
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

INES BEGANOVIĆ 

SPODBUJANJE OTROKOVE IGRE Z NESTRUKTURIRANIM 
MATERIALOM 
Diplomsko delo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



ii 
 

 

  



iii 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

SPODBUJANJE OTROKOVE IGRE Z NESTRUKTURIRANIM 
MATERIALOM 

 

 
Ines Beganović  

Mentorica: doc. dr. Nada Turnšek 

 

 

Diplomsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



iv 
 

  



v 
 

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 

Podpisana Ines Beganović, študentka prvostopenjskega visokošolskega strokovnega 

študijskega programa Predšolska vzgoja – izredni študij, 1. stopnja, z vpisno številko 

01012447, sem avtorica diplomskega dela z naslovom Spodbujanje igre z nestrukturiranim 

materialom. 

S svojim podpisom zagotavljam, da: 

‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 

‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena oz. citirana skladno s fakultetnimi navodili; 

‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 

seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan skladno s 

fakultetnimi navodili; 

‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 

‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del v obliki citata ali v obliki 

skoraj dobesednega parafraziranja ali v grafični obliki, s čimer so tuje misli oz. ideje 

predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 

pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih 

Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete; 

‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 

delo in za moj status na Pedagoški fakulteti; 

‒ je elektronska oblika enaka s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 

dela na Pefprints. 

 

Diplomsko delo je lektoriral dr. Tomaž Petek. 

 

Ljubljana, 27. 10. 2016 

 

        Podpis avtorice: 

 

 



vi 
 

Razumeti jezik igre pomeni razumeti misli in srce otroka (L. K. Franck). 

 

ZAHVALA  

 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Nadi Turnšek za vse nasvete in napotke pri pisanju 

diplomskega dela.  

Zahvaljujem se kolektivu Vrtca Ciciban, Enote Lenka, za vso podporo, pomoč in za 

spodbujanje pri pisanju diplomskega dela.  

Zahvaljujem se staršem in otrokom skupine Ptiček za sodelovanje pri izvedbi projekta.  

Zahvaljujem se staršem, bratu in prijateljem, ker so mi vsa leta študija stali ob strani in me 

spodbujali. Brez njihove podpre mi ne bi uspelo.  

 

  



vii 
 

POVZETEK 

 

V predšolskem obdobju, zlasti v prvem starostnem obdobju, je zelo pomembno, da 

zagotovimo bogato in spodbudno učno okolje, ki otrokom ponuja možnost za igro in učenje z 

različnimi snovmi, predmeti in materiali. Posebej uspešni v zagotavljanju spodbudnega 

učnega okolja so nestrukturirani materiali, ki jih otroci spoznavajo, preizkušajo njihove 

lastnosti, rokujejo z njimi, se igrajo na različne načine in tako prek njih pridobivajo različne 

(učne) izkušnje. Nestrukturirani materiali ustvarjajo zlasti priložnosti za prehod k simbolni 

igri, za interakcije z vrstniki in prve začetke skupne igre. Omogočajo otrokovo kreativno 

odzivanje na izziv raznolikega materiala in problemske situacije, ki jih ustvarja vzgojiteljica. 

Tako je otrok dejavno udeležen v procesu učenja skozi igro. 

V teoretičnem delu diplomskega dela so opisana izhodišča procesno-razvojnega modela 

vzgojnega dela ter vloga vzgojitelja pri ustvarjanju pogojev za dejavno učenje otrok in 

simbolno igro. V empiričnem delu je predstavljen projekt, ki sem ga izvedla v Vrtcu Ciciban. 

V projektu so sodelovali od 2- do 3-letni otroci; ponudila sem jim različen nestrukturiran 

material (škatle, blago in volno). Opisala sem potek procesno-razvojnega načrtovanja, ki je 

vključevalo opazovanje in dokumentiranje rokovanja z materiali, ter igre, ki jo je material 

izzval. V nadaljevanju so predstavljeni refleksijski in evalvacijski zapisi, v katerih je zapisano, 

na kak način sem opažanja uporabila kot izhodišče za nadaljnje načrtovanje dejavnosti – na 

osnovi zamisli, pobud, stvaritev in zanimanja otrok.  

Ključne besede: spodbudno učno okolje, nestrukturiran material, simbolna igra, procesno-

razvojno načrtovanje 
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ABSTRACT 

 

In the preschool period, especially in the first age, it is very important to provide a rich and 

stimulating learning environment that offers children the opportunity to play and learn with 

different materials, objects and materials. Particularly successful in providing a supportive 

learning environment are unstructured materials that children learn to test their properties, 

handle them, play with them in different ways, and through unstructured materials they get 

the new learning experience. Unstructured materials create particular opportunities for the 

transition to the symbolic play, for interaction with their peers and the first group games. 

They can respond a child’s feelings through different material and it can make solution for 

problems witch teacher create thought game. In this way, the child is actively involved in the 

process of learning through play. 

In the theoretical part of the thesis describes the starting process-development model of 

educational work and the role of the educator in creating the conditions for active learning of 

children and symbolic play. In the empirical part is presented the project that I carried out in 

the kindergarten Ciciban. The project involved 2-3 year-olds, which I offer different 

unstructured material (boxes, cloth and wool). I described the course of the process-

development planning, which included observing and documenting the handling of materials 

and games that the material is challenged. The following are the reflection and evaluation 

records, which are records of how I used observations as a starting point for further planning 

activities - based on ideas, initiatives, creation and interests of children. 

Key words: stimulating learning environment, unstructured material, symbolic play, process-

development planning 
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UVOD 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

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

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

konkretnih problemov ter na pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

19).  

Igra je dejavnost otrok, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva – ne glede na 

njen končni izid – in ki ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali zahteve, 

ki jih prednje postavlja okolje (Marjanovič, Zupančič, 2001). Otrokova igra je otrokovo 

učenje, da se otrok skozi igro razvija oz. da igra razvija otroka. Otroška igra je naravna 

dejavnost, ki je notranje motivirana; otrok v njej uživa. Pomemben je proces oz. igralna 

dejavnost in ne nujno doseganje ciljev. Omogoča ustvarjanje konteksta za otrokov razvoj 

(gibalni, čustveni, socialni, spoznavni) in učenje. Gre za priložnosti, da otroci razvijajo 

domišljijo, samoregulacijo, učno motivacijo, socialne in sporazumevalne zmožnosti, 

predstavno mišljenje. 

 

Simbolna igra je oblika domišljijske igre predšolskih otrok. Otrok predstavlja (mentalno 

reprezentira) stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni – uporablja torej simbole. 

Simbolno igro lahko usmerjajo nase, na igračo, druge ljudi ali pa na umišljeno stvar. To so 

lahko npr. igre vlog, v katerih se otrok pretvarja (»se dela, da ...«) oz. se postavlja v vloge 

različnih oseb ali živali. Pozitiven vpliv simbolne igre na otrokov razvoj je viden zlasti na 

področjih, kot so: aktualno spontano verbalno izražanje v sociodramski igri, ustrezen porast 

socialnih interakcij in pomemben napredek v različnih spretnostih. Ta igra zrcali otrokova 

izkustva, želje pa tudi stiske in napetosti, ki jih sprosti prek igre. Kognitivni razvoj pogojuje 

razvoj simbolne igre (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).   

Vloga vzgojitelja je, da omogoča, spodbuja in podpira kakovostno simbolno igro. Vzgojitelj 

mora otrokom omogočiti dovolj časa za dejavnost, ustrezna vzgoja sredstva in primeren 

prostor. Otrokom je treba ponuditi raznolike izkušnje, prek katerih se uči. Vzgojitelj s 

cikličnim procesom sistematičnega opazovanja, s procesno-razvojnim načrtovanjem ter z 

evalvacijo zapisov, fotografij in posnetkov omogoča spodbujanje razvoja vsakega otroka kot 

posameznega.  
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TEORETIČNI DEL  

Učenje v vrtcu 

Učenje v vrtcu je drugačno kot učenje v šoli. Učenje v šoli povezujemo s pridobivanjem in z 

zapomnitvijo informacij, tj. usvajanje veščin in spretnosti. V vrtcu – v predšolskem obdobju – 

se otroci učijo spontano, prek igre, praktičnih dejavnosti, dnevne rutine in prikritega 

kurikuluma. Otroci se učijo s pomočjo opazovanja, preizkušanja, posnemanja, poslušanja, 

spraševanja, reševanja medosebnih konfliktov in problemov. Učenje ni povezano le z 

otrokovim miselnim razvojem, ampak z vsemi področji osebnosti: gibalni, čustveni, 

spoznavni, moralni in socialni razvoj (Marentič Požarnik, 2000). 

Igra  

Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Igra je dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva – ne glede na njen 

končni izid – in ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali zahteve, ki jih 

predenj postavlja okolje (Zupančič, 1999, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

Igra je dejavnost otrok, ki ne potrebuje neke dodatne motivacije, ampak je notranje 

motivirana. Otrokom je pomembna samo igra in noben cilj, ki bi ga lahko dosegli prek igre. 

Igra je svobodna dejavnost, vedenje udeležencev je spontano, pravila nastajajo sproti in se 

vmes tudi spreminjajo. Igra nudi otroku zadovoljstvo, varno okolje in ugodje (Nemec in 

Kranjc, 2011).  

 

Vrste iger  

V Sloveniji je najbolj znana klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Ivan Toličič (1961). 

Različne vrste igralnih dejavnosti uvršča v štiri skupine: 

1. Funkcijska igra so gibalne aktivnosti, preizkušanje senzomotornih shem na predmetih 

– prijemanje, metanje, tek itn. Piaget jo imenuje tudi raziskovalna igra, saj otroci 

predmete preizkušajo na različne načine, da bi jih dobro spoznali (Nemec in Kranjc, 

2011). 
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2. Dojemalne igre so različne simbolne dejavnosti, kot je igra vlog. Otroci se pretvarjajo, 

da so gasilci, zobozdravniki, starši, da se vozijo z avtobusom, vlakom, z ladjo. Z 

glasom posnemajo različne zvoke; v skupino dejavnosti sodijo tudi simbolne 

dejavnosti, kot so: opazovanje, posnemanje, poslušanje in branje (Nemec in Kranjc, 

2011). 

 

3. Simbolna igra, ki jo velikokrat poimenujemo tudi igra pretvarjanja, pri kateri se otroci 

igrajo »kakor da«, in domišljijska igra. Prve oblike simbolne igre se pojavijo v obliki 

neposrednega posnemanja že pri prvem letu starosti. Pozneje pa se pojavi odloženo 

posnemanje, otrok npr. doma oponaša vedenje vzgojiteljice (Nemec in Kranjc, 2011). 

 

4. Ustvarjalna igra je igra, pri kateri si otrok izmišljuje zgodbe, riše, oblikuje, gradi itn.; 

otrok ustvarja nov izdelek. Otroci rešujejo različne gibalne probleme. Pojavi se tudi 

težnja po uspehu (Nemec in Kranjc, 2011). 

 

5. Konstrukcijska igra je igra, pri kateri je otrok sposoben, da si določene stvari zamisli 

in predstavlja. Zelo so pomembni koordinacija oko – roka, vztrajnost, natančnost, 

miselne sposobnosti, ustvarjalnost in razumevanje prostorskih odnosov (Nemec in 

Kranjc, 2011). 

 

6. Igre s pravili so igre, pri katerih je bistvo v pravilih, tj. da jih otrok prepozna, jih 

razume in predvsem, da jih upošteva. Igre s pravili imajo povezovalno vlogo med 

sodelovanjem in tekmovanjem. Te izkušnje so zelo pomembne za otrokov socialni in 

čustveni razvoj (Nemec in Kranjc, 2011). 

  

V posameznih razvojnih obdobjih določene igre prevladujejo; igre se med seboj prepletajo, 

kar pomeni, da se lahko pojavljajo hkrati (Nemec in Kranjc, 2011). 
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Simbolna igra 

Otrokova osnova dejavnost je igra. Otrok v igro vnaša svoja znanja, spoznanja in 

kreativnost. Otrok si igro preoblikuje, kot jo sam želi. Tak primer igre je simbolna igra. Z njo 

otrok razvija spoznave, sociokognitivne, socialne in jezikovne spretnosti ter sposobnosti. Za 

simbolno igro je značilno, da jo opredeljujemo s prvinami, ki dejansko niso prisotne, a jih 

mentalno podoživimo. Otrok torej v igri uporablja simbole, ki služijo za izvrševanje videne 

akcije, ki nosi neki pomen, ali kot uporabo predmetov v različne namene (Marjanovič Umek 

in Kavčič, 2001, str. 38).  

Za simbolno igro velikokrat uporabljamo izraz domišljijska igra, igra vlog. Simbolna igra se 

pojavi že v igri otroka, ki je star od enega leta do enega leta in pol. Najbolj tipična pa je za 

otroke, stare od dveh do šestih let. Otrok že pri enem letu točno ponovi neko dejavnost, ki jo 

je opazil v okolju, in temu pravimo neposredna imitacija. Ta predstavlja prehod k simbolni 

igri (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).   

Otroci v simbolni igri uporabljajo simbolna sredstva, kot so simbolni predmeti (v igri bo otrok 

namesto ključa uporabil kocko) ali pa v igro vključi predmet, ki ne obstaja. Otrok pri simbolni 

igri uporablja manj strukturirane in realistične igrače, ki mu omogočajo raznovrstno igro ter 

uporabo domišljije in ustvarjalnosti (Nemec in Krajnc, 2011).  

