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I 

 

POVZETEK 

 

Igra je najpogostejša in hkrati najpomembnejša dejavnost otrok. Otrokovo igro obogatijo 

igrače, ki pa morajo biti kvalitetne, varne, ter zasnovane in izdelane tako, da nudijo otroku čim 

več izzivov. Igrača mora otroku omogočati različne možnosti uporabe, ter zagotavljati 

motivacijsko bogato igro, saj se bo le tako otrok z njo rad igral daljše časovno obdobje ter se 

igrače ne bo naveličal. S takšno igračo bo otrok razvijal različne sposobnosti, hkrati pa bo igrača 

pomenila manjši strošek za vrtec. V teoretičnem delu je opisana igra ter igrače in ustvarjanje 

ter konstruiranje. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika za 

strokovne delavce Vrtca Kočevje in Vrtca Ribnica. Glede na raziskavo lahko povzamemo, da 

strokovni delavci pri svojem delu uporabljajo večfunkcijske igrače v kolikor imajo te na 

razpolago, bi pa si jih želeli občutno več. Menijo, da so za otroke primernejše, saj otrok z 

njihovo pomočjo uri več spretnosti hkrati, otroka zaposlijo za dalj časa, z njimi si bogati 

domišljijo ter je bolj ustvarjalen. Strokovni delavci jih uporabljajo predvsem za razvijanje 

motorike in učenje, manj pa za igro in druženje. Kot najprimernejši material je večina 

vzgojiteljev izbrala les, kot najprimernejše spoje pa so navedli ježke, čepe in gumbe. Ugotovitve 

smo uporabili pri zasnovi in izdelavi lesene večfunkcijske didaktične igrače, ki je opisana v 

nadaljevanju diplomskega dela. Sledijo prikazi različnih možnosti uporabe nove igrače, ter 

izsledki opazovanja 1 do 6 letnih otrok pri igri z njo. Opazovanje je bilo izvedeno v Enoti 

Čebelica Vrteca Kočevje. Nove igrače so se otroci zelo razveselili. Najmlajši so kocke 

prenašali, jih nosili v usta, tipali, ipd., niso pa jih še spajali. S starostjo otrok je naraščalo število 

uporabljenih funkcij, ki jih nudi igrača. Starejši otroci so bili bolj ustvarjalni in so pri igri 

vztrajali dalj časa. Odkrili so tudi nove možnosti uporabe ter igračo vključevali v simbolno igro. 

V igro so se torej vključevali otroci vseh starosti in obeh spolov, najraje pa so se igrali v 

skupinah. Z diplomskim delom smo ugotovili potrebo po kvalitetnih večfunkcijskih igračah, ter 

izdelali novo večfunkcijsko igračo, ki jo uporabljajo otroci vrtca v katerem sem zaposlena. 

Razmišljam tudi o izdelavi igrač za ostale enote vrtca Kočevje, saj so bile nad njo navdušene 

tudi sodelavke. V prihodnje bi bilo mogoče igrači dodajati nova geometrijska telesa, ter 

raziskati, kateri spojni elementi bi še prišli v poštev za predšolske otroke. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, igra, večfunkcijska igrača, konstruiranje. 
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CREATING AND CONSTRUCTING WITH THE MULTIFUNCTIONAL 

DIDACTIC TOY 

 

ABSTRACT 

 

The most common and at the same time most important activity for the children is the game. 

Children's play is enriched by toys that have to be quality, safe and designed to provide them 

as many challenges as possible. A toy must allow children various possibilities of use and 

provide motivationally rich game. Only this way the child will play with them for a longer 

period and he or she will not get bored. With such a toy the child will develop different abilities 

and the toy would cover minor expenses for the kindergarten. The theoretical part describes a 

game, toys, the creation and construction. The empirical part presents questionnaire’s results 

for the professional workers from the Kindergarten Kočevje and the Kindergarten Ribnica. 

According to survey we can summarize that professional workers use multifunctional toys at 

their work if those are available and they would like to see and use them more. They think that 

multifunctional toys are more suitable for children, since with their help children learn more 

skills at the same time and they distract child for a longer period, enrich the child’s imagination 

and make child more creative. Professional workers mostly use them to develop motor skills 

and to learn but less for play and socialize. As the most suitable material educators frequently 

chose wood and as the most suitable joints they chose velcros, plugs and buttons. Those findings 

were used in the design and production of a wooden multifunctional didactic toy described later 

in my diploma. Next there are displays of different possibilities of use for the new toy and the 

observing results from 1 to 6 years old children while playing with the toy. Observations were 

made in Kindergarden Kočevje Unit Čebelica. Children were very pleased with the new toy. 

The youngest were carrying cubes, they put them in their mouth, touching them, etc. but they 

did not merge them. With increasing children’s age the number of toy functions also increase. 

Older children were more creative and they were playing longer. Children discovered new ways 

of use and included toy in a symbolic game. Children of all ages and both sexes were included 

in the game. They mostly played in groups. During the diploma we discovered the need for 

quality multifunctional toys and created a new multifunctional toy which is now used by 

children in the kindergarten where I work. The toy impressed my colleagues from other units 
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so I plan to make these toys also for them. In future we could add the toy new geometric bodies. 

It could also be explored what kind of joining elements are appropriate for preschool children.  

 

Key words: preschool child, play, multifunctional toy, construct. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nataša Doutlik; diplomsko delo 

 

IV 

 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1.0 UVOD .................................................................................................................................. 1 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA ................................................... 1 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA ............................................. 3 

1.3 METODE RAZISKOVANJA.......................................................................................... 3 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ................................................................ 4 

2.0 IGRA IN IGRAČE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU.......................................................... 5 

2.1 IGRA ................................................................................................................................ 5 

2.2 IGRAČE ........................................................................................................................... 6 

2.2.1 Vrste igrač ................................................................................................................. 7 

2.2.2 Materiali primerni za izdelavo igrač ......................................................................... 8 

2.2.3 Dobra igrača .............................................................................................................. 9 

3.0 PROCES USTVARJANJA IN KONSTRUIRANJA ........................................................ 10 

3.1 USTVARJANJE ............................................................................................................ 10 

3.2 KONSTRUIRANJE ....................................................................................................... 11 

4.0 MODEL VEČFUNKCIJSKE IGRAČE............................................................................. 13 

4.1 POZNAVANJE VEČFUNKCIJSKE IGRAČE MED VZGOJITELJI .......................... 13 

4.1.1 Vzorec merjencev ................................................................................................... 13 

4.1.2 Vzorec spremenljivk ............................................................................................... 13 

4.1.3 Metoda dela in organizacija meritev ....................................................................... 13 

4.1.4 Rezultati .................................................................................................................. 14 

4.2 ZASNOVA IN IZDELAVA VEČFUNKCIJSKE IGRAČE ......................................... 24 

4.2.1 Zasnova ................................................................................................................... 24 

4.2.2 Izdelava ................................................................................................................... 26 

4.3 VREDNOTENJE VEČFUNKCIJSKE IGRAČE PRI DEJAVNOSTIH V VRTCU .... 30 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nataša Doutlik; diplomsko delo 

 

V 

 

4.3.1 Vzorec merjencev .................................................................................................... 30 

4.3.2 Vzorec spremenljivk ................................................................................................ 30 

4.3.3 Metoda dela in organizacija meritev ....................................................................... 31 

4.3.4 Rezultati ................................................................................................................... 31 

5.0 DISKUSIJA ........................................................................................................................ 35 

6.0 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 45 

LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................... 46 

 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Primer zasnove večfunkcijske igrače .......................................................................... 25 

Slika 2: Spajanje kock z ježki ................................................................................................... 26 

Slika 3: Spajanje kock z magneti .............................................................................................. 27 

Slika 4: Spajanje kock s stiskači ............................................................................................... 27 

Slika 5: Spajanje kock s čepi .................................................................................................... 27 

Slika 6: Spajanje kock z elastikami .......................................................................................... 28 

Slika 7: Natikanje kock na palico ............................................................................................. 28 

Slika 8: Nizanje kock na vrvico ................................................................................................ 28 

Slika 9: Sestavljanje vzorcev .................................................................................................... 29 

Slika 10: Razvrščanje kock po barvi ........................................................................................ 29 

Slika 11: Razvrščanje kock  v barvne lestvice ......................................................................... 29 

Slika 12: Večfunkcijska igrača, kot so jo dobili na razpolago otroci ....................................... 30 

Slika 13: Dvoletniki natikajo kocke na palice in posnemajo drug drugega ............................. 37 

Slika 14: Otroka se prvič igrata s kockami ............................................................................... 38 

Slika 15: Otroka (ista kot na sliki 14) se tretjič igrata s kockami ............................................. 38 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nataša Doutlik; diplomsko delo 

 

VI 

 

Slika 16: Igra enoletnega otroka .............................................................................................. 39 

Slika 17: Igra šestletnega otroka .............................................................................................. 40 

Slika 18: Nizanje elastik na palici ............................................................................................ 41 

Slika 19: Povezovanje več elementov z elastikami ................................................................. 41 

Slika 20: Raztegovanje elastik s pomočjo palic ....................................................................... 42 

Slika 21: Prirejanje elastik kockam po barvi ........................................................................... 42 

Slika 22:Večfunkcijska igrača uporabljena v simbolni igri - palica postane nabodalo ........... 43 

Slika 23: Večfunkcijska igrača uporabljena v simbolni igri - palica postane sablja ................ 43 

Slika 24: Slika iz kock ............................................................................................................. 44 

 

 

KAZALO DIAGRAMOV 

 

Diagram 1: Starost strokovnih delavcev .................................................................................. 14 

Diagram 2: Delovna doba strokovnih delavcev ....................................................................... 15 

Diagram 3: Pogostost uporabe enofunkcijskih in večfunkcijskih igrač pri strokovnih delavcih z 

različno dolgo delovno dobo .................................................................................................... 16 

