ena od njiju pa preden nariše še pove, kaj bo narisala (morski 

konjiček, ribe, morski pes, školjke, morski grad). 

8.3 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 40 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo same; žoga 

Socialne interakcije med otroki: štiri deklice 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili »Pepček« 

Štiri deklice se dogovorijo, da se bodo igrale z žogo. Igrajo se igro »pepček« in, ker jim je že 

znana, nimajo težav s pravili igre, vse jih upoštevajo. Ob igranju se veliko smejijo. 

8.4 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; žoga 

Socialne interakcije med otroki: dva deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Dečka na igrišču najdeta žogo in odideta na travo. Prvi deček brcne žogo, drugi deček mu jo 

brcne nazaj. Čez nekaj časa se drugi deček razjezi na prvega naj mu lepo podaja, ker žoge ne 

bo več hodil iskat tako daleč. Drugi deček se naveliča in odide po kolo. 

8.5 Situacija 

Čas za igranje: na igrišču, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sama; majhna metla 

Socialne interakcije med otroki: ena deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 



 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Deklica iz hišice z igračami vzame majhno metlo. Na asfaltiranem delu igrišča si da metlo med 

noge, reče, da je čarovnica in začne tekati po igrišču. 

9. Opazovanje 

9.1 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo sami; trije mehki fotelji 

Socialne interakcije med otroki: tri deklice in dva fantka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: posreduje zaradi varnosti 

Vrsta in vsebina igre: simbolna 

Tri deklice in dva dečka se v kotičku za dom in družino igrajo na mehkih foteljih. Uporabijo 

jih, da iz njih zgradijo hišo. Notri se skrivajo, potem odidejo na sprehod po igralnici in se zopet 

vrnejo v hišo, kjer sedijo na tleh in se pogovarjajo. Vzgojiteljica posreduje zaradi varnosti, saj 

se boji, da bi kakšen fotelj padel in koga poškodoval. 

9.2 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izbere sam; moka, pšenični zdrob in puščavski pesek 

Socialne interakcije med otroki: en deček 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: funkcijska 

Deček se ob prihodu v vrtec takoj usmeri v določen kotiček, kjer imajo na pladnjih pospravljeno 

moko, pšenični zdrob in puščavski pesek. Deček najprej vzame pladenj z moko in s prsti riše 

po njej. Ves čas se smeji, posebej ko pladenj potrese in se narisano izbriše. Isto ponovi še s 

pšeničnim zdrobom in puščavskim peskom. 

9.3 Situacija 

Čas za igranje: po jutranjem srečanju, 25 minut 

Igralni materiali in igrače: ponudi vzgojiteljica; škarje, mehki karton, flomastri, lepilo 

Socialne interakcije med otroki: štiri deklice 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: ustvarjalna 



 

Vzgojiteljica povabi otroke k izdelovanju dreves, ki bodo krasila njihov pano. Na povabilo se 

odzovejo štiri deklice, ki vsaka zase ustvarjajo, vmes pa si povedo kakšna drevesa bodo 

naredile.  

9.4 Situacija 

Čas za igranje: pred zajtrkom, 20 minut 

Igralni materiali in igrače: izberejo sami; lutke 

Socialne interakcije med otroki: tri deklice in dva dečka 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: pomoč 

Vrsta in vsebina igre: dojemalna 

Otroci so si skupaj z vzgojiteljico izmislili pravljico o čarovnici, ki zajčka in lisico začara v 

zlobneža in hudobneža. Otroci besedilo večinoma že znajo na pamet, malo pa jim pomaga 

vzgojiteljica. Ko odigrajo, se priklonijo in zaploskajo. 

9.5 Situacija 

Čas za igranje: po počitku, 15 minut 

Igralni materiali in igrače: izbereta sama; namizna igra »vovkalca« 

Socialne interakcije med otroki: en deček in ena deklica 

Vloga vzgojitelja v otrokovi igri: nima vloge 

Vrsta in vsebina igre: igra s pravili 

Deček povabi deklico, da bi se skupaj igrala namizno igro »vovkalca«. Ob igranju se smejita, 

saj deklica dečku z volkom poje skoraj vse ovce. Ko končata igro, vlogi še zamenjata.

 