Simbolna igra je prevladujoča oblika igre v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Po 

Piagetovi teoriji se pojavi ob koncu zaznavno-gibalne stopnje kognitivnega razvoja, tj. še 

pred otrokovim drugim letom starosti. Pogoj za razvoj simbolne igre je otrokova zmožnost 

simbolne reprezentacije, ki pa pomeni zmožnost predstavljanja oz. zamišljanja ljudi, njihovih 

dejanj, stvari in situacij, ki trenutno niso prisotne. Otrok se poslužuje simbolov za 

prikazovanje različnih situacij oz. stvari (Batistič Zorec, 2011).  

Za simbolno igro je potrebno tudi vztrajanje otrok v igri in interakciji. Pozitiven vpliv simbolne 

igre na otrokov razvoj je viden zlasti na področjih, kot so: aktualno spontano verbalno 

izražanje v sociodramski igri, ustrezen porast socialnih interakcij in pomemben napredek v 

različnih spretnostih; bogatejši besednjak, kompleksnejši jezik, impulzivni nadzor, zabava idr. 

verbalna komunikacija (Marjanovič Umek, 2011).   



   

5 
 

Simbolna igra v vrtcu  

V nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce (1999) v nekaterih načelih predšolske vzgoje v 

vrtcu zasledimo ustrezne pogoje za simbolno igro v vrtcu: 

 Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja miselne 

zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo 

izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 19). 

 

 Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, s stvarmi, na razmisleku o dejavnostih ter 

oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizaciji, na 

notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter na pridobivanju socialnih 

izkušenj (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

 Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in ki je, če je opredeljena široko v smislu preseganja svoje 

vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot 

način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 19). 

Zakaj ima igra tako pomembno mesto v učnih programih za predšolske otroke? 

 Otroška igra je dejavnosti, ki se izvaja zaradi nje same. Je notranje motivirana, 

svobodna, odprta, spremeni odnos do realnosti in – kar je zelo pomembno – je 

prijetna za otroka. 

 Ne glede na to, za katero vrsto otroške igre se otrok odloči, se vzpostavi prostor med 

otrokovim potencialnim in aktualnim razvojem.  

 Vsa področja kurikuluma se prepletajo v otrokovi igri (spoznavanje samega sebe, 

razvoj in učenje jezika, razvijanje pojma števila, pridobivanje izkušenj rokovanja z 

različnimi materiali …).  

 V igri se otrokove dejavnosti prepletajo in med seboj se povežejo različna področja 

kurikuluma, kar je smiselno in utemeljeno za razvoj in učenje.  
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Razvoj simbolne igre 

Otroška igra je dejavnost, v kateri otrok uživa in si sam s procesom igranja določa različne 

cilje. Za otroka je pomembno, da sodeluje v otroški igri, saj se tako razvija na gibalnem, 

čustvenem, socialnem in na spoznavnem področju.  

Razvoj simbolne igre se pri otroku začne pri prvem letu starosti, nato pa se igra vse bolj 

diferencirana ter je celovita z vidika mišljenja in jezika ter spoznavnih procesov (Verbovšek, 

2012, str. 14). 

Simbolno igro lahko opredelimo kot otroka, ki si lahko predstavlja dejanje, osebo, predmete 

in dogajanje iz resničnega sveta. Je učna motivacija, da otroci razvijajo domišljijo, socialne in 

sporazumne spretnosti ter abstraktno razmišljanje (Verbovšek, 2012, str. 13).  

Številni raziskovalci menijo, da je simbolna igra ustvarja kontekst za razvoj otrokovih 

sposobnosti, kot so: mišljenje, domišljija, govor itn. (Verbovšek, 2012, str. 13). 

Otroci so v zgodnjem otroštvu že vključeni v simbolno igro, še posebej pri igri vlog. Avtorji jo 

imenujejo sociodramska igra, za to igro pa je značilno, da gre za (Verbovšek, 2012, str. 15): 

 posnemanje privzetih vlog (oseb); 

 pretvarjanje predmetov; 

 sodelovanje; 

 pretvarjanje dejavnosti in situacij; 

 verbalno sporazumevanje; 

 vztrajnost. 

 

Otrok že pri letu in pol kaže prve oblike simbolne igre; to so aktivnosti, v katerih otrok 

posnema odraslega. Prve oblike simbolne igre so vezane na otrokovo lastno telo, npr. »kot 

da« otrok sam sebe nahrani z žlico. Pozneje se otrokove igralne dejavnosti usmerjajo 

navzven, na predmete, ki ga obdajajo. Otrok opazuje in nato posnema odraslega pri vsakem 

ukvarjanju s predmetom. Otrok pri drugem letu starosti uporablja predmete v njihovem 

tipične pomenu. Med drugim in tretjim letom začne uporabljati objekte v funkciji drugih 

predmetov. Otroci z lastnimi deli telesa nadomestijo predmete (Batistič Zorec, 2011).  
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Pomen simbolne igre za otrokov razvoj  

Najpogosteje je poudarjen vpliv simbolne igre na otrokov kognitivni in emocionalni razvoj. 

Simbolna igra vpliva tudi na razvoj nekaterih drugih otrokovih osebnostih lastnosti (Batistič 

Zorec, 2011, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996).  

S starostjo otrok se spreminja tudi njihova igra. Pri simbolni igri lahko zasledimo več igre 

vlog; predstavne transformacije in posamezne igralne dejavnosti postajajo bolj strukturirane 

in trajajo dlje časa (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996). 

Pozitiven vpliv simbolne igre na otrokov razvoj je viden zlasti na področjih, kot so: aktualno 

spontano verbalno izražanje v sociodramski igri, ustrezen porast socialnih interakcij in 

pomemben napredek v različnih spretnostih, tj. bogatejši besednjak, kompleksnejši jezik, 

impulzivni nadzor in zabava. Kognitivni razvoj pogojuje razvoj simbolne igre (Marjanovič in 

Zupančič, 2001). 

Izhajajoč iz številnih teoretičnih in empiričnih razprav o vlogi in pomenu simbolne 

(domišljijske) igre za otrokov razvoj, lahko potrdimo, da je njen vpliv večstranski. Kot 

nekatere druge oblike igre tudi ta spodbuja določene motorične spretnosti, vpliva na razvoj 

otrokovih čutil, omogoča izražanje emocij, odlaganje zadovoljstva, spodbuja rast otrokovega 

besednjaka, omogoča večjo fleksibilnost in koncentracijo, krepi sposobnost prevzemanja 

različnih vlog ter spodbuja razvoj domišljije in ustvarjalnosti (Singer, 1994).       
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Vzgojitelj  

Vrtec je velikokrat tista ustanova, v kateri se otrok ob vključitvi prvič sreča z odraslimi in 

vrstniki ter tako postane del novega socialnega sistema. Poleg staršev ima vzgojitelj zelo 

pomembno vlogo, kajti s svojim strokovnim znanjem, z oblikovanjem kulturnega prebivanja 

vzgojitelji znajo in zmorejo otroku omogočiti tako spodbudno učno okolje, v katerem se bo 

otrok počutil varnega in sprejetega (Posvet vrtcev Slovenije, 2009).  

Vzgojitelj otrokom v vrtcu zagotavlja fizično in psihično varno okolje. Omogoča jim uporabo 

raznolikih učnih sredstev in materialov, vsakemu otroku pa daje občutek pomembnosti in 

pripadnosti. V oddelku mora prevladovati spodbudna klima, pri čemer odrasli skrbijo za 

učinkovito ravnovesje med svobodo in omejitvami. Otroci se morajo v vrtcu ali igralnici 

počutiti varne in sprejete. Odrasli oblikujejo urejeno fizično okolje, ki spodbuja širok obseg 

otrokovih interesov in jim omogoča, da izražajo svoje namere ter jih uresničujejo. Odrasli se 

otroku neposredno pridružijo pri igri; pri tem jih pozorno opazujejo, spodbujajo, sprašujejo, 

poslušajo, se z njimi pogovarjajo in jim pomagajo pri reševanju problemov. Otrok se s 

problemi, z napakami in s konflikti aktivno uči (Hohmann in Weikart, 2005).  

 

Vloga vzgojitelja 

Poznamo dve vrsti kurikuluma, in sicer kurikulum, v katerem je vzgojiteljica zelo aktivna ter 

dominantna, in kurikulum, v katerem vzgojiteljica pripravlja okolje in materiale, s katerimi 

spodbujajo otroke k lastni aktivnosti, izražanju, sodelovanju z drugimi otroki itn. (Batistič 

Zorec, 2003, str. 242–243). 

Kurikulumi se razlikujejo po aktivnostih otrok; v nekaterih so aktivnejši, v drugih pa manj. 

Tako lahko vzgojiteljica, ki je manj ali bolj direktivna, pričakuje visoko stopnjo aktivnosti 

otrok, pri čemer je v prvem kurikulumu večji poudarek na rezultatih oz. storilnosti, v drugem 

pa bolj v pobudi otrok in ustvarjalnosti (Batistič Zorec, 2003, str. 243). 

Sodobni kurikulumi zagovarjajo bogato in pestro ponudbo aktivnosti, ki bi otrokom ponujala 

več možnosti učenja. V pristopu Reggio je vloga vzgojiteljice, da pripravi okolje ter 

interakcijo med otrokom in materialom, da pomaga vsakemu otroku pri razvojnem programu 

ter da spodbuja njegovo nagnjenost k neodvisnosti (Batistič Zorec, 2003, str. 244). 
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Večina sodobnih kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojiteljice kot opazovalke; pri tem 

mora biti vzgojiteljica zelo pasivna in aktivna. Z natančnim opazovanjem vzgojiteljica pridobi 

informacije o otroku iz različnih virov, na osnovi katerih ocenjuje razvoj in učenje 

posameznika ter izhodišče za načrtovanje in izvedbo vzgojnega dela. Pri tem morajo biti 

vzgojiteljice zelo senzitivne, razmišljajoče in kritične. Svoje otroke morajo dobro poznati in 

biti sposobne komunicirati s starši (Batistič Zorec, 2003, str. 244).  

Številni strokovnjaki menijo, da so za uspešno delo v vrtcu potrebni praktične izkušnje in 

znanje vzgojiteljic, saj s svojim znanjem in z izkušnjami pomagajo k razvoju otrok. 

Vzgojiteljica je opazovalka in raziskovalka; z opazovanjem otrok lahko spodbuja razvoj otrok, 

tako da z njimi diskutira in jim pomaga z aktivnostmi (Batistič Zorec, 2003, str. 244). 

Vzgojiteljica lahko spodbudi, usmeri in vodi otrokovo igro k razvojno višjim in zahtevnejšim 

ravnem igralnih dejavnosti. Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky (nav. po Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 128, 129), so:  

 vzgojiteljica se aktivno vključi v igro, tako da prevzame določeno vlogo, pri čemer 

otrokom demonstrira, kako jo lahko igrajo;  

 vzgojiteljica spremlja igro in daje otrokom določene sugestije ter s tem pomaga 

oblikovati njihove vloge; 

 vzgojiteljica pomaga otrokom odigrati znano zgodbo ali pravljico; 

 vzgojiteljica otroke uči različne spretnosti, povezane z dejavnostmi pretvarjanja. 

 

Vloga vzgojitelja pri pripravi spodbudnega učnega okolja  

Moč aktivnega učenja izhaja iz osebne pobude otroka, saj so otroci aktivni zaradi prirojene 

želje po raziskovanju, zastavljanju vprašanj, iskanju odgovorov, radovednosti, reševanju 

problemov, ki se pojavljajo do njihovih ciljev, in po oblikovanju novih strategij. Pozitivna 

interakcija med vzgojiteljem in otrokom je najpomembnejša za aktivno učenje. Vzgojitelj za 

aktivno učenje uporablja naslednje strategije (Hohmann in Weikart, 2005): 

 z otroki si deli vodenje; 

 z otroki vzpostavlja pristne odnose; 

 podpira otroško igro; 

 usmeri se na otrokove sposobnosti; 

 za premagovanje konfliktov uporablja pristop reševanja problemov.  
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Vzgojitelj spodbuja aktivno učenje, tako da (Hohmann in Weikart, 2005): 

 pripravi okolje (igralne površine so jasno določene, dovolj starosti primernega 

materiala); 

 organizira rutino (vsakodnevno zaporedje dogodkov, ki je skrbno načrtovano); 

 vzpostavlja spodbudno socialno ozračje; 

 spodbuja otrokova namenska dejanja, verbalno razmišljanje in reševanje problemov; 

 načrtuje izkušnje (ponavljanje dejavnosti).  

 

Kako vzgojitelj pripravi okolje za aktivno učno učenje? 

 Najprej poskrbi za različne vrste materiala, ki je primeren starosti otroka. 

 Otrokom nudi prostor in čas. 

 Opazuje in spremlja otrokove namene. 

 Spodbuja otroke k igri. 

 Vzgojitelj prisluhne otrokovemu razmišljanju in ga pri njegovih zamislih spodbuja.  
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Procesno-razvojno načrtovanje 

V predšolskem obdobju je proces učenja usmerjen k izpolnjevanju različnih ciljev. Ti 

spodbujajo otrokove sposobnosti (dojemanje, izražanje in razmišljanje), ki so značilne za 

otroka v razvojnem obdobju.  

Pri načrtovanju kurikuluma lahko uporabljamo tri pristope oziroma tehnike načrtovanja 

kurikuluma v praksi (Kroflič, 2002): 

1. Učnosnovni pristop (poudarek je na izobraževanju); 

2. Učnocilji pristop (poudarek je na cilju); 

3. Procesno-razvojni pristop (poudarek je na procesu in razvoju). 

 

Pri raziskovanju sem uporabila procesno-razvojni pristop, za katerega je značilno, da sta 

pomembna proces in razvoj otroka. Proces in razvoj temeljita predvsem na različnih ciljih, ki 

so lahko prilagojeni razvoju otroka. Pri tem razvijamo različne potrebe in razmere, s katerimi 

lahko razvijemo otrokove potenciale. Ključno je, da zagotovimo razvoj posameznika, saj gre 

za nizanje različnih aktivnosti. Da bi otrok lahko spoznal nove stvari ter se pri tem učil in 

prihajal do novega znanja pa tudi izkušenj, je pomembno, da zagotovimo organizacijo 

situacij.  