Diagram 4: Cilji doseženi z uporabo večfunkcijske igrače...................................................... 18 

Diagram 5: Primernost materiala za izdelavo večfunkcijske igrače ........................................ 21 

Diagram 6:Primernost spojev za večfunkcijsko igračo ............................................................ 22 

Diagram 7: Pogostost igre z večfunkcijsko igračo po spolu .................................................... 32 

Diagram 8: Pogostost igranja z večfunkcijsko igračo po številu otrok .................................... 32 

Diagram 9: Povprečen čas igranja otrok  z večfunkcijsko igračo po starosti .......................... 33 

Diagram 10: Pogostost uporabe posamezne funkcije igrače ................................................... 34 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nataša Doutlik; diplomsko delo 

 

VII 

 

Diagram 11: Število uporabljenih funkcij igrače po starosti .................................................... 34 

 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Pogostost uporabe posamezne večfunkcijske igrače po številu vzgojiteljev ........... 20 

 

 

 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nataša Doutlik; diplomsko delo 

 

1 

 

1.0 UVOD 

 

Otroci že zelo hitro spoznavajo in doživljajo svet okrog sebe, z opazovanjem, ob igri, 

dejavnostih ustvarjanja itd. in z rastjo so tudi njihove kognitivne in finomotorične sposobnosti 

že dovolj razvite, da kažejo zanimanje tudi do predmetov z več detajli. Taki predmeti ne 

ponujajo le osnovne igre, pač pa tudi možnosti za konstruiranje raznih oblik, učenje in krepitev 

ustvarjalnega potenciala. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Igra je sestavni del otroštva. Otroci se ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svoje 

sposobnosti, čeprav se ravno to v igri zgodi. Otroška igra se izvaja zaradi nje same, je notranje 

motivirana, svobodna in za otroke prijetna (Kurikulum, 1999).  Toličič in Smiljanić-Čolanović 

(1977) delita igro na funkcijsko, domišljijsko, dojemalno in ustvarjalno. Ustvarjalna igra se 

izraža v objektu, otrok nekaj ustvari. Že dveleten otrok postavi kocko drugo na drugo, šele 

kasneje postaja izdelek podoben stvari, ki jo želi otrok ustvariti. Ko se otrok igra z različnimi 

predmeti in igračami spoznava razlike in podobnosti med njimi, preizkuša kako predmet 

vstaviti v ali na drugega (Marjanovič Umek, 2001). Fina motorika je sposobnost izvajanja 

natančnih gibov roke ob ohranjanju dobre koordinacije med prsti in očmi. Z urjenjem fine 

motorike mišic dlani in prstov stimuliramo velike možganske predele, ki so pomembni za razvoj 

kognitivnih sposobnosti. Najboljše vaje za to so: držanje kock, prestavljanje kock iz ene roke v 

drugo, zapenjanje in odpenjanje, vtikanje vrvice, vlečenje igrače na vrvici, ipd. Grafomotorične 

sposobnosti lahko torej dodatno stimuliramo s primernimi igrami in igračami (Rajović, 2015).  

Otrok lahko preko igre in aktivnega učenja izdela lastno konstrukcijo ali model. Pri tem 

pridobiva tehnične izkušnje, logične predstave, spretnosti, delovne navade in povečuje zbranost 

in pozornost (Papotnik, 1999). Dobra pozornost otroku omogoča boljše poslušanje in 

razumevanje povedanega, zmožnost sledenja navodilom, samo učenje, pridobivanje informacij 

in novih pojmov, krepitev fine in grobe motorike, številskih  predstav, ipd., kar oblikuje in 

vpliva na kasnejšo uspešnost otroka v šoli (Kolb in Miltner, 2005). Medtem ko nekateri otroci 

nimajo težav s pozornostjo, pa drugi potrebujejo več usmerjanja in motivacije. Izkazalo se je, 
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da dejavnosti kot so delo s sestavljankami in vstavljankami, nizanje kroglic na vrvico, igre s 

kockami, konstruiranje z raznimi elementi, ipd. povečuje zbranost in pozornost otrok, ki 

pomembno vplivata na razvoj otroka in njegovo kasnejšo uspešnost v šoli. Take vaje in igre je 

koristno izvajati redno, ob povezovanju tematike z interesi otroka, ki ga uspeh pri igri in 

konstruiranje še kako motivira (Sutherland, 2015).  

Večina igrač je danes izdelana iz plastične mase, saj je ta enostavna za obdelavo, relativno 

poceni, se lahko čisti, itd. Vendar pa se ob vse večji ekološki osveščenosti pojavlja vedno več 

igrač iz naravnih materialov, ki so prijazni tako otroku kot tudi okolju. Med naravnimi materiali 

ima vodilno mesto les, ki je zelo odporen in ima izredne estetske lastnosti (Papotnik, 1993). Za 

raznovrstnejše načine konstruiranja in gradnje je potrebno omogočiti različne načine spajanja. 

Uporabimo lahko magnete, kovice, čepe, ježke, ipd. 

V vrtcih je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev običajno precejšnja potreba po novih, 

kvalitetnih igračah. Z nakupom enofunkcijske igrače pokrijemo pri otrocih le malo različnih 

sposobnosti. Rešitev bi bila lahko večfunkcijska igrača, ki bi pokrivala širši spekter otrokovih 

potreb, hkrati pa bi otroku omogočala večjo ustvarjalnost. Strokovni delavci bi se lahko odločali 

ali otroku ponudijo cel komplet in s tem omogočijo večjo ustvarjalnost, ali pa, glede na razvojno 

stopnjo in starost otroka, izberejo le del igrače in otrok uri le določeno spretnost. Otroci pri igri 

velikokrat med seboj kombinirajo različne komplete konstrukcijskih igrač. V primeru 

večfunkcijske igrače bi lahko gradnike spajali na različne načine že v okviru ene igrače. 

Večfunkcijska igrača, ki omogoča tudi konstruiranje, otroku nudi več rešitev za dan problem, 

kar dodatno poveča motivacijo in otrok bo najverjetneje ostal pri igri več časa.  Enofunkcijske 

igre so včasih preveč enostavne ali monotone (v načinu igre, zasnovi, neatraktivnem videzu), 

zato ne nudijo dovolj priložnosti za razvijanje vztrajnost, ki jo otroci nujno potrebujejo za razvoj 

pozornosti (Kolb in Miltner, 2005). 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bomo 

predstavili značilnosti igre predšolskih otrok, vrste in vlogo igrač ter izkustveno učenje. V 

empiričnem delu bomo analizirali anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca, s katerim 

bomo zbrali predloge za izdelavo večfunkcijske igrače. Predstavili bomo zasnovo in izdelavo 

večfunkcijske igrače, ter njen preizkus, oceno in možne izboljšave. 
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1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je umestiti novo večfunkcijsko didaktično igračo za kakovostnejšo 

igro v vrtcu. 

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1−2): 

C 1: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev o rabi večfunkcijskih igrač v vrtcu in 

zbrati njihove predloge za izdelavo takšne igrače. 

C 2: Kritično analizirati uporabo lastno zasnovane in izdelane večfunkcijske didaktične igrače. 

Preverili bomo naslednje hipoteze (H 1−5): 

H 1: Večina strokovnih delavcev pogosteje uporablja enofunkcijske igrače.  

H 2: Za večino strokovnih delavcev je les najprimernejši material za izdelavo večfunkcijske 

igrače. 

H 3: Večina otrok v vrtcu bo pogosto posegala po večfunkcijski didaktični igrači. 

H 4: Večina otrok v vrtcu bo uporabljala vsaj polovico funkcij nove didaktične igrače. 

H 5: Starejši otroci (5−6 let) bodo uporabljali več funkcij didaktične igrače. 

 

1.3 METODE RAZISKOVANJA 

 

V diplomskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

- deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

- priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca, 

- statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija, 

- načrtovanje in izdelava večfunkcijske didaktične igrače, 

- preverjanje funkcionalnosti in uporabnosti igrače v vrtcu, 

- metoda opazovanja, 

- fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija. 
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V vzorec bomo zajeli dve skupini oseb. V prvi vzorec bomo vključili 30 ali več strokovnih 

delavcev, v drugega pa 20 ali več otrok. 

V vzorec spremenljivk bomo vključili anketni vprašalnik za strokovne delavce, ki bo vseboval 

vprašanja o uporabi večfunkcijskih igrač pri delu vzgojiteljev, primernih materialih in spojih za 

njihovo izdelavo, ter uporabi takih igrač med otroki skozi oči vzgojiteljev. Drugi del 

spremenljivk bo predstavljal opazovalni list s katerim bomo ocenjevali uporabnost 

večfunkcijske igrače, ki jo bomo zasnovali in izdelali na podlagi ugotovitev iz vprašalnika. 

Otrokom bomo to igračo ponudili in opazovali, koliko otrok se z njo igra, koliko časa vztrajajo 

pri igri, koliko funkcij igrače uporabljajo. 

Podatke bomo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavcev in opazovalnega 

lista za otroke. 

Pridobljene podatke bomo obdelali s programom za delo s preglednicami. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela ter je osredotočeno na 

uporabo večfunkcijskih igrač v vrtcu, ter ustvarjanje in konstruiranje z didaktično 

večfunkcijsko igračo. V teoretičnem delu (poglavji 2 in 3) bomo orisali igro in uporabo igrač v 

predšolskem obdobju ter ustvarjanje in konstruiranje otrok z večfunkcijsko igračo. V 

empiričnem delu (poglavje 4) bomo predstavili rezultate anketnega vprašalnika za strokovne 

delavce vrtca, prikazali nastanek večfunkcijske didaktične igrače od ideje do izvedbe, ter 

vrednotili njeno uporabo pri dejavnostih v vrtcu. Sledita diskusija in zaključek diplomskega 

dela. 
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2.0 IGRA IN IGRAČE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Igra je v predšolskem obdobju najpomembnejša dejavnost v otrokovem življenju, ki naj bi ga 

zaposlovala večino časa. Otrok se začne kmalu po rojstvu igrati z deli svojega telesa, a kmalu 

mu ponudimo prve igrače. Število teh s starostjo otroka narašča, zavedati pa se moramo, da za 

igro ni pomembno koliko igrač ima otrok na razpolago, bolj pomembno je, da so igrače 

kvalitetne tako z varnostnega kot tudi z vzgojnega vidika, ter primerne njegovi starosti. 

 

2.1 IGRA 

 

Različni avtorji opredeljujejo igro z različnimi a hkrati podobnimi kriteriji.  

Rubin, Fein in Vandenberg (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) opredeljujejo igro z 

naslednjimi kriteriji: 

- je notranje motivirana, 

- otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji, 

- otroci se igrajo tako z znanimi kot z neznanimi predmeti, 

- igra je svobodna, nepodrejena zunanjim pravilom, 

- igra zahteva aktivno udeležbo. 

Fromberg (prav tam) opredeljuje igro kot: 

- simbolno, 

- pomensko, 

- užitkarska,  

- prostovoljna, 

- notranje motivirana, 

- opredeljena s pravili, ki so implicitna ali eksplicitna, 

- doživljajska. 

Lahko bi naštevali še več opredelitev igre, vendar pa se večina avtorjev strinja, da noben 

posamezen kriterij ni dovolj za opredelitev igre, šele skupek več med seboj povezanih kriterijev 

zagotavlja, da gre za igro. 
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 Pri vzgojnem delu v predšolski dobi ima igra osrednje mesto, saj v njej otrok razvija, gradi in 

oblikuje svojo osebnost. V igri otrok predstavlja, si zamišlja, konstruira, prireja in razčlenjuje 

svoje izkušnje, ter tako prihaja do spoznanj o sebi, o drugih ljudeh in o predmetih. Z igro začne 

otrok komunicirati z okolico, spoznava, da mu je za igro potreben partner, kar pomembno 

vpliva na socializacijo. Igra vpliva na razvoj samostojnosti, saj se otrok svobodno izraža in 

prinaša odločitve. (Papotnik 1993).  

Igra v najširšem smislu ima lahko mnoge oblike. Predstavljajo jo različne igre, športi, 

umetniško udejstvovanje, igre z igračami, gledališke improvizacije in druge domišljijske 

pustolovščine (Armstrong, 1999).  

Večina avtorje deli igro v tri skupine (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008): 

- funkcijsko, pri kateri so igralne dejavnosti v celoti povezane z značilnostmi predmetov. 

- simbolno, za katero je značilno, da otrok v igri uporablja simbole, ter upodablja dejanja, 

predmete ali osebe iz resničnega ali domišljijskega sveta. 

- igre s pravili, v katerih se otroci učijo razumeti pogled drugih in upoštevati pravila igre. 

 

2.2 IGRAČE 

 

Igra je nekaj univerzalnega, je otrokova naravna dejavnost, potreba in želja. Osnovo otrokove 

igre pa predstavlja igrača, ki daje igri vsebino. V širšem pomenu besede predstavlja igračo vsak 

predmet, ki ga otrok uporabi za igro. Igrača otroka spodbuja k opazovanju, razvijanju različnih 

spretnosti, k razmišljanju in kombiniranju, k vztrajnosti in sodelovanju ter bogati njegovo 

mišljenje in njegova čustva (Marjanovič, 1981).  

Kot pravi Fekonja (2006) otrok preko igre z igračami, še posebej od rojstva do drugega leta 

starosti, spoznava svoje telo, zmožnosti in okolje. To mu omogočajo predvsem igrače različnih 

oblik, velikosti in materialov. Z razvojem pa otrok preko igrač spoznava družbo in svojo vlogo 

v njej. 
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2.2.1 Vrste igrač 

 

Različni avtorji delijo igrače na različne načine. L. Marjanovič (1981) igrače deli po funkciji 

na: 

1. Igrače za razgibavanje – vplivajo na razvoj motorike in omogočajo razvoj telesnih 

spretnosti. Mednje sodijo različne žoge, igrače, ki jih otrok vleče za sabo ali poriva, 

večja ali manjša vozila, tricikel, skiro, kolo, ipd. 

2. Ljubkovalne igrače – vplivajo na čustveni razvoj. Otrok jih želi imeti ob sebi 

konfliktnih, novih, kritičnih situacijah, pri spanju, ipd. ter dajejo otroku občutek 

varnosti. To so različne lutke, medvedki in druge živali, pajaci, ipd. izdelani iz mehkega 

materiala.  

3. Igrače za gradnjo in konstruiranje s katerimi si otrok pridobiva tehnične izkušnje. Sem 

štejemo najrazličnejše kocke in drugi elementi različnih blagovnih znamk, kot tudi 

različen naravni material (pesek, mivka, voda, lubje,…). 

4. Pripomočki za družabne igre, ki otroka navajajo na upoštevanje pravil in sodelovanje z 

vrstniki in odraslimi. Takšnih iger je zelo veliko, npr. domino, različne karte, človek ne 

jezi se. 

5. Priložnostne igrače – z njimi otrok utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti. To so lahko  

različne  stvari, ki niso igrače, pa to postanejo v otroških rokah. Otroci jih izdelajo sami 

ali ob sodelovanju z odraslimi. So iz različnega materiala (naravnega ali umetnega), 

uporabljene za različne namene. 

 

M. Zupančič in S. Cecić Erpič, ki ju navaja Fekonja (2006) igrače razvrstita v tri skupine: 

1. Prototipski predmeti so igrače ali predmeti, ki so podobni stvarnim predmetom 

(punčke, avtomobilčki). 

2. Polprototipski predmeti so igrače, ki so delno podobne stvarnim predmetom in 

nimajo več enosmiselnega pomena (sestavljanke). 

3. Večpomenski predmeti so igrače, ki lahko v igri zamenjujejo več različnih 

predmetov (lesene kocke). 
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Tudi Dixon, ki ga prav tako navaja Fekonja (2006) deli igrače v tri skupine: 

1. Igrače. Te zahtevajo uporabo domišljije, urijo koordinacijo in gibalne sposobnosti. Ne 

vključujejo tekmovalnih prvin in pravil. Otrok preko njih pridobiva spoznanja o lastnem 

telesu, fizičnih lastnostih sveta ter spoznava pravila delovanja kulturnega okolja. 

2. Igre. Te vključujejo otrokov spomin in znanje, ter vedno postavljajo določena pravila. 

Imajo tekmovalen značaj, zahtevajo več kot enega igralca in se zaključijo na v naprej 

določen način. 

3. Sestavljanke. Te imajo v naprej določeno rešitev in otroku omogočajo samostojno igro 

 

Stevanne Auerbach, direktorica Mednarodnega muzeja igrač v San Franciscu prav tako deli 

igrače v tri skupine:  

1. aktivne, med katere šteje različne pripomočke za šport (npr. rolerji, kolebnica, jojo), 

2. ustvarjalne, ki jih predstavljajo razne modelirne mase, inštrumenti, lutke, ipd., 

3. vzgojne, to so na primer družabne igre, sestavljanke, magneti, globus, itd. 

Starši in vzgojitelji pa smo tisti, ki moramo skrbeti za ravnovesje med posameznimi tipi 

(Armstrong, 1999). 

 

2.2.2 Materiali primerni za izdelavo igrač  

 

Igrača mora biti za otroka varna, torej mora biti material za njeno izdelavo tehnološko ustrezen. 

Bit mora trden, a vseeno dovolj prožen, ne sme imeti ostrorobega preloma, robovi pa morajo 

biti gladki, zaobljeni in obrušeni. Za izdelavo igrač se uporablja v glavnem les, kovina, plastične 

mase, celuloid, guma in različno blago (Marjanovič,1981). Večina igrač je danes izdelana iz 

plastične mase, saj je ta enostavna za obdelavo, relativno  poceni, se lahko čisti, itd. Vendar pa 

se ob vse večji ekološki osveščenosti pojavlja vedno več igrač iz naravnih materialov, ki so 

prijazni tako otroku kot tudi okolju. Med naravnimi materiali ima vodilno mesto les, ki je zelo 

odporen in ima izredne estetske lastnosti (Papotnik, 1993).  Primernejši je trd les, saj se 

mehkejši lomi, otrok pa se lahko poškoduje na štrlečih trskah. (Marjanovič, 1981). 
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Za raznovrstnejše načine konstruiranja in gradnje je potrebno omogočiti različne načine 

spajanja. Konstrukcijske povezave naj omogočajo razstavljanje in ponovno spajanje. 

Uporabimo lahko magnete, kovice, čepe, ježke, ipd. 

Površinska zaščita naj bo takšna, da se ne razbarva, ne lušči ter je nestrupena. Barve morajo biti 

brez vonja in se ne smejo topiti v slini.  (Marjanovič, 1981). 

 

2.2.3 Dobra igrača 

 

Ko govorimo o dobri igrači lahko mislimo na igračo, ki otroku omogoča kvalitetno igro ali na  

poseben znak kakovosti, ki zagotavlja, da je igrača varna za otroka in mu omogoča kakovostno 

igro. Igrača z znakom dobra igrača mora zadostiti številnim zahtevam. Posebna komisija  igračo 

pregleda in ji podeli znak. Igrača mora biti ustrezna z vzgojnega vidika ter izdelana iz 

tehnološko in higiensko neoporečnega materiala. Strokovnjaki odločajo tudi o možnosti 

načinov igranja, konstrukciji igrače, likovni izvedbi in estetskih merilih (Marjanovič, 1981).  