Pri načrtovanju kurikuluma poznamo dva različna koncepta: 

1. humanistični koncept (podpira pristop, ki izhaja iz otroka in otrokovih pravic ter mu 

pomaga pri zavoju); 

2. funkcionalni koncept (teži k temu, da bi se otrok vedel, razmišljal in delal tako, kot 

želimo). 

 

Načrtovanje kurikuluma v vrtcu omogoča vplivanje na razvoj otroka in od vzgojitelja zahteva, 

da upošteva in spoznava interese otrok. Procesno-razvoji pristop načrtovanja omogoča 

različne vzgojne in izobraževalne programe približati vsakemu konkretnemu otroku. Prednost 

učnociljnega pristopa načrtovanja je v posameznih področjih (gibanje, jezik, matematika, 

narava, umetnost itn.). 
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Dokumentacija  

Dokumentacijo uporabljamo kot gradivo, ki nam pomaga pri razumevanju otroka. V ta 

namen nam omogoča, da podoživljamo otrokove učne izkušnje, ki potem postanejo vidne. 

Pri tem nam omogoča spremembo učenja in spremembo etike oziroma estetike. 

Dokumentacija nam omogoča izhodišča, ki nam pomagajo k načrtovanju, razumevanju 

odnosa med teorijo in prakso ter nam omogočajo skupinsko in individualno evalvacijo ter pri 

iskanju orodja za osebnostni razvoj (Devjak idr., 2010). 

Dokumentacije se med seboj razlikujejo, zato jih nekateri poimenujejo kot: dokumentacija 

dela s starši, oddelčni dnevnik, otrokov portfolio, dokumentacija v obliki publikacije itn. 

Pomembno je, da se dokumentira celotni učni proces, kot so: zbiranje zamisli, izvedba iger, 

tipi različnih informacij, in ne le končnih produktov ter vseh otrok oziroma njihovega 

komuniciranja, saj jih je treba pri tem opazovati in jim prisluhniti.  

Izvedbo različnih dejavnosti lahko različno dokumentiramo, in sicer:  

 z opazovanjem lahko posnamemo, fotografiramo in sproti podajamo komentarje 

opazovanja; 

 z rednim opazovanjem natančno dokumentiramo dogajanje;  

 uporabljamo različne zvoke in posnetke ter zapise za dokumentiranje dejavnosti;  

 zbrano dokumentacijo delimo med otroki v obliki slik, posnetkov itn.  

V vrtcih Reggio Emilia vzgojitelji z različnimi procesi evalvirajo in dokumentirajo kvalitativne 

vidike izobraževalnega procesa. Pri tem so enakovredno vključeni vsi otroci, ki so del procesa 

opazovanja. Otrok ima pri dokumentiranju pomembno vlogo, saj mu omogoča, da posluša 

komentarje oziroma mnenje drugih otrok, gradi nova spoznanja in znanja, izboljšuje spomin 

z glasom, s sliko in z zapisom ter svoje izkušnje pripoveduje drugim.  

Vzgojitelji v vrtcih Reggio Emilia imajo v procesu dokumentiranja prav posebno in natančno 

določeno vlogo (Devjak idr. 2010): 

 ključno je, da imajo pri sebi vedno fotoaparat in papir za pisanje; 

 postavljajo različna vprašanje, ki ne smejo biti vsiljiva; 

 spodbujajo otroke k sodelovanju in iskanju rešitev; 

 otrokom puščajo, da delajo napake; 

 da malo govorijo, vendar kljub temu vzbujajo zaupanje in občutek varnosti; 

 pustijo otrokom, da se izražajo in odzivajo.    
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EMPIRIČNI DEL  

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Kakovost učno spodbudnega okolja (skupaj s kakovostnimi interakcijami) je predpogoj za 

optimalen razvoj otrok in je pomemben dejavnik pri izvajanju predšolskega kurikuluma. 

Kakovost učno spodbudnega okolja temelji tudi na organizaciji prostora v igralnici in drugih 

pripadajočih prostorih v vrtcu ter vključuje razporeditev ustreznih kotičkov in potrebnih 

vzgojnih sredstev (igrač, nestrukturiranega materiala in didaktičnih pripomočkov) (Vrbovšek, 

2006, str. 126). 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

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

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

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

V predšolskem obdobju otroci spoznavajo različne materiale, se z njimi igrajo na svoj način, 

rokujejo z materialom, ga preizkušajo in tako pridobivajo različne učne izkušnje. 

Nestrukturirani materiali oz. snovi so tudi izjemna spodbuda za razvoj domišljije in otroške 

igre. Z nestrukturiranimi materiali uspešno kreiramo spodbudno učno okolje, ki je zlasti 

pomembno za najmlajše otroke (1. starostno obdobje). Strukturiran in nestrukturiran 

material omogoča otrokom veliko simbolne igre, prek katere se otrok uči in pridobiva 

socialne izkušnje. Vloga vzgojitelja pri ustvarjanju spodbudnega učno okolja je, da zagotavlja 

raznolikost materialov in ustvarja (učne) izzive oz. problemske situacije; pomemben del 

vzgojnega procesa predstavlja vzgojiteljevo opazovanje/spremljanje otrokovega rokovanja s 

snovmi, igre in interakcij med njimi. To predstavlja izhodišče za nadaljnje načrtovanje. Tako 

se ustvarja procesno-razvojni pristop k načrtovanju dejavnosti v vrtcu.  

B. Nemec in M. Kranjc (2011, str. 177) pravita, da smo »včasih odrasli zavistni do otrok, ki 

nimajo nobenega dela in se cele dneve 'samo igrajo'«. Pozabljamo pa, da je igra otrokovo 

delo in da prispeva k vsem področjem razvoja. Z igro otroci razvijajo spretnosti prstov, 

nadzor nad lastnim telesom, zaznavanje, naučijo se sodelovati z drugimi otroki, reševati 

konflikte in se spoprijemati z lastnim neprijetnimi čustvi.  

Učenje v vrtcu je povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področij osebnosti 

predšolskega otroka ter z načeli, metodami in z oblikami vzgojnega dela, ki naj bi optimalno 

prispevale k njegovemu razvoju in učenju. B. Marentič Požarnik (2000, str. 12) pravi, da je 

aktivno učenje tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno 
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pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Načelo aktivnega učenja temelji na 

spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, po katerih je otrok aktiven v procesu pridobivanja in 

konstruiranja znanja.  

 

V skupini otrok, starih od dveh do treh let, sem pripravila raznolik nestrukturiran material 

(škatle, blago in volno), da bi ustvarila spodbudno učno okolje, nadalje opazovala otroke in 

njihovo igro ter jim pomagala pri udejanjanju njihovih zamisli. Opazovanje sem 

dokumentirala s pomočjo kamere, na koncu pa sem s pomočjo posnetkov in slik analizirala 

dnevni potek dejavnosti. S pomočjo projekta sem razvijala model procesno-razvojnega 

načrtovanja v prvem starostnem obdobju.  

Cilj diplomskega dela je opisati proces načrtovanja in izvedbe vzgojnih dejavnosti; na osnovi 

evalvacijskega kvalitativnega gradiva (opažanj, analize videoposnetkov) nameravam oceniti, 

v kolikšni meri je material izzval igro otrok, njihovo domišljijo in ustvarjanje, interakcije med 

otroki, načine reševanja problemov ... in v kolikšni meri je spodbudil spoznavni razvoj na 

drugih področjih.   

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Kakšna je vloga vzgojitelja v kreiranju spodbudnega učnega okolja? 

 V kolikšni meri je material izzval (simbolno) igro otrok, njihovo domišljijo in 

ustvarjanje? 

 Katere interakcije je material izzval med otroki? 

 Kako so otroci reševali problemske situacije?   
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3. VZOREC 

Projekt bom izvedla v Vrtcu Ciciban, Enoti Lenka, v Ljubljani. V enoti je 12 oddelkov, 6 

oddelkov prvega starostnega obdobja in 6 oddelkov drugega starostnega obdobja. Skupinica 

otrok se je lansko leto prvič vključila v vrtec, letos pa bomo skupaj že drugo leto. Opazovala 

bom otroke v starosti od 24 do 32 mesecev. V skupini je 14 otrok, 8 dečkov in 6 deklic.  

 

4. RAZISKOVALNA METODA 

Pri raziskovalni metodi bom uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

raziskovanja. Projekt bom izvedla v Vrtcu Ciciban, Enoti Lenka. Otroci so vključeni homogen 

oddelek. Opazovala jih bom med njihovo igro in na podlagi opazovanja jim bom ponudila 

različne izzive z vseh področji kurikuluma, sledila bom njihovim željam in interesom. S 

pomočjo nestrukturiranega materiala želim ugotoviti, v kolikšni meri spodbuja otrokovo 

kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost. Moja naloga bo, da otroke opazuje, jim pripravim 

različne materiale, izzive in dokumentiram dejavnosti/dogajanje. S pomočjo telefona bom 

otroke slikala in jih tudi posnela. S pomočjo dokumentacije bom vsakodnevno zapisala 

evalvacijo dejavnosti.  
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Izvedba projekta: Spodbujanje otrokove igre z nestrukturiranim 
materialom 

Ponudba materiala 

Potek dejavnosti    

Danes je bil prvi dan, ko sem otrokom v igralnico prinesla škatle. Z vzgojiteljico sva se 

dogovorili, da jaz pripravim prostor in material. Z otroki je odšla v sosednjo igralnico na 

obisk. Prostor sem pripravila tako, da sem mize odmaknila v kot in igralnica je imela velik 

prostor za sproščeno igro s škatlami. V igralnico sem prinesla 11 škatel, tj. toliko, kolikor je 

bilo otrok. Škatle sem postavila na sredino igralnice in ugasnila luč. Odšla sem v sosednjo 

igralnico po otroke. Povedala sem jim, da imajo v igralnici presenečenje. Vstopili so v 

igralnico in zagledali veliko škatel. Otrokova igra in domišljija je zaživela ob igri s škatlami. 

Otroci so pri dejavnosti sodelovali 45 minut, kar me je zelo presenetilo, ker še nikoli niso 

tako dolgo vztrajali pri dejavnosti. Otroci so mi na koncu dejavnosti pomagali pospraviti 

škatle. 

 

Slika 1: Pripravljena prostor in material 

 

 

Slika 2: Naše prvo srečanje s škatlami 
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Slika 3: Sproščena igra otrok 

 

 

Slika 4: Otroci so uživali, ko so se skrivali v škatlah 

 

 

Slika 5: Škatla je postala moja postelja in tako smo počivali v njej 

 

 

Slika 6: Škatla je postala moja postelja in tako smo počivali v njej 
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Slika 7: Škatla je postal moj vlak 

 

 

Slika 8: Skakanje je bilo najzabavnejše 

 

 

Slika 9: Plazenje skozi škatlo, ki se je udrla, ko je deklica K. skakala po njej 

 

 

Slika 10: Deček M. je hodila s škatlo na glavi po igralnici in se pri igri zelo smejal 
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Evalvacija dejavnosti 

Danes sem ostala brez besed. Presenečena sem nad vztrajnostjo in ustvarjalnostjo. Ko so 

prišli otroci v igralnico in so zagledali škatle, so najprej obstali in pogledali vame. Imela sem 

občutek, da so čakali, kaj naj naredijo. Seveda, saj še nikoli niso imeli take izkušnje, da jim 

pustimo prosto pot in da naj s ponujenim materialom počnejo, kar želijo. Najprej so kar stali, 

potem pa je prišla deklica K., ki je že po naravi zelo radovedna in želi pri vsaki dejavnosti 

sodelovati. In ko je ona prišla do škatle in se nanjo usedla, so se k škatli zapodili tudi 

preostali otroci. Škatle so prevračali, jih premikali, se skrivali vanje in njihova domišljija ni 

imela meje. Ko je deklica K. stopila na škatlo, je najprej pogledala mene, kako se bom 

odzvala, saj bi po navadi že rekla »dol s škatle, nevarno je«. Obrnila sem se drugam in 

deklica je z navdušenjem skakala po škatli; seveda se je škatla čez nekaj časa udrla. Do nje 

je prišel deček M., ki je škatlo obrnil, in nastal je predor, skozi katerega so se nato plazili. 

Deček K. in deček M. sta se skrivala v škatli in tako sem dobila idejo, da se bomo jutri skrivali 

oz. bomo skrivali predmet v škatle. Deklica K. je vzela dojenčka in ga položila v škatlo, da je 

počival z njo; tako sem tudi iz tega opazovanja dobila idejo, da jim bom jutri ponudila škatle, 

dojenčke in odejice. Deček L. je edini, ki se ni želel igrati s škatlami, ampak je samo 

opazoval. Zelo me zanima, kako e bo odzval jutri, ko jim bom ponudila material.  

Danes zjutraj, ko sem prišla v vrtec, sem bila zelo vznemirjena, kako bo, ko jim bom prinesla 

škatle. Skrbelo me je, da jih bodo pustili in da jih ne bodo zanimale, saj so igrače 

privlačnejše. Ugotovila sem, da sem se zelo zmotila, saj se še nikoli niso z nobenimi igračami 

tako dolgo igrali. Otroci so bili navdušeni, in ko sem opazovala njihove nasmejane obraze, 

sem vedela, da sem na pravi poti. Vzgojiteljica oddelka mi je po dejavnosti priznala, da je 

bila skeptična glede igre s škatlami, saj še nikoli ni izvajala take dejavnosti. Rekla mi je, da 

bo tudi sama izvedla kaj tega. Pri evalvaciji mi je rekla, da je navdušena in da se že veseli 

jutrišnjega dne.  