Dobra igrača naj bi pozitivno vplivala na otrokov razvoj, vzgojo in izobraževanje, zato mora 

zadostiti osnovnim psiho-pedagoškim merilom. Primerna mora biti otrokovi razvojni starosti 

in njegovim psiho-fizičnim sposobnostim. Igrača je lahko za otroka prezahtevna, ne ve kaj bi z 

njo počel, ali pa je preenostavna in otroku ne nudi več novih možnosti igranja (prav tam). 

Igrača ima vpliv na razvoj otrokovih duševnih funkcij: 

- spodbuja ga gibanju, treniranju spretnosti, ritmičnosti, ravnotežju,… 

- spodbuja ga k opazovanju, usklajevanju gibov rok in oči, prepoznavanju barv, oblik,… 

- spodbuja ga k oblikovanju, sproščanju domišljije, razvija mišljenje, 

- spodbuja ga k sodelovanju, medsebojnemu razumevanju, odgovornosti, zdravemu 

tekmovanju. (prav tam) 
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3.0 PROCES USTVARJANJA IN KONSTRUIRANJA 

 

V procesu ustvarjanja in konstruiranja otrok razvija svojo domišljijo, izboljšuje koordinacijo 

med očmi in rokami, sprejema odločitve in se odloča. Skozi ustvarjanje dobiva občutek za 

oblike, barve, velikostna razmerja ter spoznava različne materiale. Naj gre za ustvarjanje in 

konstruiranje z različnimi industrijskimi kompleti gradnikov ali z različnim naravnim ali 

odpadnim materialom je naloga odraslih,  da otroka že od najzgodnejšega otroštva pri tem 

spodbujamo in mu omogočimo primerne vzpodbude.  

 

3.1 USTVARJANJE 

 

Ustvarjalnost je skrivnostna osebnostna poteza, ki nas neustavljivo žene k ustvarjanju novih 

dosežkov in rezultatov na vseh področjih človekovega poklicnega, osebnega, družbenega in 

interesnega delovanja. (Papotnik, Brglez, 2012) 

Nekatere izmed lastnosti ustvarjalnih oseb so: 

- miselna neodvisnost, 

- odprtost za nove izkušnje, 

- prednost dajejo neurejenim, zapletenim vzorcem, 

- raje imajo kompleksne situacije, 

- tveganje, 

- samozavest, 

- vztrajnost, 

- neodvisnost v mišljenju in delovanju, 

- notranja motiviranost, 

- široki interesi. (Marentič Požarnik, 2003) 

Zavedati se moramo, da se vsi otroci rodijo ustvarjalni. Nadaljnji razvoj ustvarjalnosti pa je 

odvisen od tega, koliko jih odrasli spodbujamo k učenju in nabiranju novih izkušenj (Yew Kam 

Keong, 2008). Isti avtor med načini za razvoj otrokove ustvarjalnosti priporoča umetniško 

ustvarjanje, razvijanje domišljije s simbolno igro, origami, lesene kocke in sestavljanke, 

konstrukcijske igrače, pogovor, branje in pripovedovanje zgodb, itd.  
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Avtorji niso enotnega mnenja, kakšna naj bi bil igrača, ki spodbuja otrokovo ustvarjalnost. Vsak 

otrok je enkraten, s svojimi potrebami, sposobnostmi in osebnostjo, zato ne moremo govoriti o 

univerzalni domišljiji. (Fekonja 2006). Igrača, ki bi spodbujala ustvarjalnost naj bi bila nizko 

realistična, čeprav ne moremo trditi, da se z visokorealistično igračo otrok ne bo igral 

ustvarjalno. Nakamine (prav tam) celo trdi, da nizkorealistične igrače bolj spodbujajo 

konstrukcijsko igro, visokorealistične pa domišljijsko. Vendar pa se moramo zavedati, da je 

»najboljša« igra tista, ki se jo otrok želi igrati in se ob njej zabava. 

 

3.2 KONSTRUIRANJE 

 

Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, v katerem se srečuje 

tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema 

tehnične stvaritve iz svojega okolja. V svojih igrah konstruira in gradi, pa tudi razstavlja. Tako 

si pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike. Ta proces poteka spontano v krogu 

družine, načrtno in usmerjeno pa v okviru predšolske vzgoje (Papotnik 1993). 

Papotnik (2008) predstavlja strategije za pridobivanje boljšega znanja. Konstruktivisti namreč 

menijo, da znanja ne moreš drugemu »dati«, niti ga ne moreš od nekoga »prejeti«, ampak ga 

mora vsakdo sam s svojo miselno aktivnostjo ponovno zgraditi. 

Otrok si v igri z gradniki konstrukcijskih sestavljank pridobiva nova znanja, tehniško-fizikalne 

izkušnje, delovne navade in ustvarjalne sposobnosti. Odkriva in spoznava preproste tehnične in 

tehnološke rešitve ter išče načine za njihovo reševanje. Na ta način ustvarjalno povezuje 

naravoslovna in tehnična znanja s prakso (Papotnik, 2008). 

Otroci že v vrtcu konstruirajo enostavne predmete, makete ter statične in dinamične modele iz 

konstrukcijskih (didaktičnih) sestavljank. V vrtcih je prisotnih veliko konstrukcijskih 

sestavljank (npr. Lego Duplo, Lego System, Matador, ipd.), ki jih vzgojitelji vključujejo v 

vzgojno-izobraževalni proces. Z uporabo konstrukcijskih igrač lahko razvijemo različne 

sposobnosti: 

 sposobnost opazovanja, predstavljanje, razumevanje tehničnih problemov, 

 ugotavljanja zvez med deli in celoto, 

 konstruktivno fantazijo, 
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 konstruktivno mišljenje (Papotnik, 2008). 

Pri konstruiranju s sestavljankami ima posebno težo razumevanje prostorske inteligence, otrok 

pa razvija tudi čustveno inteligenco. Na področju konstruiranja s sestavljankami se izkazuje 

visoka stopnja povezanosti s področji narave, družbe, gibanja, jezika, umetnosti in matematike 

(Papotnik, 2008). 
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4.0 MODEL VEČFUNKCIJSKE IGRAČE 

 

Večfunkcijska igrača je tista, ki otroku v okviru ene igrače ponuja več možnosti igranja. Otrok 

z njo razvija več spretnosti, daje mu možnost izbire, otrok se mora odločati in raziskovati. 

Takšna igrača otroka dalj časa motivira. Lahko je oblikovana tako, da raste z otrokom.  

 

4.1 POZNAVANJE VEČFUNKCIJSKE IGRAČE MED VZGOJITELJI 

 

Poznavanje in uporabo večfunkcijskih igrač med vzgojitelji smo preverjali z izvedbo anketnega 

vprašalnika za strokovne delavce. Izvedeti smo želeli katere večfunkcijske igrače vzgojitelji 

poznajo, koliko in za kakšen namen jih uporabljajo ter kater cilje z njimi dosegajo. Zanimalo 

nas je tudi katere materiale in spoje bi priporočali za izdelavo večfunkcijske igrače, s čimer smo 

si želeli pomagati pri zasnovi in izdelavi le-te.  

 

4.1.1 Vzorec merjencev 

 

Anketirali smo vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok, ki so zaposleni v sedmih enotah 

Vrtca Kočevje in Vrtcu Ribnica, ki je brez enot. Vzorec merjencev je namenski, neslučajnostni, 

vanj pa je bilo zajetih 33 anketirancev. 

 

4.1.2 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk predstavlja anketni vprašalnik za strokovne delavce, ki vsebuje vprašanja 

o uporabi večfunkcijskih igrač pri delu vzgojiteljev, o uporabi le-teh med otroki ter primernih 

materialih in spojih za izdelavo večfunkcijske igrače.  

 

4.1.3 Metoda dela in organizacija meritev 
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Podatke smo zbirali s pomočjo anonimnega vprašalnika, sestavljenega iz 10 vprašanj. Prvi dve 

vprašanji po demografskih podatkih sta zaprtega tipa. V nadaljevanju anketnega vprašalnika sta 

dve vprašanji odprtega tipa, tri kombinirana vprašanja in tri vprašanja z mersko lestvico. V 

mesecu aprilu 2017 smo vzgojiteljicam in vzgojiteljem razdelili 60 anketnih vprašalnikov. Po 

desetih dneh smo dobili vrnjenih 33 anket, kar predstavlja 55%.  Podatke smo statistično 

obdelali s programom za delo s preglednicami. Anketni vprašalnik je priložen diplomskemu 

delu (priloga A). 

 

4.1.4 Rezultati 

 

1. demografsko vprašanje: STAROST (ustrezno obkroži) 

 

Zanimalo nas je koliko so stari anketiranci, saj smo predvidevala, da obstaja razlika med 

pogostostjo uporabe večfunkcijskih igrač med starejšimi in mlajšimi strokovnimi delavci. Od 

33 anketiranih oseb so bile 4 mlajše od 30 let, 12 jih je bilo starih od 30 do 45 let, 17 pa nad 45 

let. Starost je prikazana z diagramom številka 1. 

 

 

Diagram 1: Starost strokovnih delavcev 
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2. demografsko vprašanje: DELOVNE IZKUŠNJE NA MESTU DIPLOMIRANE/GA 

VZGOJITELJICE/A PREDŠOLSKIH OTROK (ustrezno obkrožite) 

 

Zanimale so nas tudi delovne izkušnje anketirancev. Iz diagrama številka 2 je razvidno, da ima 

po 12 strokovnih delavcev do 10 ali nad 30 let delovnih izkušenj, 3 strokovni delavci so v vrtcu 

zaposleni od 10 do 20 let, 20 do 30 let izkušenj pa ima 6 strokovnih delavcev. 