 

Slika 11: Deklica K. počiva skupaj z dojenčkom 
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Škatle in dojenčki 

Potek dejavnosti 

Danes sem otroke povabila, da so se usedli na blazino, da sem pripravila prostor in material. 

Mize sem odmaknila ob rob igralnice in dobili smo veliko prostorno igralnico. Škatle, ki so bile 

pospravljene na omari, sem dala na tla. Otroci so takoj stekli k škatlam in se začeli igrati. 

Včeraj sem opazila, da so otroci veliko posegali po dojenčki in da so skupaj z njimi počivali v 

škatlah, zato sem se odločila, da jim danes ponudim dodaten material, da spodbudim njihovo 

igro. Otroci so škatle premikali, skakali so po njih, počivali na njih in se plazili. Po 10 minutah 

proste igre sem v igralnico prinesla 11 dojenčkov in 11 odejic, saj nas je bilo danes prisotnih 

11 otrok. Dojenčke sem položila na blazino in v trenutku jih ni bilo več. Niso vzeli samo 

enega, ampak toliko, kolikor so jih lahko. Nekateri so ostali brez, zato sem dodala še dodatne 

mehke punčke in dečke. Otroci so dojenčke polagali v škatle in ustvarjali monologe. 

Velikokrat sem slišala »Ines, glej, dojenček počiva«. Dejavnost je potekala dobrih 35 minut. 

Žal sem morala potem dejavnost prekiniti, saj se je pokazalo sonce in smo odšli na igrišče. 

Na koncu smo skupaj pospravili dojenčke, odejice in škatle.  

 

Slika 12: Otroci čakajo, da pripravim material 

 

Slika 13: Otroci skozi igro raziskujejo material 

 

Slika 14: Skrivanje v škatli je bilo najboljše 
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Slika 15: Otrokom sem prinesla dojenčke in odejice ter jih postavila na blazino 

 

 

Slika 16: Otroci počivajo skupaj z dojenčki 

 

 

Slika 17: »Ines, glej me!« Deček K. in deček J. sta se igrala v škatli z dojenčkom 

 

 

 

Slika 18: Škatla je moj »atobus« (avtobus, op. a.) 
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Slika 19: »Kukuc, glej me, skrivam se« 

 

 

Slika 20: Skupaj smo zalepili škatlo 

 

Slika 21: Otroci so sami lepili škatlo 
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Evalvacija dejavnosti 

Zjutraj sem bila še zelo skeptična, ali sem prejšnji dan dobro opazovala otroke in ali se bodo 

sploh hoteli igrati z dojenčki. Ko sem videla njihov odziv na dojenčke, ko sem jih prinesla, 

sem vedela, da sem na pravi poti. Otroci so uživali in jaz z njimi, ko sem jih opazovala pri 

njihovi igri. Takoj ko sem dojenčke položila, jih že ni bilo več na blazini, tako da tudi 

fotografij nisem uspela narediti. Dojenčke so polagali v škatle, jih pestovali, se z njimi 

pogovarjali in jih pokrivali z odejico. Z odejicami so otroci čistili škatle, dojenčke in tla. 

Deklica K. je prišla do mene in mi rekla, da je škatla počila; v tistem trenutku sem se 

spomnila, da bi lahko škatle, ki so se razdrle, ponovno sestavili. Vzela sem selotejp in skupaj 

smo zlepili škatle, ki so bile razdrte. Otrokom sem ponudila, da so lahko sami lepili škatle. 

Zelo jim je bilo zabavno. Deček J. je sedel v škatli in neprestano govoril »atobus« (avtobus, 

op. a.), zato sem odločila, da bomo jutri skupaj naredili avtobus. Zelo jim je všeč, ko se so 

usedali na škatle in vstajali z njih. Mislim, da bo jutri še zelo zanimiv dan. Deček V. je 

dojenčka skrival v škatli, zato bomo v naslednjih dneh skrivali predmete pod škatle. Otroci so 

mi z veseljem pomagali pospravljati. Z vzgojiteljico sva med počitkom naredili kratko analizo. 

Opazila je podobne situacije kot jaz. Rekla mi je, da lahko jutri otrokom ponudim barvice, 

voščenke ali tempera barve; rekla sem jim, da imam to še v načrtu. Zelo mi je zanimivo, da 

imam nekaj v načrtu, izvajam pa druge dejavnosti, saj izhajam iz otrok. To mi je zelo všeč.  

 

Slika 22: Čistili smo svoje škatle 
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Škatla – moje vozilo 

Potek dejavnosti 

Po zajtrku sem izvedla dejavnost. Vzgojiteljica je otroke odpeljala v garderobo, da so tam 

počakali. Skupaj so zapeli otroške jesenske pesmi. Prejšnji dan, ko sem opazovala otroke, 

sem iz njihove igre ugotovila, da so velikokrat oponašali vozilo, da se peljejo. Danes sem jim 

pripravila škatle in voziček s kolesi. Najprej sem jim ponudila samo škatle. Nekaterim škatlam 

sem dodala vrvico, ker me je zanimalo, ali jo bodo opazili in kako se bodo odzvali. To je bil 

moj nov izziv zanje. Škatle sem postavila na blazino na en velik kup. Vprašala sem se, ali jih 

bodo sploh še pritegnile, saj se z njimi igrajo že 3 dni zapored. Odšla sem v garderobo in jih 

povabila, da se pridejo igrat. Med njihovo igro sem odšla ven in prinesla štiri vozičke s kolesi. 

Najprej sem jim pustila, da so se poljubno igrali z dodatnim materialom. Čez nekaj časa sem 

vzela škatlo in jo položila na voziček. Dečka V. sem povabila, da se je usedel v škatlo, in sem 

ga malo zapeljala. Otroci so me posnemali. Otrokom sem pustila, da so tudi sami peljali 

svoje prijatelje naokrog. S škatlami so se tudi prosto igrali po svoji lastni želji in domišljiji. 

Škatle smo pustili v igralnici, ko smo se usedli za mizo in pojedli sadno malico. Po malici smo 

pospravili škatle in odšli na sprehod. Tam smo opazovali promet.  

 

Slika 23:  Navdušenje otrok, ko sem jim ponudila material 
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Slika 24: Deček V. je med svojo igro odkril vrvico 

 

 

 

Slika 25: Otroci med potovanjem na vlaku 

 

Slika 26: Deklico K. sem povabila, da jo zapeljem en krog 

 

 

Slika 27: Otroci so potiskali drug drugega z vozičkom in pri igri zelo uživali 
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Evalvacija dejavnosti 

Danes je dejavnost potekala 45 minut. Ko so otroci vstopili v igralnico, so takoj odhiteli do 

škatel in jih začeli metati po prostoru; skakali so po njih in se z njimi igrali po svoji lastni 

želji. Opazila sem, da si deček J poišče škatlo in v njej počiva. Že tri dni poteka njegova igra 

po isti poti. Z vzgojiteljico sva se pogovarjali in meniva, da se tako počuti varnega in da mu 

je tako zelo prijetno, kar potrjuje njegov nasmeh na obrazu. Otroci sprva niso opazila vrvic, 

saj so bile že samo škatle dovolj zanimive. Čez nekaj časa je deček V. med igro našel vrvico 

in si jo je najprej ogledoval. Vrvico je začel mečkati in si jo ovijati okrog roke. Preostali otroci 

še vedno niso opazili vrvice. Posredovala sem med njihovo igro in jim samo rekla, da sem 

nekaj našla. Otroci so takoj prišli zraven in začeli iskati vrvico tudi pri drugih škatlah. Seveda 

so jo tudi našli. Šele nato se je začela prava zabava. Otroci so tekali po igralnici, škatla pa za 

njimi. Zelo imenitno se jim je zdelo, ko so jo vlekli za seboj. Otroci so škatle položili drugo za 

drugo in so mi rekli »Ines, mi smo na vlaku, gremo domov«. Kar zažarela sem, ko sem 

opazila. Čez nekaj časa je prišlo tudi do konflikta med dečkom K. in deklico A., saj se je 

deklica usedla v škatlo, deček K. je pa ni mogel vleči za seboj. Takoj sem stekla po vozičke s 

kolesi, saj je bila to idealna priložnost, da sem vključila svojo načrtovano dejavnost. Najprej 

sem jim pustila vozičke v igralnici, da so lahko raziskali material. Z nasmeškom na obrazu so 

sedeli na vozičku in se peljali. Deček V. je postavil škatlo na voziček; takoj sem ga povabila, 

da ga lahko zapeljem en krog. Deček je bil navdušen. Preostali otroci so me takoj posnemali 

in so drug drugega peljali naokrog v igralnici. Med opazovanjem sva z vzgojiteljico opazili, da 

so otroci preprosto oponašali zvok avtomobila, vlaka in celo ladje. Zelo sva bili presenečeni. 

Dogovorili sva se, da bomo odšli na sprehod in opazovali promet. Danes me je presenetila 

izvaja deklice, ko mi je rekla »Ines, pospraviti škatle«. V mislih sem imela, da jih bom 

pospravila, ko se bodo odšli uredit v garderobo. Takoj sem svoj načrt spremenila, taka da so 

mi otroci pomagali pospraviti škatle. Vsi otroci so bili aktivni. Že tretji dan sem med igro 

opazila, da se otroci zelo radi skrivajo v škatlah, zato bomo jutri skrivali predmete. Menim, da 

bodo navdušeni. Vzgojiteljica mi je rekla, da sem zelo dobra opazovalka in da ji je zelo všeč, 

ker izhajam iz otrok.  
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Igrajmo se skrivalnice 

Potek dejavnosti 

Danes sem prišla v oddelek ob 9.30. Otroci so se igrali z avtomobili, dojenčki, magnetnimi 

kockami, s stoli, predorom in z žogami. Skupaj smo pospravili igrače. Med pospravljanjem je 

prišla do mene deklica K. in mi rekla: »Ines, škatle bi.« Seveda sem jim jih takoj ponudila. To 

mi je bilo všeč, da mi otrok pokaže notranjo motivacijo. Takoj sem izkoristila situacijo, da 

izvedem načrtovano dejavnost: skrivanje predmetov pod škatlami. Otroke sem povabila, da 

se usedejo na blazino. Povedala sem jim, da se bomo danes igrali skrivalnice. Pokazala sem 

jim, da bomo skrivali rožico in nato še žogico. Pripravila sem material, ki sem ga potrebovala. 

Izbrala sem nekaj škatel in jih razporedila po igralnici. Otrokom sem pokazala, da jim bom 

skrila žogo in da jo moramo skupaj poiskati. Povedala sem jim, da jo bom skrila pod škatlo in 

da jo bodo poiskali. Vzgojiteljica je otroke pospremila v umivalnico, da sem lahko skrila 

rožico. Otroke sem povabila v igralnico in iskanje predmeta se je začelo. Čez nekaj časa sem 

vzela žogico in smo jo tudi iskali. Otrokom sem ponudila, da tudi oni skrijejo predmet (žogico 

ali rožico) in da preostali prijateljčki poiščejo skrit predmet. Ko je upadla motivacija, smo 

pospravili škatle in pojedli malico. Odšli smo še na igrišče- 

 

 

Slika 28: Deček M. se je otokom skril v škatlo 

 

 

Slika 29: Otrokom pokažem predmeta, ki ju bomo skrivali 
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Slika 30: Otrokom sem skrila rožico, oni pa so med tem časom čakali v umivalnici 

 

 

Slika 31: Deček V. je našel rožico 

 

 

Slika 32: Deček K. je skril žogo 

 

 

Slika 33: Škatla je postala moj »bone« (boben, op. a.) 
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Evalvacija dejavnosti 

Danes zjutraj, ko sem vstopila v igralnico, me je zelo presenetila izjava deklice K., saj je že 

točno vedela, kdo jim ponudi škatle in komu mora povedati, da bi jih dobila. Otroci so bili 

zelo nestrpni med pripravljanjem materiala. Vstajali so z blazine. Želeli so se igrati s škatlami, 

zato sem jim najprej pustila prostor za igro. Med opazovanjem sem ponovno opazila, da so 

se otroci skrivali v škatle. Otroci so oponašali zvok avtomobilov. Čez nekaj časa sem jim 

povabila, da naj se usedejo na blazino. Skupaj smo poimenovali dva predmeta; bila sta 

rožica in žogica. Otrokom sem povedala, da se bomo igrali skrivalnice. Za začetek smo 

skupaj prekrili oči z dlanmi in naredili »ku, kuc«. Zelo jim je bilo zabavno, da smo to kar 

nekajkrat ponovili. Otrokom sem dejala, da naj pokrijejo svoje oči, da bom lahko skrila 

rožico. Nekateri otroci so si pokrili oči, nekateri so mižali in nekateri tudi gledali. Ko sem jih 

povabila, da naj poiščejo rožico, ki je skrita nekje pod škatlo, so se takoj zapodili k škatlam. 