 

 

Diagram 2: Delovna doba strokovnih delavcev 

 

 

VPRAŠANJA ZA ANALIZO STANJA 

 

1. vprašanje: KATERE IGRAČE/IGRE/PRIPOMOČKE UPORABLJATE BOLJ POGOSTO? 

a. enofunkcijske. Ker:______________ 

b. večfunkcijske. Ker:______________ 

 

Anketirance smo razdelili v dve skupini; na strokovne delavce z delovno dobo do 20 let in na 

tiste z delovno dobo nad 20 let. Predvidevala smo, da se bodo pojavljale razlike med pogostostjo 

uporabe različnih igrač pri strokovnih delavcih z različno delovno dobo. Vzgojitelji z delovno 
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dobo do 20 let uporabljajo enofunkcijske in večfunkcijske igrač v približno enakem razmerju, 

vzgojitelji z delovno dobo daljšo od 20 let pa v veliko večji meri uporabljajo večfunkcijske 

igrače. 

 

 

Diagram 3: Pogostost uporabe enofunkcijskih in večfunkcijskih igrač pri strokovnih 

delavcih z različno dolgo delovno dobo 

 

Strokovni delavci z delovno dobo do 20 let so uporabo enofunkcijske igrače utemeljili z 

naslednjimi razlogi: 

- v vrtcu je na razpolago več enofunkcijskih igrač (omenjeno trikrat), 

- enofunkcijske igrače so primernejše za prvo starostno obdobje (omenjeno dvakrat), 

- pri igri s takšno igračo se otrok osredini na eno dejavnost. 

Večfunkcijske igrače pa strokovni delavci z delovno dobo do 20 let pogosteje uporabljajo zato, 

ker: 

- omogočajo razvoj več spretnosti hkrati/omogočajo vsestranski razvoj (omenjeno 

štirikrat), 

- omogočajo več možnih rešitev, 

- so primernejše za drugo starostno obdobje, 

- v vrtcu je na razpolago večje število večfunkcijskih igrač, 

- otrokom omogočajo ustvarjalnost, razvoj domišljije, načrtovanje, predvidevanje, 

sodelovanje in vztrajnost. 
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Strokovni delavci z delovno dobo nad 20 let so navajali naslednje razloge za pogostejšo uporabo 

enofunkcijske igrače: 

- so bolj primerne za drugo starostno obdobje (omenjeno dvakrat), 

- dosegajo točno določene cilje (omenjeno dvakrat), 

- v vrtcu na razpolago več enofunkcijskih igrač. 

Za pogostejšo uporabo večfunkcijskih igrač pa so navajali naslednje razloge: 

- omogočajo uresničevanje več ciljev hkrati (navedeno štirikrat), 

- omogočajo otrokov celostni razvoj (navedeno štirikrat), 

- otrok razvija več spretnosti (navedeno trikrat), 

- ponujajo več možnih rešitev (navedeno dvakrat),  

- otroci jih imajo raje, 

- otroke bolj zaposlijo. 

Nekateri anketiranci razloga niso navedli. 

 

2. vprašanje: ZA DOSEGO KATERIH CILJEV NAJPOGOSTEJE UPORABLJATE 

VEČFUNKCIJSKE IGRAČE/IGRE? 

a. razvoj motorike 

b. učenje 

c. igra 

d. druženje 

e. drugo:____________ 

 

Diagram številka 4 prikazuje koliko strokovnih delavcev dosega posamezni cilj z uporabo 

večfunkcijske igrače. Vsak strokovni delavec je lahko izbral več ciljev.  
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Diagram 4: Cilji doseženi z uporabo večfunkcijske igrače 

 

Največ strokovnih delavcev uporablja večfunkcijske igrače za razvijanje motorike, sledita 

učenje in igra, najmanj pa za druženje. Pod drugo ni bilo odgovorov. 

 

3. vprašanje: NAŠTEJETE NEKAJ VEČFUNCIJSKIH IGRAČ (ZBIRK)? 

 

Pri tem vprašanju ni bilo v naprej podanih odgovorov. Anketiranci so naštevali zelo različne 

igrače. Navajali so tudi blagovne znamke, ki pa jih bomo izpustila saj niso pomembni za 

raziskavo. Podobne igrače smo združevali. Našteli so: 

- večfunkcijske kocke iz različnih materialov, lesene kocke (navedeno trikrat), kocke 

(navedeno trikrat), 

- konstruktorji (navedeno dvakrat) 

- vtikanka po barvi in obliki, pretikanka, 

- magnetna tabla z magneti, primerna tudi za risanje s flomastri, magnetna sestavljanka, 

- poganjalec z odprtinami za geometrijske like, večfunkcijski voziček za pomoč pri 

učenju hoje, 

- blagajna z različnimi funkcijami, 

- »igralni center«, 
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- večfunkcijska igrača za igro z vodo, 

- večfunkcijske žoge iz različnih materialov, 

- večnamenska hišica,  

- poišči pravo obliko in pravo sličico, 

- plastelin,  

- sipki material, 

- žebljički, 

- kinetični pesek,  

- nestrukturiran material, 

- lončki za zlaganje, 

- sestavljanke, 

- zvočna knjiga, 

- labirint. 

Strokovni delavci so naštevali tako enofunkcijske kot večfunkcijske igrače ter nestrukturiran 

material.  

 

4. vprašanje: KAKO POGOSTO UPORABLJATE IGRAČE NA SLIKAH (ALI PODOBNE): 

 0-nikoli 1-letno 2-mesečno 3-večkrat mes. 4-tedensko 5-vsak dan 

A 

          

 

0            1            2               3                   4                   5 

B 

    

 

0            1            2               3                   4                   5 

C   

        

 

 0            1            2               3                   4                   5 

D 

  

 

 0            1            2               3                   4                   5 

E Drugo: _______(ime)  

 0            1            2               3                   4                   5 
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Anketiranci so z ocenami od 0 do 5 ocenjevali pogostost uporabe različnih večfunkcijskih igrač. 

  

Tabela 1: Pogostost uporabe posamezne večfunkcijske igrače po številu vzgojiteljev 

 
POGOSTOST UPORABE  

NIKOLI 
 
LETNO 

 
MESEČNO 

VEČKRAT 
MESEČNO 

 
TEDENSKO 

 
VSAK DAN IGRAČA 

 

        
 

2 2 1 12 7 9 

 

     
 

7 2 3 13 6 2 

 

       
 

4 1 5 12 7 4 

 

 
 

1 2 1 9 11 9 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da strokovni delavci enkrat tedensko in vsakodnevno najpogosteje 

uporabljajo natikanke v povezavi z barvo, številom in obliko. To je navedlo kar 20 vzgojiteljev. 

Magnetno tablo z magnetnimi črkami in pisalom, večfunkcijsko kocko in natikanko s 

sestavljanko, pa večina vzgojiteljev (po 12 ali 13) uporablja mesečno.  Magnetne table nikoli 

ne uporablja 7 vzgojiteljev kar je največ med vsemi igračami, kar lahko utemeljimo s tem, da 

je igrača bolj primerna za drugo starostno obdobje, in jo pogosteje uporabljajo vzgojitelji 4-6 

letnih otrok. 
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5. vprašanje: OCENITE PRIMERNOST MATERIALA ZA IZDELAVO VEČFUNCIJSKE 

IGRAČE/IGRE? 

 0                                                                5 

neprimerno                              zelo primerno 

a. les 0           1           2           3           4            5 

b. kovina 0           1           2           3           4            5 

c. umetna snov 0           1           2           3           4            5 

d. papir 0           1           2           3           4            5 

e. karton/lepenka 0           1           2           3           4            5 

f. odpadna embalaža 0           1           2           3           4            5 

Drugo:_______________________________  

 

Strokovni delavci so z ocenami od 0 do 5 ocenjevali primernost posameznega materiala za 

izdelavo večfunkcijske igrače. Za vsak material smo izračunala povprečno oceno primernosti 

in jo prikazali z diagramom 6.  

 

Diagram 5: Primernost materiala za izdelavo večfunkcijske igrače 
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Po mnenju strokovnih delavcev je za izdelavo igrač najprimernejši les, s približno enako 

oceno sledita odpadna embalaža in karton oziroma lepenka, naslednja sta umetna snov in 

papir, najnižjo oceno je dobila kovina. 

 

6. vprašanje: OZNAČITE PRIMERNOST SPOJEV VEČFUNCIJSKIH IGRAČ. 

 

 0                                                                 5 

neprimerno                              zelo primerno 

a. ježki 0           1           2           3           4            5 

b. čepki 0           1           2           3           4            5 

c. vrvice 0           1           2           3           4            5 

d. žica 0           1           2           3           4            5 

e. kovice 0           1           2           3           4            5 

f. gumbi 0           1           2           3           4            5 

Drugo:_______________________________  

 

Strokovni delavci so na 6. vprašanje odgovarjali na enak način kot na 5. vprašanje, le da so 

tokrat ocenjevali primernost različnih spojev.  

 

 

Diagram 6:Primernost spojev za večfunkcijsko igračo 
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Strokovnim delavcem se zdijo za spajanje igrač najprimernejši ježki, ki jim sledijo čepki in 

gumbi, srednjo oceno so podelili vrvicam, manj primerne pa se jim zdijo kovice in žica. 

 

7. vprašanje: ALI OTROCI PRI IGRI ODKRIJEJO NOV NAČIN UPORABE IGRAČE/IGRE? 

 

a. DA: Navedi igračo in način uporabe ________________________________________ 

b. NE: Kaj jih ovira?_______________________________________________________ 

 

Na 7. vprašanje je odgovorilo le 10 strokovnih delavcev, ki pa niso vedno navedli igrače in 

nove uporabe ampak le uporabo.  

 

Odgovor DA: 

- Trije strokovni delavci so navedli uporabo različnih delov igrač v simbolni igri (kocke 

oziroma deli sestavljank predstavljajo hrano, denar, ipd.).  

- Lesene deščice otroci uporabijo za sestavljanje stolpa, nizanje na ravni podlagi, 

obrisovanje s svinčnikom, odtis s tempero.  