Seveda so jo zelo hitro našli in na njihovih obrazih sem zagledala nasmeške. Vzgojiteljica je 

otroke povabila v umivalnico, da sem lahko skrila rožico. Otroci so bili v umivalnici že zelo 

nestrpni. Ko so prišli v igralnico, so se zapodili do škatel in jih dvigovali, da so poiskali 

predmet. Skrivanje smo ponovili vsaj 20-krat. Izziv sem jim spremenila tako, da je eden 

izmed otrok skril predmet. Otroci so bili tako zelo navdušeni, da sem morala vsakega otroka 

povabiti, da je skril rožico ali žogico. Motivacije se je neverjetno dvignila. Opazovanje njihove 

igre je bilo zelo zabavno, ko sem gledala izraze na obrazu, ko so našli predmet. Dobrih 20 

minut je trajalo skrivanje predmetov. Potem sem otrokom pustila še, da so se igrali s 

škatlami, z žogicami in rožico. Deklica Z. je vzela svojega dojenčka in ga skrila v škatlo. Tako 

zelo zabavno se ji je zdelo, da ga je kar nekajkrat skrila in odkrila, to pa je ponavljala in 

ponavljala. Med njihovo igro se je deček K. skril v škatlo in govoril »ku, kuc«. Preostali otroci 

so se v krogu postavili okrog škatle in začeli tolči po njej. Stekla sem v kabinet in otrokom 

prinesla palčke. Otrokom sem ponudila palčke, da so lahko z njimi tolkli po škatlah. Deček M. 

je rekel »bone mam« (bombone imam, op. a.). Otroci so bili zelo veseli, ko so lahko 

ustvarjali hrup. Palčke in škatle smo skupaj pospravili in odšli še na igrišče.  
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Risanje na škatle 

Potek dejavnosti 

Danes je petek in imam načrtovano zelo zabavno dejavnost. Pripravila sem igralnico, tako da 

sem naredila velik prostor na sredini igralnice. Blazino sem pospravila na previjalno mizo. Po 

zajtrku smo se igrali z žogicami. Ko smo pospravili žogice, sem otrokom ponudila škatle. Čez 

nekaj časa sem nekaj škatel, ki so bile uničene, razdrla in jih položila na tla igralnice. S 

pomočjo otrok smo skupaj prilepili škatle na tla. Nekaj časa sem pustila, da so se poigrali. 

Otrokom sem na mizo postavila barvice in voščenke, ponudila pa sem jim dodaten material. 

Nekaj škatel sem jim tudi pustila za prosto igro. Otroke sem med ustvarjanjem spodbujala. 

Med njihovo igro sem jih opazovala in dokumentirala. Danes bomo imeli malce drugačno 

sadno malico, saj bomo sedeli na zalepljenih škatlah. Pred malico bomo pospravili vse 

voščenke in barvice. Našo risbo, ki smo jo ustvarili, pa bomo pustili v igralnici do popoldneva, 

da jo bomo pokazali tudi staršem.  

 

Slika 34: Otrokova prosta igra, ko so dobili material 

 

 

Slika 35: Otroci so mi pomagali, da smo skupaj zalepili škatle na tla 

 



   

31 
 

 

Slika 36: Majhni otrokovi prsti so mi priskočili na pomoč 

 

 

Slika 37: Otrokom sem ponudila barvice in voščenke 

 

 

Slika 38: Na koncu smo pojedli sadje na malce drugačen način 
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Evalvacija dejavnosti 

Ko smo pospravljali igrače, so otroci točno vedeli, da jim bom ponudila škatle; zelo so jih bili 

veseli. Otroci so se igrali s škatlami po lastni želji 15 minut; malo sem počakala, da je upadla 

motivacija, zato sem uničene škatle razdrla in jih s pomočjo otrok prilepila na tla. Otroci so 

me začudeno gledali, ko sem razdirala škatle. Skupno lepljenje škatel na tla se jim zdelo 

zabavno. Vsi otroci so mi želeli pomagati in tako hitri so bili, da so mi kar nekajkrat uničili 

lepilni trak. Pa smo ponovili vajo in ponovno zalepili škatlo na tla; nič hudega, saj se še 

učimo. Otroci so prihajali do mene in mi kar nosili škatle, tudi tiste, ki niso bile uničene. Cel 

kup škatel sem imela za seboj. Zelo se jim je zdelo smešno, ko so mi nosili škatle, jaz pa sem 

se spotoma še malo pošalila z njimi. Ko smo vse zalepili, sem se odmaknila in otroci so veseli 

skakali po zalepljenih škatlah. Otrokom sem na mizo postavila barvice in voščenke. Deklica Z. 

je vse voščenke in barvice prestavila na tla na škatlo, kar me je šokiralo. Nič nisem rekla; 

otroci so takoj pograbili voščenke in barve ter začeli risati. Deček M. mi je rekel, da riše po 

listi in v bistvu so jim zalepljene škatle predstavljale list za risanje. Naše škatle so se 

spremenile v list za risanje, takšno predstavo so imeli otroci. Pozitivno me je presenetil tudi 

deček L., ko je vzel voščenko in začel risati. On je skoraj ves teden samo opazoval našo igro 

s škatlami in preostalim materialom, danes pa je tudi sam dolgo časa vztrajal pri risanju. 

Otroci so risali 25 minut na podlago. Njihovi obrazki so izkazovali veselje. Deček J. je vzel 

barvico in je risal po drugi škatli, ki je bila v igralnici. V trenutku je bilo okrog te škatle 8 

otrok. Vsi skupaj so risali po njej. Čez nekaj časa pa so bile že vse škatle porisane in to je 

bilo še zabavneje. Otroci so se celotno uro igrali z voščenkami, barvicami in s škatlami. 

Neverjetni so bili. Z vzgojiteljico sva sedeli in jih opazovali. Vmes sem nekajkrat povprašala 

otroke, kaj rišejo, drugače pa sva jih pustili in so res uživali. Zalepljene škatle na tleh smo 

pustili v igralnici vse do popoldneva. Z našo čistilko sva se dogovorili, da bo naša risba ostala 

še nekaj časa v igralnici, vsaj do ponedeljkovega jutra, ko bodo otroci prihajali v igralnico.  

Popoldne so otroci sami izkazali zanimanje, da bi radi risali, zato sem jim ponudila voščenke 

in barvice. Ko so prihajali starši po otroke, so jim z veseljem pokazali našo risbo.  

Današnja dejavnost je bila lep zaključek delovnega dneva in tedna. Prihodnji teden bom 

otrokom ponudila majhne škatle. Načrtovano sem imela, da bi se seznanili z blagom, ampak 

bomo načrt spremenili, saj izhajam iz otrokovega interesa.  
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Spoznajmo majhne škatle 

Potek dejavnosti 

Ta teden imava z vzgojiteljico menjavo urnika in bom dejavnosti izvajala sama, ker 

vzgojiteljica pride šele ob 9.30. Otrokom sem po zajtrku povedala, da se bomo danes igrali z 

majhnimi škatlami (od čajev do zobnih past itn.). Povabila sem jih, da so se usedli na 

blazino; med tem časom sem jim na tla igralnice postavila škatlice. Otroke sem med tem 

časom opazovala in dogajanje dokumentirala. Čez nekaj časa sem jim dodala še malo večje 

škatle (škatle čevljev, plenic itn.). Vse majhne škatle smo pospravili v veliko škatlo, saj jih 

bomo potrebovali še jutri. Po dejavnosti smo pojedli sadno malico in odšli na sprehod.  

 

Slika 39: Otroci med igro, ko sem jim ponudila material 

 

Slika 40: Odpiranje škatlic in gledanje vanje jim je bilo zelo zabavno 

 

 

Slika 41:»Brrrrmmmm« – tako je govoril deček A. med svojo igro 
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Slika 42: Deklica Z. med sestavljanjem stolpa in deček V. jo opazuje 

 

Evalvacija dejavnosti 

Ko sem otrokom ponudila majhne škatle, so takoj prišli do njih. Deček V. je vse škatlice 

odpiral in gledal, ali je še kaj v njih. Deček J. in deklica K. sta ga pri tem posnela. Prav hecni 

so bili, ko so govorili »ni, ni«. Deček T. je vzel škatlico in gledal skozi njo po vsej igralnici. 

Deklica K. je skakala po škatlicah. Zelo ji je bilo všeč, ker so se takoj sploščile. Deček A. je 

stal pri okenski polici in se igral s škatlicama od zobne paste, češ da ima avtomobilčke. Čez 

nekaj časa sem dodala še škatle čevljev in pleničk. To pa je bilo zabavno. Deček J. in deklica 

K. sta sedela v škatlici in se z nogama porivala naprej. Pri igri sta zelo uživala, saj sta se zelo 

smejala. Deklica Z. je vzela dojenčka in ju polagala v škatlo od čevljev. Čez nekaj časa pa je 

vzela dojenčka, ju položila na blazino in si dala škatlo na noge ter držala noge v zraku. Deček 

M. je majhne škatlice pobiral s tal in jih metal po igralnici. Deklica Z. je prva začela sestavljati 

stolp in deklica K. ji ga je podirala. Deček V. ju je sprva opazoval in nato še sam sestavil svoj 

stolp, ki mu ga je deklica K. prav tako podrla; to jima je bilo zelo zabavno. To sta ponovila 

vsaj šestkrat. Ker jim je bilo sestavljanje stolpov zelo zabavno, jim bom jutri ponudila lepilo 

(mekol) in škatlice. Pri mizi bomo sestavljali stolpe. Dečka L. danes škatlice niso zanimale; 

zelo me zanima, ali bo jutri želel sodelovati pri dejavnosti. Deček L. si je vzel žogico in se z 

njo igral. Jutri jim bom ponudila tudi koš, v katerega bodo lahko metali škatlice. Otroci so mi 

z veseljem pomagali pospravljati. Danes je bil za menoj naporen dan. Zjutraj sem bila sama, 

zato mi je bilo težko opazovati in dokumentirati otroke. Vmes sem jih dajala na stranišče, 

prišlo je tudi do spora in za vse sem bila sama. Jutri bo bolje, ko bom imela dopoldne 

pomoč. 
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Sestavljanje stolpov  

Potek dejavnosti 

Danes sem imela za otroke pripravljeni dve dejavnosti. Takoj po zajtrku sem jim ponudila 

različne žoge (velike, majhne, iz blaga, plastike in iz gume). Nekaj časa sem jim pustila 

prosto igro z žogami. Med tem časom sem iz treh različnih škatel pripravila koše. Med 

njihovo igro sem jih obesila v igralnico. Koše sem postavila v treh različnih višinah – enega 

sem pustila na tleh, drugega sem prilepila na okno in tretjega sem privezala na okensko 

polico. Ko je upadla motivacija, sem pripravila še drugo dejavnost. Pomočnica vzgojiteljice je 

z otroki ostala pri metanju žogic na koš. Otroci so sami od sebe hodili do mize in opazovali, 

kaj počnem. Prinesla sem veliko škatlo, v kateri so bile majhne škatle, ki smo jih včeraj 

pospravili. Zaščitila sem mizo in pripravila lepilo s čopiči. Z otroki sem delala individualno ali v 

dvojicah. Vsakemu posebej sem razložila, kaj bomo delali. Otroci so si sami vzeli škatlice, ki 

so si jih sami želeli. S čopičem so premazali škatlico in sestavili stolp. Tisti otroci, ki so želeli, 

so izdelovali svoj stolp. Po sadni malici smo skupaj pripravili še razstavo za starše v 

garderobi.  

 

 

Slika 43: Deček K. in deklica K. med sestavljanjem stolpov 

 

 

Slika 44: Deček T. si je namazal škatlo in deklica K. je med tem časom že položila škatlico gor 
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Evalvacija dejavnosti 

Otroci so bili danes zelo živahni in mislim, da ima polna luna malce vpliva na njihovo počutje. 

Takoj po zajtrku sem jim ponudila žogice in odmaknila mize h kraju igralnice, da so se lahko 

razigrali. Ko sem jim ponudila koše, so z veseljem metali žogice. Najzanimivejši jim je bil koš, 

ki je bil zalepljen na oknu. Tisti, ki je bil na tleh, jih ni zanimal. Med igro so govorili »kooooš, 

blavo« (koš, bravo, op. a.). Pri metanju žogic so konstantno vztrajali eni in isti otroci, in to 

20 minut. Deklica K. je vzela plastične zajčke in jih metala v koš. Dečka L. tudi danes 

dejavnost ni zanimala; on je metal žogico po igralnici. Prijela sem ga za roko in mu pokazala, 

kam lahko vrže žogico, ampak ga ni zanimalo. Otroci so bili zelo sproščeni in veseli. Ko je 

prišla vzgojiteljica v oddelek, je sploh nismo opazili, ko je bila naša igra tako zelo zabavna. 

Pozneje mi je povedala, da ji je bilo zelo všeč, ker sem tako raznoliko postavila koše. Odločili 

sva se, da jih bova pustili še nekaj dni v igralnici. Ko sem imela pripravljen material za drugo 

dejavnost, mi ni bilo treba klicati otrok, saj so bili že zraven mene. Z otroki sem delala 

individualno ali pa v dvojicah; bili so že zelo nestrpni, saj so želeli priti čim prej na vrsto. Žal 

se bomo morali naučiti, da je včasih treba počakati. Malo me je zaskrbelo, da jim ne bi 

upadla motivacija. Moj dvom je popolnoma izginil, ko sem videla njihovo zanimanje za 

sestavljanje stolpov. Otroci so si sami izbirali škatlice in to jih je veselilo. Zelo radi so mazali 

lepilo po škatlah. Nekateri so imeli malce težav pri postavljanju škatel drugo na drugo in sem 

jih malce usmerjala, da se ni podiralo. Deklica K. je skozi celotno dejavnost sedela pri mizi in 

opazovala otroke, ko so sestavljali svoje stolpe. Dečku T. je tudi pomagala sestaviti stolp. 

Vse moje besede je ponovila za menoj. Deček L. tudi pri tem ni želel sodelovati, vsi drugi 

otroci pa so sestavili svoj stolp.   