- Različne gradnike (Konstruktor, Lego) otroci razvrščajo po velikosti in po barvi 

oziroma jih obrisujejo.  

- Ob vtikanju kock različnih barv v odprtine, deklica te barve tudi poimenuje.  

- Kose blaga otroci uporabijo za oblačenje sebe in dojenčkov. 

 

Odgovor NE: 

- Otroci so premalo vztrajni in nespretni. 

- Igrača jih usmeri samo v eno smer oziroma je prezahtevna za določeno starost.  

- Otroci premalo razmišljajo. 

- Otroci so premalo ustvarjalni, že od majhnega »naučeni« igre. 
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8. vprašanje : NAVEDITE NEKAJ LASTNOSTI VEČFUNCIJSKE IGRAČE. 

 

Prednosti:______________________ 

Slabosti:_______________________ 

Za strokovne delavce so prednosti večfunkcijske igrače naslednje: 

- otrok razvija več področij, sposobnosti hkrati (navedeno 12 krat), 

- otroku nudijo možnost izbire, omogočajo samostojnost (navedeno 9 krat), 

- otrok razvija različne spretnosti (navedeno 7 krat), 

- otroku nudijo več možnosti učenja (navedeno 5 krat) 

- otrok razvija domišljijo (navedeno 3 krat) 

- omogočajo timsko delo, druženje (navedeno 2 krat) 

- natančnosti in iznajdljivosti, 

- takšna igrača je zanimiva dalj časa,  

- otrok se uri v vztrajnosti. 

 

Kot slabosti vidijo vzgojitelji: 

- več funkcij otroka lahko moti, ga zmede (navedeno 5 krat), 

- otrok se je lahko hitro naveliča (navedeno 3 krat), 

- pomanjkanje večfunkcijskih igrač v vrtcu, 

- premalo ustvarjalen otrok, se brez pomoči z večfunkcijsko igračo ne zna igrati, 

- te, ki jih imamo v igralnici so dokaj dolgočasne, otroci se z njimi ne igrajo dolgo, 

- tanek les, premalo lepila. 

 

4.2 ZASNOVA IN IZDELAVA VEČFUNKCIJSKE IGRAČE 

 

4.2.1 Zasnova 

 

Idejo za izdelavo igrače smo dobili med opazovanjem otrok pri igri. Otroci se enofunkcijske 

igrače hitro naveličajo, oziroma jo začnejo dopolnjevati z drugimi igračami. S tem ni nič 
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narobe, če imajo otroci na razpolago dovolj različnih igrač za kombiniranje. Žal pa temu zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev ni vedno tako. Želeli smo zasnovati takšno igračo, ki bi 

otrokom omogočala izpeljati njihove najrazličnejše zamisli. Vključiti smo želeli elemente, ki 

bi omogočali urjenje čim širšega spektra sposobnosti. Zgledovali smo se po montessori 

materialih za zapenjanje, ki otroka navajajo na samostojnost, hkrati pa mu pomagajo pri razvoju 

finomotorike.  Iz montessori pedagogike smo dobili tudi idejo za barvno lestvico. Kot osnovo 

smo izbrali kocko, kot najosnovnejšo geometrijsko obliko, ter dodali različne spojne elemente. 

Pri izbiri materialov in spojev smo upoštevali ugotovitve, ki smo jih pridobila z anketnim 

vprašalnikom. 

Igračo sestavlja 100 lesenih kock dimenzije 4x4x4 cm. 20 kock ima na sredi štirih ploskev utor, 

30 kock je prevrtanih skozi celotno telo, 20 kock pa ima 1 cm globoki luknji na dveh ploskvah. 

30 prevrtanih kock je pobarvanih v primarnih (rumena, rdeča in modra) in sekundarnih 

(oranžna, zelena, vijolična) barvah. Vsaka barva nastopa v 5 odtenkih. Na kockah z dvema 

luknjama je ena stranica po diagonali razdeljena na polovico; ena od polovic je črno pobarvana. 

Na 30 kockah so v različnih kombinacijah in v različnem številu razporejeni spojni elementi, 

ki omogočajo združevanje posameznih kock. To so: leseni čepi, magneti, stiskači in ježki. 

Omogočeno je tudi nizanje kock na palice ali vrvico, ter združevanje kock z elastikami. Izdelali 

smo več skic, na katerih smo zabeležili vse podrobnosti, ter pričeli z izdelavo. 

 

 

Slika 1: Primer zasnove večfunkcijske igrače 
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4.2.2 Izdelava 

 

Kocke smo izdelala iz bukovega lesa, ker je dovolj trd in od njega ne odstopajo trske, s katerimi 

bi se otroci lahko poškodovali. Izbrali smo ploh debeline 5 cm, ki smo ga poravnali na 

poravnalki in ga obdelali na debelino 4 cm na debelinki. S krožno žago smo ploh razrezala na 

letve premera 4x4 cm, nato pa še na kocke velikosti 4x4x4 cm. Na namiznem vrtalnem stroju 

smo s svedri različnih debelin izvrtali luknje za vtikanje čepov in za pretikanje, ter luknje za 

pritiskače in magnete. Utore smo izdelali na krožni žagi. Vse robove, luknje in utore smo 

pobrusili z brusnim papirjem granulacije 150. Pri delu smo upoštevala varnostne zahteve. 

Uporabljali smo zaščitno opremo, haljo in zaščitna očala. Sproti smo odstranjevali odpadke in 

pospravljali delovno površino. Ježke, stiskače in magnete smo namazali s sekundnim lepilom 

in vstavili v izvrtane vdolbine. Kocke smo barvali s čopičem z barvnimi tuši, ki smo jih redčili 

z vodo do željenega odtenka. Prvo kocko smo vedno pobarvali z nerazredčenim tušem, nato pa 

dodajali za vsako naslednjo kocko večjo količino vode. Za natančno odmerjanje vode smo 

uporabili kapalko, da je bila intenziteta odtenkov pri vseh barvah enaka. Črne trikotnike smo 

narisani z alkoholnim flomastrom. Iz okroglih palic premera 0,6 cm smo narezali 2,5 cm dolge 

čepe, ki smo jih po robovih pobrusili z brusnim papirjem. Kocke smo shranila v PVC škatlo s 

pokrovom. Vanjo smo dodali še elastike za gospodinjstvo različnih barv, kose sintetične vrvi 

premera 0,5 cm različnih dolžin, ki smo jih na obeh koncih toplotno obdelali, da se ne 

razpletajo. Dodali smo tudi lesene čepe in štiri okrogle palice premera 0,6 cm dolge 30 cm.  

Na slikah od številke 2 do številke 12 so prikazane vse možnosti predvidene uporabe igrače. 

 

Slika 2: Spajanje kock z ježki 
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Slika 3: Spajanje kock z magneti 

 

 

Slika 4: Spajanje kock s stiskači 

 

 

Slika 5: Spajanje kock s čepi 
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Slika 6: Spajanje kock z elastikami 

 

 

Slika 7: Natikanje kock na palico 

 

 

Slika 8: Nizanje kock na vrvico 
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Slika 9: Sestavljanje vzorcev 

 

 

Slika 10: Razvrščanje kock po barvi 

 

 

Slika 11: Razvrščanje kock  v barvne lestvice 
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Slika 12: Večfunkcijska igrača, kot so jo dobili na razpolago otroci 

 

 

4.3 VREDNOTENJE VEČFUNKCIJSKE IGRAČE PRI DEJAVNOSTIH V 

VRTCU 

 

Igrače so lahko zelo premišljeno zasnovane in natančno izdelane, a svoj namen dosežejo šele, 

če jih otroci pogosto uporabljajo in se z njimi radi igrajo. Zato smo naše večfunkcijske kocke 

prinesli v vrtec in jih dali na razpolago otrokom. 

 

4.3.1 Vzorec merjencev 

 

Vzorec merjencev predstavlja 83 otrok starih od 1 do 6 let, ki obiskujejo vrtec Kočevje, enoto 

Čebelica. Kocke so uporabljali otroci vseh starosti v različnih skupinah. 

 

4.3.2 Vzorec spremenljivk 

 

V vzorec spremenljivk smo vključili opazovalni list, s katerim smo ocenjevali uporabnost 

večfunkcijske igrače, ki smo jo zasnovali in izdelali na podlagi ugotovitev iz vprašalnika. 

Opazovali smo koliko časa se otrok igra z igračo, koliko otrok sodeluje pri igri, koliko in katere 

funkcij igrače uporabljajo, ali najdejo nove oblike uporabe igrače. 
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4.3.3 Metoda dela in organizacija meritev 

 

Pri igri z večfunkcijsko igračo smo opazovali otroke v igralnici, kjer poteka dežurstvo, v kateri 

se v jutranjem in popoldanskem času zadržujejo različno stari otroci. Opazovali smo tudi otroke 

iz starostnih skupin 1-2, 4-5 in 5-6 let. Opazovanje je potekalo 10 dni. Otroci niso dobili 

nikakršnih navodil, niti jim nismo demonstrirali različnih možnosti uporabe igrače. Zaboj s 

kockami jim je bil vedno na razpolago, tako da so kadarkoli lahko začeli z igro. Če so otroci 

spraševali, kaj lahko delajo s kockami, je bil odgovor, da karkoli si zamislijo. Za zbiranje 

podatkov smo pripravili opazovalni list (priloga B), v katerega smo vpisovali naslednje 

podatke: 

- starost in spol otroka, 

- trajanje igre posameznega otroka, 

- število otrok, ki se igra v skupini, 

- funkcije igrače, ki jih je otrok uporabil, 

- novo uporabo igrače, če jo je otrok slučajno odkril. 

Podatke smo vpisovali vsakič, ko so se otroci odločili za igro z igračo. Igro smo dokumentirali 

še s fotografiranjem in snemanjem. 

Cilj ocenjevanja z ocenjevalnim listom je bil natančno spremljanje uporabnosti igrače, 

ugotavljanja primernosti za posamezno starostno obdobje, ter ocenitve igrače z vidika varnosti.  

 

4.3.4 Rezultati 

 

Med opazovanjem je bilo zabeleženih 83 dogodkov igre z igračo. Ker je bilo opazovanje 

anonimno, je bil lahko posamezni otrok večkrat vključen v vzorec. Pogosteje so se igrale 

deklice saj je zabeleženo 51 takšnih dogodkov. Dečki so se igrali 32 krat.  
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Diagram 7: Pogostost igre z večfunkcijsko igračo po spolu 

 

 

Spremljali smo tudi velikost skupine oziroma število otrok, ki se je naenkrat igralo skupaj. Iz 

diagrama 9 je razvidno, da so se največkrat skupaj igrali štirje ali pet otrok. Sledijo skupine 

treh, dveh in šestih otrok. Samo enkrat se je en otrok igral sam, ravno tako pa se je enkrat igralo 

skupaj sedem otrok. 

 

 

Diagram 8: Pogostost igranja z večfunkcijsko igračo po številu otrok 
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Beležili smo tudi kako dolgo je vztrajal pri igri z večfunkcijsko igračo posamezni otrok. Iz 

diagram 10 je dobro razvidna razlika med otroki prvega in drugega starostnega obdobja. Otroci 

drugega  starostnega obdobja se v povprečju igrajo okoli 25 minut, otroci prvega starostnega 

obdobja pa povprečno nekoliko več kot 10 minut.  

 

 

Diagram 9: Povprečen čas igranja otrok  z večfunkcijsko igračo po starosti 

 

Zanimalo nas je, kolikokrat bodo otroci uporabili posamezno funkcijo igrače in koliko možnosti 

igre, ki jih igrača ponuja, bodo prepoznali. Iz diagrama 11 lahko razberemo, da nihče od otrok 

ni razvrščal kock po barvi in v barvno lestvico. Le nekaj otrok je uporabljalo čepe in oblikovalo 

vzorce. Največ so otroci natikali kocke na palice ali palice kako drugače vključili v svojo igro. 
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Diagram 10: Pogostost uporabe posamezne funkcije igrače 

 

Pozornost smo namenili tudi temu, koliko različnih funkcij igrače je pri svoji igri uporabljal 

otrok določene starosti. Kot prikazuje diagram 12 z leti število uporabljenih funkcij narašča, 

čeprav pri šestletnikih to število nekoliko upade. To gre verjetno pripisati manjšemu številu 

šestletnih otrok, ki so bili vključeni v opazovanje. Najmlajši, enoletni otroci niso uporabili 

nobene funkcije, kocke so prenašala, udarjali z drugo ob drugo in podobno. Po diagramu sodeč 

bi lahko napačno sklepali, da je posamezni otrok odkril le malo funkcij igrač, vendar je to le 

število funkcij uporabljenih pri enkratnem dogodku. Isti otrok je naslednjič, ko se je igral, lahko 

uporabil popolnoma druge funkcije kot prvič. 

 

Diagram 11: Število uporabljenih funkcij igrače po starosti 
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5.0 DISKUSIJA 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, koliko strokovni delavci poznajo in pri svojem delu 

uporabljajo večfunkcijske igrače. Na podlagi izsledkov anketnega vprašalnika smo želeli 

zasnovati in izdelati večfunkcijsko igračo, ki bi nudila otrokom v vrtcu pestrejšo igro ter jim 

omogočala razvoj različnih sposobnosti. Postavili smo si cilje, ki smo se jim želeli čim bolj 

približati: 

 

C1: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev o rabi večfunkcijskih igrač v vrtcu 

in zbrati njihove predloge za izdelavo takšne igrače. 

 

Stališče vzgojiteljev o večfunkcijskih igračah smo preverjali z anketnim vprašalnikom. 

Ugotoviti smo želeli, kakšno je trenutno stanje na področju uporabe večfunkcijskih igrač med 

vzgojitelji, ter pridobiti čim več uporabnih podatkov, ki bi jih lahko uporabili pri zasnovi nove 

večfunkcijske igrače. Ugotovili smo, da vzgojitelji poznajo in uporabljajo večfunkcijske igrače, 

vendar pa nekateri izmed njih ne poznajo razlike med večfunkcijsko igračo in enofunkcijsko, 

ki jo otroci uporabijo na nov način. Kot najprimernejši material za izdelavo igrače predlagajo 

les ter ježke, čepe in gumbe za spajanje posameznih elementov. Natančnejše ugotovitve so 

predstavljene v poglavju 4.1.  

 

C2: Kritično analizirati uporabo lastno zasnovane in izdelane večfunkcijske didaktične 

igrače. 

 

Večfunkcijsko igračo smo zasnovali in izdelali na podlagi teoretičnih izsledkov in analize 

mnenja strokovnih delavcev vrtca. Postopek smo opisali in prikazali v poglavju 4.2. Novo 

igračo smo ponudili otrokom ter jih opazovali pri igri. Igro posameznega otroka smo beležili v 

opazovalni list, ki se nahaja v prilogi B. Z igračo so se igrali otroci vseh starosti, najmlajši še 

niso uporabljali predvidenih funkcij, s starostjo otrok pa je naraščalo tako število uporabljenih 

funkcij, kot tudi dolžina igre. Natančnejše ugotovitve so predstavljene v poglavju 4.3.  
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Preverili smo naslednje hipoteze: 

 

H1: Večina strokovnih delavcev pogosteje uporablja enofunkcijske igrače.  

 

UGOTOVITEV: 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali pogostost uporabe eno- in večfunkcijske igrače. 

Vzgojitelji z delovno dobo krajšo od 20 let uporabljajo eno- in večfunkcijske igrače 

enakovredno, vzgojitelji z delovno dobo nad 20 let pa pogosteje uporabljajo večfunkcijske 

igrače. Prvo hipotezo, večina strokovnih delavcev pogosteje uporablja enofunkcijske igrače, 

smo ovrgli, čeprav vsi strokovni delavci najverjetneje niso razumeli termina enofunkcijska in 

večfunkcijska igrača. Med obdelavo vprašalnikov smo namreč ugotovili, da precej vzgojiteljev 

pod večfunkcijsko igračo, razume tudi enofunkcijske igrače, ki jih otroci uporabijo za drug 

namen. Tako, da o relevantnosti zavrnitve te hipoteze ne moremo biti popolnoma prepričani. 

 

H2: Za večino strokovnih delavcev je les najprimernejši material za izdelavo 

večfunkcijske igrače. 

 

UGOTOVITEV: 

Drugo hipotezo, za večino strokovnih delavcev je les najprimernejši material za izdelavo 

večfunkcijske igrače, smo potrdili. Kot smo pričakovali, je bil za izdelavo večfunkcijske igrače, 

z visoko prednostjo pred ostalimi materiali, izbran les. 

 

H3: Večina otrok v vrtcu bo pogosto posegala po večfunkcijski didaktični igrači. 

 

UGOTOVITEV: 

Otroci so pogosto posegali po večfunkcijski igrači. Igračo so imeli na razpolago od 5.30 do 8. 

ure, od 9. do 10. ure, ter od 14. do 15.30 ure. Skoraj ves čas se je z igračo kdo igral, včasih je 

prišlo celo do nesoglasij, ker je zmanjkalo določenih kock. Igrača je bila aktualna tako pri 
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najmlajših, kot tudi pri najstarejših otrocih, različen je bil le način in trajanje igre. S tem smo 

potrdili hipotezo 3, v kateri trdimo, da bo večina otrok pogosto posegala po večfunkcijski igrači.  

 

H4: Večina otrok v vrtcu bo uporabljala vsaj polovico funkcij nove didaktične igrače. 

 

UGOTOVITEV 

Otroci kot skupina so uporabljali vse funkcije igrače, razen razvrščanja po barvi in v barvne 

lestvice. Število otrok, ki je uporabljalo posamezno funkcijo igrače, je bilo različno. Zelo veliko 

otrok se je igralo s palicami in nanje natikalo kocke, kar ne čudi, saj imajo otroci v vrtcu 

najpogosteje na razpolago ravno razne natikanke, tako da jim je ta dejavnost dobro znana. 

Mlajši otroci so pogosto posnemali drug drugega (slika 13), ter manipulirali s kockami na 

enostaven način. Prenašali so kocke po igralnici ter preizkušali njihove lastnosti; udarjali z eno 

ob drugo, jih z ježki pritrjevali na tepih, ipd.  

 

Slika 13: Dvoletniki natikajo kocke na palice in posnemajo drug drugega 

 

Starejši otroci so uporabljali več funkcij hkrati, ter oblikovali zapletenejše sestave. Tudi vzorce 

so sestavljali v času opazovanja le trije otroci. Zanimivo se mi je zdelo, da so otroci pogosto 

iskali kocke z enakimi spoji, ko so usvojili en način spajanja. Tako so otroci prve dni 

opazovanja uporabljali povprečno manj funkcij, kot zadnje dni opazovanja, kar je razvidno iz 

slik 14 in 15. Pri otrocih, ki so se večkrat udeležili igre, se je sčasoma povečevalo tudi število 

funkcij vključenih v igro. 
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Slika 14: Otroka se prvič igrata s kockami 

 

 

Slika 15: Otroka (ista kot na sliki 14) se tretjič igrata s kockami 

 

 

Torej hipotezo 4, večina otrok v vrtcu bo uporabljala vsaj polovico funkcij nove didaktične 

igrače, lahko delno potrdimo. Podaljšati bi bilo potrebno trajanje raziskave, s čimer bi hipotezo 

verjetno potrdili.  
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H5: Starejši otroci (5−6 let) bodo uporabljali več funkcij didaktične igrače. 