   

37 
 

Velike škatle 

Potek dejavnosti 

Danes sem prišla v oddelek že zelo zgodaj, da sem lahko pripravila vse, kar sem potrebovala 

za izvedbo dejavnosti. Po zajtrku smo se uredili in otokom sem ponudila, da si sami izberejo 

igrače. Čez nekaj časa sem jih razdelila v dve skupini. Ena skupina je odšla z vzgojiteljico v 

garderobo, v kateri so imeli pripravljene žoge, tobogan, avtomobilčke in hiško. Druga 

skupina je ostala z menoj v igralnici. Pred igralnico sem imela pripravljeno škatlo. Prinesla 

sem jo v igralnico. Otroci so bili takoj okrog nje. Čez nekaj časa sem prinesla še eno, ampak 

malce manjšo. Otroke sem opazovala in dejavnosti dokumentirala. Čez nekaj časa sem škatlo 

pred otroki preoblikovala. Škatlama sem izrezala vrata in okna. Minilo je 35 minut in čas je že 

bil, da smo zamenjali skupini. Otroci so pri dejavnosti vztrajali, vztrajali in vztrajali vse do 

kosila.  

 

Slika 45: Otroci so bili v trenutku na škatli 

 

 

Slika 46: Vse otroke sem morala dvigniti in postaviti v škatlo – na obrazih sem takoj zasledila nasmeh 
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Slika 47: Otroci so si naredili tobogan 

 

 

Slika 48: Pred otroki sem preoblikovala škatlo 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so sedeli na tleh, ko sem odšla iz igralnice. Potrkala sem na vrata in v igralnico sem 

potisnila veliko škatlo ter nato še eno. Še preden sem potisnila v igralnico še drugo škatlo, so 

bili otroci že na njej. Malce me je skrbelo, ali se bodo zaigrali, saj sta samo dve in veliki. 

Moje skrbi so bile odveč. Otroci so skupinsko prevrnili škatlo in vsi so že sedeli na njej. Deček 

K. je začel skakati po njej, ampak sem ga ustavila, ker je bila zelo visoka in ne bi želela, da bi 

se zgodila poškodba. Takoj so ga posnemali tudi deček J., deklica K., deklica K., deklica Z. in 

deček M. O, joj, škatla se je malce udrla in deček K. je takoj veselo rekel »tobogan.« Otroci 

so se spuščali po škatli, se skrivali in uživali. Med tem časom sem jih opazovala in 

dokumentirala dejavnost. Deklica K. me je prosila, da naj jo dvigne v škatlo, nato pa sem 

morala dvigniti še vse preostale. Prišlo je tudi do konflikta med dečkom M. in deklico K., ker 

je želela imeti škatlo samo zase. Deček M. ji je hitro pokazal nazaj, da je škatla tudi njegova. 

Škatla se je malce strgala in na to me je opozoril deček M. Takoj sem izkoristila situacijo in 

povabila otroke, da smo se usedli okrog škatle. Pred njimi sem škatlo preoblikovala. Otroci so 

imeli odprta usta in začudene obraze. Deček K. je samo rekel »hiša, naša hiša«. Ko sem 

zaslišala njegov komentar, sem dobila nasmeh na obrazu. V tem času je v igralnico vstopila 

vzgojiteljica in otroci so ji takoj povedali, da delamo hišo. Oh, kako težko jim je bilo, da sem 

jim lahko pustila, da so se igrali s škatlo. Seveda sem morala najprej poskrbeti za varnost 

otrok, in ko sem pospravila nož in škarje, sem jim pustila prosto igro. Otroci so uživali. 
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Skrivali so se, odpirali, zapirali okna, se smejali in slišala sem ogromno dialogov med njimi. 

Deklica A. je v hiško prinesla dojenčke in vabila vse otroke, da se ji pridružijo. Danes me je 

zelo presenetil deček L., ki je prvič sodeloval pri naši igri s škatlami. Tudi deček T., ki je zelo 

zadržan, se je razživel; tekal je po igralnici, hodil v hiško, se plazil, zapiral, odpiral okna, 

najbolj pa me je presenetilo, da me je poklical in rekel »Ines, ku, kuc«. Deček T. je prvič 

poklical moje ime. Zelo sem bila vesela. Otroci so se zaigrali s hiškama vse do kosila. Deklica 

Z. je vzela barvico in na skrivaj pobarvala en delček škatle, potem pa mi je to prišla povedat. 

Takoj sem dobila idejo za naslednjo dejavnost. Pobarvali bomo naši hiški. Ti škatli sem dobila 

od staršev. Med pogovorom s staršem sem mislila, da mi govori za večji škatli, in ko mi jih je 

dostavil, sem bila malce razočarana, ker sem imela v mislih resnično ogromno škatlo. Seveda 

sem škatli uporabila in dejavnost je bila odlična, vendar bi bila mogoče še boljša, če bi bila še 

večja. V prihodnjih dneh mi bo eden od staršev dostavil veliko, ogromno škatlo in z veseljem 

jo bomo uporabili, ker so otroci zelo uživali. Popoldne, ko so otroci odhajali domov, so vsi 

straši takoj opazili naši hiški, kot so ju poimenovali otroci. 

Barvanje hiške 

Potek dejavnosti 

Včeraj sem med opazovanjem ugotovila, da je deklica Z. vzela barvico in začela risati po 

škatli. Zato sem danes za otroke pripravila tempera barve in čopiče. V garderobi sem zaščitila 

tla in pripravila tempere barve s čopiči. Barvanje/Risanje s čopiči sem z otroki izvajala v 

manjših skupinah. Otroke sem samo povabila v garderobo; takoj so vzeli čopiče in začeli 

barvati. Ko jim je upadla motivacija, sem zamenjala otroke. Preostali otroci so se v igralnici 

igrali z drugo hiško. S to dejavnostjo smo končali s škatlami in v ponedeljek bom otrokom 

ponudila nov material, in to je blago.  

 

 

Slika 49: Otroci rišejo/barvajo »hišico« s tempera barvami 
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Slika 50: Otroci rišejo/barvajo »hišico« s tempera barvami 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so prišli v garderobo in deček M. je takoj stekel v hiško ter se malce poigral. Preostali 

pa so vzeli čopiče in barvali hiško. Deklica K. je stopila v hiško in jo barvala z notranje strani. 

Zanimivo mi je bilo, ker so res barvali vse strani hiške. Deček J. si je pobarval majčko in je 

sam sebi rekel »nič hudega«. Otroci so zelo radi prihajali in namakali čopič v posodico z 

barvo. Deklica Z. je imela toliko barve na čopiču, da je vse teklo po tleh. Deklica K. ni hotela 

iti v igralnico, ko je bil čas za menjavo otrok, zato sem ji dovolila, da je ostala, dokler je 

želela; vztrajala je do konca, ko so prišli na vrsto že vsi otroci. Medtem ko sem zunaj 

pospravljala barve in podlogo, je deklica K. s pomočjo vzgojiteljice prinesla še drugo hiško do 

mene in mi rekla: »Še to, Ines.« Z vzgojiteljico sva se nasmehnili in se dogovorili, da jim bo 

popoldne ponudila voščenke in da jo bodo pobarvali. Danes me je najbolj presenetil deček 

L., ker je prvič. odkar je vrtcu. želel sodelovati pri risanju/barvanju s čopičem. Res sem bila 

zelo vesela, ker sem še razmišljala, ali naj ga povabim ali ne, ker je jokal; če smo mu prej 

dali čopič, ga ni želel. Danes pa me je zelo presenetil in tudi vzgojiteljica bo to popoldne 

povedala staršem. Deček L. je tudi sam šel do mize in namočil čopič v drugo barvo; sicer je 

imel na čopiču več barv, ampak to ni pomembno. Najpomembnejše je to, da so uživali in da 

brez zunanje motivacije sodelujejo. 
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Slika 51: Deček L. med ustvarjanjem                                 Slika 52: Naša pobarvana hiška 

 

Seznanjanje z blagom 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem danes prvič ponudila blago. Takoj po zajtrku sem jim pustila, da so si vzeli 

igrače, in to katere koli so želeli. Iz omare sem vzela škatlo, v kateri sem imela pripravljeno 

blago. Usedla sem se na sredino igralnice in položila vse blago na tla. Otroci so takoj prišli 

zraven. Vstala sem in se odmaknila. Opazovala sem otrokovo igro in jih dokumentirala. Vmes 

sem otrokom samo razgrnila velike kose blaga. Med njihovo igro sem tudi mizo obrnila na 

tla, saj imajo to zelo radi. Otroci so se z blagom igrali eno uro. Čas je bil že za sadno malico, 

zato smo blago skupaj pospravili v škatlo. Z našo novo »bibo« smo odšli na sprehod po 

naselju. 

 

Slika 53:Otroci so takoj dobili idejo za novo črno »bibo« 
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Slika 54: Deček A. polaga kose blaga drugega na drugega 

 

Slika 55: Odšli smo na sprehod z našo »bibo« 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so v trenutku, ko sem jim ponudila material, prišli do blaga in njihova igra se je 

začela. Deček K. je bil danes kot nekakšen vodja, saj je skozi celotno igro vodil otroke. Danes 

nas je bilo samo 7. Deček K. je bil pobudnik veliko iger. Vzel je črno dolgo ozko blago in to je 

bila njegova »biba«, preostali otroci pa so se mu pridružili. Hodili so po igralnici in peli 

različne pesmi. Velikokrat sem zaslišala pesmi Vse najboljše, Biba in Kuža pazi. Na obrazih pa 

sem zasledila nasmeške. Deček J. je dečka K. ves čas posnemal in se igral kot on. Edino 

deklica Z. se je danes držala zase in ves čas opazovala otroke med igro. Samo enkrat se jim 

je pridružila, in sicer takrat, ko so hodili z »bibo« naokrog. Deček A. je kose blaga polagal 

drugega na drugega; blago je prestavljal z enega konca igralnice na drug konec. Danes me 

je prav tako presenetil deček L., saj se je zaigral z blagom. Blago si je polagal na glavo in ga 

nato vrgel na tla, ga pobral; to je delal z različnimi kosi blaga. Na njegovem obrazu pa sem 

videla nasmešek, kar pomeni, da je bil zelo vesel. Nastal je tudi prepir med dečkom J. in 

dečkom K., ker sta oba želela voditi »bibo« v igralnico. Oba sta začela cviliti in jokati; ustavila 

sem snemanje in dečku J. ponudila isti kos črnega blaga; igra se je nadaljevala. Deček M. je 

prišel do mene in mi rekel: »Ines, kapo mam.« Na glavo si je dal rumeno blago in je hodil po 

igralnici. Čez nekaj časa pa je prišel do mene deček V. in mi rekel, da ima šal. Otrokova 

domišljija nima meja. Med opazovanjem sem otrokom velike kose blaga razgrnila in v 
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trenutku so bili vsi, celo deček L., na velikih kosih blaga. Deček K. je povabil dečka J. in 

dečka V., da sta se mu usedla v naročje; med igro sem ga slišala govoriti »diči, diči, diča«. 

Opazila sem, da so jih majhni kosi blaga veliko bolje pritegnili kot pa veliki kosi. Deček M. je 

rekel, da on »aja«; tako so vsi otroci počivali. Deček V. je vstal in vzel manjši kos blaga ter 

pokrival otroke. Takrat se je začela tudi nova igra; otroci so se igrali skrivalnice. Tukaj je bilo 

slišati veliko otroškega smeha in veselja. Odločila sem se, da se bomo jutri skrivali v predoru, 

ki bo narejen iz blaga. Otroci se zelo radi igrajo, ko je miza obrnjena na tleh, zato sem jim to 

danes tudi omogočila. Mizo sem obrnila in v trenutku so bili skoraj vsi otroci pri njej. Deček 

V., deklica Z., deček M. in deček A. so počivali, deček K. pa jih je pokrival z blagom. Zelo so 

bili prisrčni. Deklica Z. je prinesla tudi naše plišaste igrače. Deček K. črnega blaga nikakor ni 

želel spustiti; ker je bila to njegova »biba«, sva se z vzgojiteljico odločili, da gremo danes z 

našo novo »bibo« na sprehod po naselju. Deček K. in deček J. sta bila zelo vesela, ker smo 

vzeli to črno »bibo«. Zelo sem vesela, da so otroci zelo veseli pri svoji igri in da imajo veliko 

motivacijo. Z vzgojiteljico nama je zelo všeč, ker se ne vmešavava v njihovo igro in ker se 

prosto igrajo. Meniva, da je preveč vtikanja v otrokov igro in da je stalno prisotno neko 

usmerjanje. 

Predor iz blaga  

Potek dejavnosti 

Včeraj so se otroci zelo radi skrivali pod blago. S sodelavko sva se pogovarjali in mi je dejala, 

da ima iz blaga narejen predor. Takoj sem dobila idejo, da bi se lahko skrivalnice igrali kar z 

njim, le na malo drugačen način. Otrokom sem po zajtrku ponudila blago. Škatlo z blagom 

sem postavila na sredino igralnice. Otroci so vzeli blago in se z njim igrali po svoji lastni želji. 

Čez nekaj časa sem otrokom prinesla velik kos belega blaga. To je bil predor, ki je narejen iz 

blaga. Otroci so hodili po njem in skakali; nihče izmed otrok ni pomislil, da bi bil lahko to 

predor. Splazila sem sem skozenj, se skrila in otroci so me takoj posnemali. Otroci so se 

igrali ves čas in na preostalo blago pozabili. S predorom so se igrali vse do kosila. Danes 

nismo odšli ven. 
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Slika 56: Otroci so hodili, skakali in vlekli veliko belo blago 

 

Slika 57: Pred otroki sem se splazila skozi predor – bili so šokirani 

 

Slika 58: Otroci so se plazili skozi predor 

 

 

Slika 59: Nasmeh na otroških obrazih je bila najboljša povratna informacija 
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Evalvacija dejavnosti 

Otroci so prišli s počitnic in bilo nas je 11. To mi je bilo zelo všeč, saj sem lahko veliko več 

stvari opazila med njihovo igro. Otroci so tudi danes v trenutku prišli do škatle z blagom in se 

začeli igrati. Deček K., deček J. in deček V. so tudi danes takoj vzeli »bibo« in se z njo 

sprehajali po igralnici. Danes je bil deček V. »vodja«. Pridružili sta se jima deklica K. in 

deklica A. Deklica K. je med kupom blaga poiskala večje kose blaga in jih raztegnila po tleh 

po vsej igralnici. Nikomur ni dovolila, da je stopil na blago. Seveda je zelo hitro prišlo do 

konflikta; deklica K. se je tako močno razburila, da je ugriznila dečka M. Med njihovo igro 

sem na tla položila velik kos belega blaga – to je bil predor. Posodila mi ga je sodelavka. 

Položila sem ga na tla in zelo me je zanimalo, ali bodo otroci sploh opazili, da sem nekaj 

dodala. Deklica K. je takoj prišla do blaga in se nanj usedla. V trenutku so bili okrog belega 

blaga skoraj vsi otroci, tudi deček L., ki je samo opazoval preostale otroke. Po velikem belem 

kosu blaga so otroci skakali, sedeli, ležali in ga vlekli na vse strani. Dečku K. so položili blago 

na glavo in on se je z njim sprehajal po igralnici. Otrokom je bilo to zelo všeč. Veliko belo 

blago jih je tako zelo zanimalo, da so na preostale kose blaga kar pozabili. Čez nekaj časa 

sem se postavila k belemu blagu in sem se splazila na drugo stran. Ko sem se skrila v blago, 

je deklica K. začela jokati in otroci so govorili »Ines, Ines«; deklica A. me je celo vlekla za 

lase skozi blago. Ko sem prišla na drugo stran, so bili zelo veseli, nasmejani in v trenutku so 

bili že na drugi strani blaga, da so se tudi oni splazili skozi in govorili so »ku, kuc, ni, ni«. 

Otrokov smeh in nasmeški na obrazu so bili najboljša povratna informacija. Čez nekaj časa 

smo v predor skrivali še dojenčke, žoge in druge igrače. Otroci so se danes z blagom igrali 

vse do kosila.  
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Blago ima luknje 

Potek dejavnosti 

Med zajtrkom sem že začela pripravljati stvari za dejavnost, saj je moja sodelavka zbolela in 

sem bila sama. Za otroke imam danes pripravljeno veliko blago, ki sem ga prebarvala. 

Izrezala sem velike luknje in ga zavezala na vrvico. Otroci so bili najprej šokirani in se 

spraševali, kaj sploh je to. Pustila sem jim čas, da so se sami igrali s tem. Čez nekaj časa pa 

sem jim dodala mehke žogice in balone. Otroci so takoj začeli metati žoge in balone skozi 

luknje. Njihova igra je potekla nemoteno vse do malice.  

 

 

Slika 60:Otroci so še zajtrkovali, ko sem pripravljala material za dejavnost 

 

 

Slika 61: Otrokova igra, ko sem jim ponudila material 
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Slika 62: Otroci so metali žoge in balone skozi luknje 

 

Slika 63: Tudi deček L. je sodeloval pri današnji dejavnosti 

 

Evalvacija dejavnosti 

Za menoj je danes zelo naporen dan. Danes nas je bilo 10. Otrokom sem že med zajtrkom 

pripravila material, saj potem ne bi imela časa. Otroci so pojedli zajtrk, umili smo se in takoj 

so odšli do blaga. Deček K. je rekel, da je to »zavesa«, deček M. pa, da ja je to »hiša«. 

Otroke sem nekaj časa opazovala. Deklica K. je tekla pod blagom gor in dol. Deček V. in 

deček K. sta se prijela za roko in sta skupaj tekla pod blago na drugo stran ter tako gor in 

dol po igralnici. Deček L. je sprva samo od daleč opazoval preostale otroke. Čas je hitro 

mineval in otroke je bilo treba previti. Ponudila sem jim dodaten material; to so bili žoge in 

baloni. »Vau«, kakšno veselje je bilo to. Žogice in baloni so leteli naokrog. Presenetil me je 

deček L., ker je najprej otroke samo opazoval, in ko je bilo več prostora pri blagu, je tudi on 

vzel žogico in jo metal skozi luknjo ter si pri tem govoril »bravo«. Deklica K. je metala balone 

po vsej igralnici. Deček J. je metal žogice visoko v zrak, saj je želel zadeti najvišjo luknjo. 

Zelo mi je bilo zanimivo, da jih tako visoke luknje najbolj motivirajo. Deček M. in deklica Z. 

sta vzela voščenko in hotela sta risati po blagu, saj so bili na njem narisani motivi. Takoj sem 

dobila idejo, da bi jutri lahko risali na blago. 
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Risanje na blago 

Potek dejavnosti 

V oddelek sem prišla ob 9.30. Otroci so se igrali z igračami, ki jim jih je ponudila sodelavka. 

Pripravila sem ves potreben material; med tem, ko so se otroci igrali, sem vse pripravila. 

Blago sem z lepilnim trakom zalepila na steno v igralnici. Otroci so prišli takoj zraven in 

pustila sem jim, da so sami raziskali material. Čez nekaj časa sem jim na tla postavila 

voščenke. Otroci so jih takoj vzeli in začeli risati na blago. Z risanjem so vztrajali pol ure. Pri 

tej dejavnosti so se nam pridružili tudi otroci iz skupine Miška, ki so mlajši od nas. Otroci so 

stari eno leto. Čas je bil za sadno malico. Skupaj smo pospravili voščenke. Naša umetniška 

slika pa bo krasila steno naše igralnice.  

 

Slika 64:Otroci med raziskovanjem materiala – tipali so blago, ki sem ga zalepila na steno igralnice 

 

 

Slika 65:Otrokom sem dala na tla dodaten material (voščenke) 
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Evalvacija dejavnosti 

Otroci so že vedeli, da bomo nekaj delali, ko sem pripravljala material. Zelo so bili radovedni. 

Na steno sem zalepila blago. Otroci so začeli tipati blago in z nohti praskati po njem. Deček 

V. je prinesel avtomobil in ga peljala po blagu. Deklica K. je tolkla z roko po blagu. Ko sem 

jim ponudila voščenke, so otroci takoj začeli risati po blagu. Zelo sem bila presenečena, da 

me niso čisto nič vprašali, ampak so sami od sebe začeli risati po blagu. Deček K. me je 

prosil, da mu narišem šolo. Seveda so me nato tudi preostali otroci prosili, da kaj narišem. 

Otroci so prebarvali vse blago. Deklica Z. si je prinesla stol, ker je manjša, da je lahko 

dosegla. Deček L. je tudi vzel voščenko in risal. Zelo sem bila vesela, ker so vsi otroci 

sodelovali. Pri risanju so se nam pridružili tudi mlajši otroci. Tudi oni so z veseljem risali in 

starejši otroci so jim pomagali. Popoldne, ko so prihajali starši po otroke, je vsak izmed njih 

pohvalil našo umetnino. Naša umetniška slika bo kar nekaj časa krasila našo igralnico in 

otroci jo bodo z veseljem pokazali še vzgojiteljici, ko pride z bolniškega dopusta.  
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Seznanjanje z volno 

Potek dejavnosti 

Po zajtrku sem otrokom na tla igralnice postavila polno vrečko volne. Takoj so prišli do 

vrečke in deklica Z. je vso volno stresla na tla. Otroci so se takoj zapodili do volne. 

Opazovala sem jih in dejavnosti dokumentirala. Poskrbela sem za varnost otrok. Z volno so 

se igrali vse do sadne malice – od 8.45 do 9.40. Pri igri so vztrajali zelo dolgo.  

 

Slika 66: Otroci med raziskovanjem novega materiala 

 

Slika 67: Deklica Z. je z vso močjo vlekla volno po vsej igralnici 

 

Slika 68: Deček J. si je ovijal volno okrog telesa 
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Evalvacija dejavnosti 

Otrokom sem ponudila polno vrečko volne, kar je bilo zanje nekaj novega. Otroci se v vrtcu 

še niso srečali z volno. Deklica Z. je stresla vso volno iz vrečke. Otroci so klobčiče volne 

metali v zrak, naokrog in jo ovijali okrog elementov v sobi. Deček K. si je ovil volno okrog 

sebe in nato je začel jokati, ker je ni znal odviti. Deklica K. je vlekla volno po vsej sobi in 

deček M. ji je stopil gor; to se mu je zdelo zelo zabavno. Deček L. je klobčiče volne metal 

naokrog in to je bila njegova »žoga«. Deček M. je sedel na tleh in vzgojiteljici je rekel, da 

ima v roki »miško« iz blaga. Deček J. in deklica K. sta ovijala volno okrog obeh miz in deklica 

K. se je plazila pod mizo in volno. To so takoj ponovili tudi preostali otroci. Takoj sem dobila 

idejo, da bi lahko jutri otrokom pripravila pajkovo mrežo; mislim, da bi res uživali. Deklica Z. 

je s pomočjo deklice K. ovila volno okrog stola in nato sta ga vlekli za seboj. Slišati je bilo 

polno smeha. Deček M. je vzel avtomobil in ga vozil po volni, ki je zanj predstavljala cesto. 

Deklica K. si je obesila klobčič volne okrog vratu in to je bila njena »ogrlica«; ves čas jo je 

imela na sebi. Med dečkom K. in dečkom J. je prišlo do spora; deček K. mu je ovijal volno 

okrog nog in dečku J. to ni bilo všeč, zato je začel zelo jokati. Takoj sem posredovala in mu 

odvila volno. Čez nekaj časa sem opazila, da je deček K. odvijal dečku J. volno okrog roke in 

mu govoril, »še malo, še malo«. Zelo dolgo sem ju opazovala, in ko jima je končno uspelo 

odviti volno, sta si zaploskala. Otroci so zelo dolgo vztrajali pri igri z volno, vse do sadne 

malice. Na blazini so pojedli sadno malico, saj sem morala odviti vso volno, ki so jo navili 

okrog mize. 
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Pajkova mreža 

Potek dejavnosti 

Vzgojiteljica je otroke odpeljala v garderobo, v kateri jim je prebrala pravljico. Med tem 

časom sem v igralnici pripravila prostor. Odmaknila sem mizi in stole. Volno sem napeljala po 

vsej igralnici in v različnih višinah. Otrokom sem pripravila pajkovo mrežo. Odšla sem ponje 

in jim povedala, da jih v igralnici nekaj čaka. Otroci so bili že zelo vznemirjeni in neučakani. 

Plazili so se in preskakovali pajkovo mrežo – vse do kosila. Čez nekaj časa sem jim dodala še 

žogice. To jim je bilo zelo všeč in njihova igra se je s tem podaljšala. Otroci so mi pred 

kosilom pomagali pospraviti pajkovo mrežo. 

 

Slika 69: Otroci so bili zelo neučakani 

 

Slika 70: Deklica K. je bila prva, ki se je začela plaziti pod pajkovo mrežo 

 

Slika 71: Nasmeh na obrazih otrok je bila najboljša povratna informacija  
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Evalvacija dejavnosti 

Otroke sem povabila v igralnico in takoj so vsi vstopili vanjo. Deček J. se je takoj želel 

zapoditi do sredine igralnice, da niti ni opazil volne. Skoraj je padel. Preostali otroci pa so bili 

takoj zelo previdni. Deklica K. se je takoj ulegla na trebuh in se je začela plaziti pod volno. 

Deklica K. je preskakovala volno, deklica K. pa je hodila in vsako nit volne samo dvignila, da 

je šla njena glava mimo. Deček L. je že na začetku, ko je videl otroke, kako so se premikali, 

začel zelo močno jokati. Prijela sem ga za roko in sva skupaj prestopila volno, se splazila pod 

njo; to mu je bilo nekako všeč. Ko sem ga pustila, je začel jokati, zato ga je vzgojiteljica 

vzela v naročje. Deček J. se je plazil od enega konca igralnice do drugega. Deček M. je 

prestopal z ene noge na drugo in pri tem zelo užival. Deček A. se je odmaknil od vseh in 

opazoval otroke, on pa je stal v kuhinjskem kotičku. Za dečka T. je bila to najboljša 

dejavnost, saj ima zelo rad leve; že nekaj časa oponaša zvok in premikanje leva. Plazil se je 

med pajkovo mrežo in oponašal leva. Otrokom sem čez nekaj časa ponudila tudi žogice. 

Vzgojiteljica mi je svetovala, da jim bo mogoče še bolj zabavno. Uh, to pa je bila zabava. 

Deček J. in deček M. sta metala žogice; vsakič, ko sta zdela v pajkovo mrežo, sta rekla 

»gooool«. Deček V. je kotalil žogico pod pajkovo mrežo. Deklice K. žogice niso zanimale in je 

še vedno preskakovala nizko pajkovo mrežo. Med pospravljanjem mi je deček M. rekel: 

»Ines, ne pospraviti, še bi.« Z vzgojiteljico sva se odločili, da jim bova tudi jutri pripravili 

pajkovo mrežo, ampak na drug način. Današnjo dejavnost bi lahko še izboljšala s 

kakovostnejšo volno, saj se je en del pajkove mreže strgal zaradi slabše kakovosti volne. V 

pajkovo mrežo sem napeljala različne barve volne in seveda je imela vsaka svojo kakovost. 

Izkušnja za drugič.  