 

UGOTOVITEV: 

Hipotezo 5 lahko potrdimo. Število funkcij, ki so jih otroci uporabljali je od prvega do petega 

leta naraščalo. Pri starosti 6 let je sicer opazen manjši upad, kar pa lahko pripišemo prisotnosti 

manjšega števila šestletnih otrok v vrtcu v času izvajanja opazovanja. 

Na slikah 16 in 17 vidimo razliko med igro enoletnega otroka, ki kock še ne povezuje ter igro 

šestletnice, ki je iz kock, z vključevanjem različnih spojev, sestavila robota. 

 

 

Slika 16: Igra enoletnega otroka 
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Slika 17: Igra šestletnega otroka 

 

Opazili smo tudi nove načine uporabe igrače. Otroci so se zelo radi igrali z elastikami. Natikali 

so jih na roke in palice, z njimi povezovali kocke, palice in čepe med seboj, jih raztegovali s 

pomočjo palic, jih prirejali kockam enake barve, ter iz njih pletli zapestnice. Eden izmed otrok 

si je elastiko ovil okoli vrvice, da mu kocke pri nizanju na vrvico niso zdrsnile z nje. Nekaj 

primerov uporabe elastik je prikazanih na fotografijah.  
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Slika 18: Nizanje elastik na palici 

 

 

 

Slika 19: Povezovanje več elementov z elastikami 
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Slika 20: Raztegovanje elastik s pomočjo palic 

 

 

 

Slika 21: Prirejanje elastik kockam po barvi 
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Otroci so kocke uporabili v simbolni igri. Kocke na nizane na palico so postale hrana na 

nabodalu, palico z eno kocko pa so otroci uporabili kot sabljo. 

 

 

Slika 22:Večfunkcijska igrača uporabljena v simbolni igri - palica postane nabodalo 

 

 

 

Slika 23: Večfunkcijska igrača uporabljena v simbolni igri - palica postane sablja 

 

Veliko so se otroci igrali tudi z vrvicami, preskakovali so »kolebnico«, jih vlekli za seboj ter z 

njimi zavezovali več kock skupaj. Dva otroka sta kocke nanizane na palico preštevala, ter 

primerjala njuno število v navpičnem in vodoravnem položaju. Opazovala sta kdo ima 

višji/nižji stolp in kdo ima daljši/krajši niz. Nato sta dodajala in odvzemala kocke, dokler nista 

imela oba enako. Ena izmed deklic je preverjala spoje in ugotovila da kocke pritrjene z magneti 
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in pritiskači lahko rotira, kock pritrjenih z ježki pa ne. Ena izmed deklic je iz kock oblikovala 

sliko.  

 

Slika 24: Slika iz kock 
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6.0 ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil na podlagi ugotovitev anketnega vprašalnika zasnovati 

in izdelati večfunkcijsko igračo, ki bi obogatila igro predšolskih otrok, ter bila hkrati finančno 

ugodna za vrtce. Strokovni delavci izražajo potrebo po kakovostnih večfunkcijskih igračah, ki 

jih v vrtcih primanjkuje. Menijo, da je daleč najprimernejši material za izdelavo igrač les, 

najprimernejši spoji pa ježki in čepi, ki jim sledijo ostali spoji. Glede na odgovore, ki so jih 

strokovni delavci navajali sklepamo, da vsi ne razlikujejo večfunkcijske igrače od 

enofunkcijske, ki jo otroci v svoji igri uporabijo na nov način. Če bi še enkrat opravljali 

raziskavo, bi že v anketnem vprašalniku razložili termina večfunkcijska in enofunkcijska 

igrača, tako da nebi prihajalo do napačnega razumevanja. 

Ocenjujem, da je igrača dosegla svoj namen, saj se otroci z njo pogosto igrajo, pri igri vztrajajo 

dalj časa kot pri večini ostalih igrač. Odkrivajo nove možnosti igre, ter igračo vključujejo v 

simbolno igro. Urijo se v finomotoriki ter preizkušajo zakonitosti različnih vezav. Z dodajanjem 

novih elementov in s podaljševanjem časa igranja, bi otroci odkrivali vedno več predvidenih 

kot tudi novih načinov igre, ki jih igrača nudi.  

Za osnovno obliko igrače smo izbrali kocke, ki jih otroci spajajo z različnimi spoji. Nadgradnjo 

igrače vidimo v dodajanju novih geometrijskih oblik, ki bi igri še povečale pestrost. Dodali bi 

lahko kvadre, krogle, valje, stožce in piramide. Vsa telesa bi lahko izdelali v različnih velikostih 

ter s tem igri dodali novo dimenzijo.  

Menimo, da bi bila igrača lahko tudi tržno zanimiva, tako za vrtce kot za starše, saj nudi zelo 

veliko možnosti uporabe. Otroku jo lahko ponudimo kot enofunkcijsko igračo, tako da 

izberemo le kocke, ki omogočajo izvedbo ene dejavnosti; ali kot večfunkcijsko igračo z 

različnim številom vključenih kock. Pripravili bi lahko večji osnovni komplet večfunkcijske 

igrače ter različne dodatne komplete za razvijanje različnih spretnosti, ki bi bili med seboj 

kompatibilni in bi jih po potrebi dodajali osnovnemu kompletu. Na ta način bi bila igra otrokom 

zanimiva še dalj časa kot do sedaj. Mogoče bi bilo stopnjevati tudi zahtevnost posameznih 

vezav ter s tem omogočiti, da bi igrača rasla z otrokom. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA A 

 

VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

 

Spoštovani! 

 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani - smer predšolska vzgoja. V okviru diplomskega 

dela želim zasnovati, izdelati in preizkusiti večfunkcijsko igračo. Pri tem želim upoštevati 

izkušnje in potrebe vzgojiteljev in vzgojiteljic, zato Vas prosim za sodelovanje. Izpolnite 

anonimni vprašalnik in ga v roku enega tedna vrnite. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni 

izključno za izdelavo diplomskega dela. 

 

Hvala za pomoč in sodelovanje. 

 

                                                                                                                       Študentka: 

Nataša Doutlik 
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1. Starost (ustrezno obkrožite) 

a) do 30 let 

b) od 30 do 45 

c) nad 45 let 

 

2. Delovne izkušnje na mestu diplomirane/ga vzgojiteljice/a predšolskih otrok 

(ustrezno obkrožite) 

a) do 10 let  

b) nad 10 do 20 let 

c) nad 20 do 30 let 

d) nad 30 

 

Vprašalnik za analizo stanja: 

 

1. Katere igrače/igre/pripomočke uporabljate bolj pogosto? 

a. enofunkcijske. Ker:__________________________________________________________ 

b. večfunkcijske. Ker:__________________________________________________________ 

 

2. Za dosego katerih ciljev najpogosteje uporabljate večfunkcijske igrače/igre? 

a. razvoj motorike 

b. učenje 

c. igra 

d. druženje 

e. drugo:____________________________________________________________________ 

 

3. Naštejete nekaj večfuncijskih igrač (zbirk)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. Kako pogosto uporabljate igrače na slikah (ali podobne): 

  

0-nikoli 1-letno 2-mesečno 3-večkrat mes. 4-tedensko 5-vsak dan 

A 

      

 

 

 

 

 

0            1            2               3                   4                   5 

B 

    

 

 

 

 

 

 

0            1            2               3                   4                   5 

c    

        

 

 

 

 

 

 0            1            2               3                   4                   5 

d   

 

 

 

 

 

 0            1            2               3                   4                   5 

E 

Drugo: 

_____________________(ime) 

 

 

 0            1            2               3                   4                   5 
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5. Ocenite primernost materiala za izdelavo večfuncijske igrače/igre? 

 0                                                                5 

neprimerno                              zelo primerno 

a. les 0           1           2           3           4            5 

b. kovina 0           1           2           3           4            5 

c. umetna snov 0           1           2           3           4            5 

d. papir 0           1           2           3           4            5 

e. karton/lepenka 0           1           2           3           4            5 

f. odpadna embalaža 0           1           2           3           4            5 

Drugo:_______________________________  

 

6. Označite primernost spojev večfuncijskih igrač! 

 0                                                                 5 

neprimerno                              zelo primerno 

a. ježki 0           1           2           3           4            5 

b. čepki 0           1           2           3           4            5 

c. vrvice 0           1           2           3           4            5 

d. žica 0           1           2           3           4            5 

e. kovice 0           1           2           3           4            5 

f. gumbi 0           1           2           3           4            5 

Drugo:_______________________________  

 

7. Ali otroci pri igri odkrijejo nov način uporabe igrače/igre? 

a. DA: Navedi igračo in način uporabe. 

___________________________________________________________________________ 

b. NE: Kaj jih ovira? 

___________________________________________________________________________ 
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8. Navedite nekaj lastnosti večfuncijske igrače. 

Prednosti:__________________________________________________________________ 

Slabosti:___________________________________________________________________ 
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PRILOGA B 

 

OPAZOVALNI LIST – IGRA Z VEČFUNKCIJSKO IGRAČO 

 

Opazujemo prosto igro otrok in pri vsaki začeti igri izpolnimo opazovalni list. 

 

Datum opazovanja: __________________ 

 

Število otrok, ki se igrajo: _____________ 

 

S križcem označimo katero funkcijo igrače uporablja posamezni otrok. 

 

 

OTROK 1  

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 
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OTROK 2 

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 

OTROK 3 

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 
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OTROK 4  

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 

OTROK 5  

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 
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OTROK 6  

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 

OTROK 7  

Starost: ____________           Spol:     M       Ž               Trajanje igre: ___________________ 

Spajanje z ježki  

Spajanje z magneti  

Spajanje s stiskači  

Spajanje s čepi  

Spajanje z elastikami  

Natikanje na palico  

Nizanje na vrvico  

Sestavljanje vzorcev  

Razvrščanje po barvi  

Sestavljanje barvne lestvice  

 

Nova uporaba igrače: _________________________________________________________ 