Pajkova mreža – na drugačen način  

Potek dejavnosti 

Za otroke sem imela danes ponovno pripravljeno pajkovo mrežo. Otroci so včeraj zelo uživali 

in deček M. mi je rekel, da bi jo še želel. Žal smo morali pospraviti pajkovo mrežo, ker nas je 

že čakalo kosilo. Z vzgojiteljico sva se dogovorili, da bom danes otrokom pripravila drugačno 

pajkovo mrežo. Vzgojiteljica je po zajtrku z otroki obnovila včerajšnjo pravljico Razbita buča s 

slikami v kotičku na blazini. Med tem časom sem pripravila pajkovo mrežo. Danes sem se 

odločila, da bom obrnila mizi in naredila pajkovo mrežo. Uporabila sem tudi močnejšo volno 

– zaradi včerajšnje izkušnje. Otroci me niso videli, ker sem bila skrita v kotičku. Končali so 

obnovo pravljice. Mizi sem postavila na sredino igralnice. Nič nisem povedala in otroci so že 

bili pri pajkovi mreži. Gibalno so  raziskovali nove načine za premikanje pod/nad pajkovo 

mrežo. Pri igri so vztrajali vse do sadne malice.  



   

54 
 

 

Slika 72: Otroci so se takoj zapodili k najbližji mizi 

 

Slika 73: Deček M. je prvi prišel do druge mize in se hitro splazil kot pajkec 

 

 

Slika 74: Deček J. je vlekel pajkovo mrežo in ta se je malo razdrla 

 

 

Slika 75: Otroci so na vse mogoče načine prestopali pajkovo mrežo 
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Evalvacija dejavnosti 

Otroci so poslušali pravljico in med pripovedovanjem vzgojiteljice je deček K. vprašal 

vzgojiteljico »ke Ines« (kje je Ines, op. a.). Otrokom se je zdelo čudno, da me niso videli. 

Med pripravljanjem pajkove mreže nisem imela nobenih težav. Počakala sem, da je 

vzgojiteljica končala pripovedovanje. Mizi sem postavila na sredino igralnice in otroci so bili 

takoj okrog nje. Deklica K. je preskočila majhno mizo. Deček L. je samo opazoval otroke med 

igro. Tudi danes ni želel sodelovati pri dejavnosti, zato sem mu ponudila klobčič volne. Takoj 

jo je začel metati po igralnici. Preostali otroci pa so še naprej vztrajali pri svoji igri. Deček J. 

se je plazil po trebuhu okrog mize in deklica K. ga je pri tem posnemala. Deklica K. je vlekla 

pajkovo mrežo, ker jo je želela razdreti. Dečku J. je to tudi uspelo in hitro sem jo popravila. 

Deček T. je previdno stopal z noge na nogo in se premikal z enega konca mize proti 

drugemu koncu. Deklice A. včeraj ni bilo, zato je danes otroke najprej opazovala, in šele ko 

so se preostali otroci malce odmaknili, se je ona začela igrati. Otroci so med raziskovanjem 

uživali in vzgojiteljica mi je rekla, da ji je zelo všeč, da sem danes pripravila pajkovo mrežo 

na mizi.  

Pretikanka  

Potek dejavnosti 

Otroke sem povabila k mizi. Nanjo sem položila 10 pretikank, ki sem jih naredila iz tršega 

kartona. Pretikanke so se navezovale na zgodbico o Razbiti buči, ki jo je vzgojiteljica včeraj 

predstavila otrokom. Motiv pretikank so bile živali, ki nastopajo v zgodbi. Volno sem na 

koncu oblepila z lepilnim trakom, da so jo otroci lažje držali in tako jim je bilo tudi olajšano 

pretikanje. Skupaj smo poimenovali živali. Pripravila sem jih 14 – za vsakega otroka. Danes 

nas je bilo 10, zato sem vzela samo 10 pretikank. Pretikanke bomo imeli v sobi kar nekaj 

časa. Otroci so s pretikanjem volne skozi luknjice vadili fino motoriko. Otrok si je sam izbral 

pretikanko. Vsakemu otroku posebej sem razložila, kako naj pretika volno. Jutri in v 

prihodnjih dneh bomo še nekaj časa posvetili pretikanju volne. Otrokom je bilo to zelo všeč. 

Po sadni malico smo s pretikankami obnovili zgodbico Razbita buča.  
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Slika 76: Otrokom sem ponudila, da si izberejo pretikanke 

 

 

Slika 77: Otroci so sami pretikali volno 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so sami poimenovali živali, ki so jih videli na pretikankah. Komaj so že čakali, da sem 

jim ponudila, da so izbrali svojo pretikanko in da so začeli pretikanje volne. Vsi otroci so 

pretikali volno, razen dečka L., ki tega ni želel. Spodbujala sem ga na različne načine, a ni 

želel. Deklica K. je začela jokati, ko sem ji rekla, da je za vsakega ena in da si bo lahko jutri 

izbrala še kako drugo. Vsi otroci so z veseljem sodelovali. Dečku A. je pretikanje delalo malce 

težav, saj je tudi mlajši, zato sem z njim delala individualno. Preostali otroci pa so delali kar 

sami; najprej sem ji pokazala in povedala, nato pa so sami pretikali. Večjih težav ni bilo. 

Delali smo pri mizi v dveh skupinah. Malce se nam je zavleklo, saj sem bila danes sama. 

Dejavnost, ki sem jo pripravila, se mi je zdela zelo primerna in spodbudna za otroke. Za 

naslednjič bom otrokom ponudila še več pretikank. Všeč mi je bilo, da je vsak otrok lahko 

sam držal svojo pretikanko in da niso potrebovali moje pomoči. Pretikanke smo skupaj 

pospravili na polico in po sadni malici sem jim zaigrala zgodbo Razbita buča. Otroci so bili 

navdušeni in povedali so mi, kdo izmed otrok je pretikal določeno pretikanko.  
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Ogled slik  

Potek dejavnosti 

Danes si bomo ogledali slike, ki so nastale skozi celoten projekt. V igralnico sem prinesla 

prenosni računalnik, diaprojektor in stojalo za ogled posnetka (platno). Otroci so bili šokirani 

nad tem, kaj je to. Povabila sem jih, da so se usedli na blazino. Otroci so se usedli in 

predstavila sem jim vse svoje pripomočke, ki sem jih imela. Povedala sem ji tudi, kaj bomo 

mi zdaj delali. Lani smo si prav tako ogledali tudi posnetke in fotografije, ki so nastali pri 

projektu pri lutkah. Zatemnila sem prostor, prižgala računalnik in diaprojektor; naš ogled slik 

se je začel.  

 

Slika 78: Otroci so si ogledali fotografije na platnu 

 

 

Slika 79: Otroci so si ogledali fotografije na platnu 
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Slika 80: Otroci so si ogledali fotografije na platnu 

 

Evalvacija dejavnosti 

Otroke sem najprej vprašala, ali poznajo moje pripomočke; deček K. mi je odgovoril: 

»Računalnik, mami ga ima.« Presenečena sem bila, da otroci pri dveh letih poznajo 

računalnik. Deklica K. mi je za računalniško miško dejala: »Mami ma.« Otroci so se 

prepoznali na slikah in so kričali svoje ime. Motivacija pri ogledu slik je proti koncu že malo 

upadla, zato sem prekinila ogled slik in sem predvajala nekaj posnetkov. Otroci so z odprtimi 

oči in usti spremljali posnetek. Deček L. ni želele gledati slik in je hodil po igralnici, ko sem 

predvajala posnetke, pa ga je pritegnilo in si jih je stoje ogledal. Otroci so želeli še, zato sem 

jim predvajala še nekaj posnetkov. Z vzgojiteljico sva imeli nekaj težav pri postavitvi 

diaprojektorja, a sva jih uspešno rešili. Z ogledom slik in posnetkov se je moj projekt končal. 

Sodelovanje s starši v celotnem projektu 

Vsem staršem sem razložila, da bom v oddelku izvajala projekt Spodbujanje otrokove igre z 

nestrukturiranim materialom, in jih prosila za soglasje. Trinajst staršev je podpisalo soglasje, 

eden pa ne, ker je deklica M. že dlje časa odsotna. Na oglasno desko sem staršem napisala 

obvestilo. Prosila sem jih za pomoč pri zbiranju materiala. Presenetili so me, da so se tako 

pozitivno odzvali. Že naslednji dan so nam prinesli različne škatle od plenic, čaja, tablet, 

čevljev itn. Mamica deklice K. nam je prinesla velike kose blaga, ki smo jih z veseljem 

uporabili. Mamica dečka J. nam je prinesla polno vrečko volne. Mislim, da je sodelovanje s 

starši zelo pomembno; veselilo me je, da so se odzvali na moje obvestilo. Vsi starši so brez 

težav pri tem sodelovali. Za sodelovanje in zahvalo bom vsakemu od staršev podarila 

zgoščenko s slikami in filmom. 
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Evalvacija celotnega projekta z vzgojiteljico  

V vrtcu delam tri leta in še nikoli se nisem srečala s takimi dejavnostmi, ki sem jih izvajala ta 

mesec. Vsi dvomi, ki sem jih imela pred začetkom izvajanja, so izginili. Na začetku projekta 

sem bila skeptična in nervozna, kako bom to vse izpeljala in danes, v soboto, ko pišem to 

evalvacijo, imamo na obrazu nasmešek. Tedni so zelo hitro minevali in jaz sem izpeljala ves 

svoj projekt. Ponosna sem sama nase, ker vem, da sem bila dobra opazovalka in da sem 

izhajala iz otrok. Seveda sem jim ponujala tudi izzive. Mislim, da je zelo pomembno, kot nam 

je rekla profesorica, da izhajamo iz otrok. Dejavnosti sem imela načrtovane in polno idej sem 

imela, kaj vse bomo skupaj naredili v tem mesecu. Veliko svojih idej sem na koncu prečrtala, 

saj sem izhajala iz otrok. Vem, da sem prilagodljiva in da mi ni ne predstavlja težave 

spremeniti dejavnosti.  

Z vzgojiteljico oz. s sodelavko sva vsak dan med najinim kosilom naredili kratko analizo 

dneva. Zelo mi je bilo všeč, ker me je spodbujala in mi povedala svoja opažanja. Vsak dan 

me je vprašala, kako mi lahko pomaga, in me predvsem spodbujala, saj ima ona že veliko 

izkušenj. Na koncu projekta mi je dejala, da ji je bil moj projekt zelo všeč in da bo tudi sama 

izvedla kak tak projekt. Dogovorili sva se tudi, da si bomo pogledali še film, ko ga bom 

naredila iz slik in posnetkov.  

Otroci so bili nad celotnim projektom navdušeni, notranje motivirani in zelo ustvarjalni. 

Njihova igra in domišljija nista imeli meja. Na njihovih obrazih je bil nasmešek. Nekajkrat je 

prišlo tudi do konfliktov med otroki, te pa smo hitro skupaj tudi rešili. Projekt sem končala, to 

pa ne pomeni, da otrokom ne bom več ponudila nestrukturiranega materiala. Z vzgojiteljico 

bova v vsakem mesecu posvetili en teden za igro z nestrukturiranim materialom (veje, buče, 

mivka, listje, kamni …).  
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Zaključek 

 

Otroci so me presenetili s svojo vztrajnostjo pri igranju z nestrukturiranim materialom. 

Ugotovila sem, da moje predhodno razmišljanje nima smisla, saj imajo otroci boljše ideje. 

Treba jih je samo opazovati in jim zagotoviti dovolj časa za igro, saj se le tako razvija njihova 

domišljija oz. začnejo raziskovati material. Ustvarijo se različne vrste iger in s tem tudi 

interakcija med otroki. Pomagajo si med seboj, sodelujejo in dopolnjujejo svoje ideje. Dobila 

sem pozitivne povratne informacije, da je bil material dober, zanimiv in da so otroci uživali 

ob igri z njim, kar se je videlo na njihovih obrazih. Otroci so me presenetili s svojo 

vztrajnostjo in iznajdljivostjo. Ugotovila sem, da je treba otroke pri igri pustiti, da sami 

odkrivajo material, da sami pridejo do nekih rešitev oz. uporabe. Otrokom je treba zagotoviti 

dovolj časa za igro, saj se le tako razvija njihova domišljija oz. začnejo raziskovati material. Z 

vzgojiteljico sva se dogovorili, da bova pripravili še veliko takih dejavnosti.  

 

Otroci prek aktivnega učenja, neposrednih in takojšnjih izkušenj ter prepoznavanja pomena 

gradijo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne 

lastne pobude, prirojene želje in zato so majhni otroci notranje motivirani za raziskovanje. 

Otroci sprašujejo in iščejo odgovore na vprašanja o dogodkih, materialih, o zamislih, ki 

zbujajo njihovo radovednost. Rešujejo težave, ki jih srečujejo na poti do cilja. Ko otroci 

uresničujejo svoje načrte, se neogibno zapletajo v ključne izkušnje, kot so: ustvarjalni, 

razvijajoči se odnose z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo otrokov psihični, socialni, 

telesni in emocionalni razvoj (Hohmann in Weikart, 2002).  

 

Otroci se igrajo iz potrebe, da bi osmislili svoje življenje. Pri igri uporabljajo vse svoje čute za 

odkrivanje stvari in pojavov, ki se dogajajo okrog njih. V simbolni igri prevzemajo in odigrajo 

vlogo živali, namišljenih junakov, ljudi. Prek simbolne igre se učijo za življenje in poznejše 

socialne izkušnje. Otrok bo razvil empatijo, avtonomnost, iniciativnost in samozaupanje, če 

se bo igral v spodbudnih razmerah (Hohmann in Weikart, 2005).  

Vzgojitelji v vrtcih prek različnih dejavnosti skrbimo za celosten razvoj otroka. Ustvarjamo in 

zagotavljamo možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvijamo 

otrokovo radovednost, komunikacijo, ustvarjalno izražanje, samoiniciativnost, pozitivno 

podobo o sebi, sposobnost razmišljanja in samostojnost. 
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