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IV 

POVZETEK 
 

V diplomskem delu smo želeli vzgojiteljem, 5–6-letnim otrokom in njihovim staršem 

predstaviti les in njegovo obdelavo. Z načrtovanjem tehničnega kotička v igralnici in 

aktivnosti v njem lahko otrokom ponudimo zanimivo in poučno okolje za učenje. V našem 

projektu smo raziskovali pot lesa od gozda do lesenega izdelka; na pobudo otrok smo na 

koncu izdelali pručko. Dokazati smo želeli, da so tehnične dejavnosti ob pravih pogojih zelo 

privlačne za otroke ne glede na spol. S pomočjo ankete, v kateri je sodelovalo 26 vzgojiteljic 

iz vrtca Kekec Grosuplje, smo ugotovili, da imajo vzgojiteljice zadržke do izvajanja tehničnih 

dejavnosti, kljub temu da je anketa pokazala, da otroci zelo radi in redno posegajo po lesenih 

igračah. V teoretičnem delu naloge smo predstavili les in njegovo obdelavo na otrokom 

primeren način. Predstavili smo tudi izkustveno učenje, ki prevladuje v aktivnostih 

izvedenega projekta. V empiričnem delu smo opisali izvedeni projekt po posameznih dnevih, 

kjer smo najprej raziskali gozd in kako les pridobimo iz gozda, kasneje pa smo uvedli tehnični 

kotiček v igralnici in v njem tudi izvajali aktivnosti. Pri raziskovanju smo sodelovali z 21 

otroki, starimi 5–6 let, iz grosupeljskega vrtca Kekec. Pri dejavnostih smo otrokom dopustili 

samostojno raziskovanje. Otroci so sami podajali zamisli, ki smo jih zapisali in uporabili pri 

nadaljnjem načrtovanju, nato pa smo izdelali različne izdelke. Pri tem smo veliko sodelovali s 

starši, ki so nam posredovali material in orodje. 

 

V prihodnje bomo na skupnih srečanjih vzgojiteljic še naprej predstavljali dejavnosti 

tehničnega kotička, s katerimi otroci razvijajo ustvarjalno-tehnične sposobnosti, da se bo 

tehnični kotiček ustalil v vrtčevskih igralnicah. 

 
KLJUČNE BESEDE: les, obdelava lesa, tehnični kotiček, izkustveno učenje. 
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THE PROJECT IN TECHNOLOGY AREA: FROM WOODS TO A 

FOOTSTOOL 

 
SUMMARY  
 

Through thesis material we wanted to introduce wood and the way wood is processed to 5–6 

years old children, their parents and their teachers. By planning a wood workshop inside of 

playground and activities in it, we can offer children an interesting and educational 

environment. In our project we researched the steps necessary for a piece of lumber to 

become a wood product. At the end of the project we made a stool. We wanted to prove that 

with the right conditions children can be attracted to technical activities regardless of their 

gender. By doing a pool with 26 teachers of kindergarten "Kekec" Grosuplje we found out 

that in general teachers have second thoughts about organizing wood workshop activities, 

even so, the poll also proved that children love to play with wooden toys on a regular basis. In 

the theory part of my thesis I presented wood and it's processing in the same way I would 

present it to children. I also presented learning by experience, which predominates in the 

activities of the project. In the empirical part I described the project day by day, we first 

explored the forest and the activities necessary to extract wood from it and later we 

implemented the wood workshop in the playground and held activities in it. In the research, 

21 children aged between 5 and 6 years from Grosuplje kindergarten "Kekec" participated. In 

our activities we gave the children the freedom to research independently, they gave their 

ideas which we wrote down and used at further planning and at the end we created various 

products. There was plenty of participation also from the parents side, which would provide 

materials and tools. 

 

In future meetings of teachers I will continue to present the activities of our wood workshop, 

which train children in their creative-technical abilities, so that one day wood workshop could 

be present in all kindergartens. 

 

 

KEY WORDS: wood, wood processing, workshop, experience learning. 
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1 UVOD 

 

Diplomsko delo smo zastavili praktično, želeli smo prikazati tehnično dejavnost, kjer 

otroci obdelujejo les in tako raziskujejo les kot snov, ga obdelujejo in urijo svoje 

spretnosti in sposobnosti, obenem pa se učijo za življenje. V vrtcih obstajajo zadržki 

pred takšnimi dejavnostmi zaradi varnosti otrok in težav vzgojiteljic zaradi premalo 

ustreznega materiala, orodij in pripomočkov. V diplomskem delu pa želimo te domneve 

ovreči in tehnično dejavnost prikazati kot privlačno in primerno za učenje predšolskih 

otrok. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Les je naravni material, ki v Sloveniji predstavlja največje naravno bogastvo in 

priložnost za gospodarski razvoj države. Človek je les že zelo kmalu uporabil kot 

surovino za mnoge predmete, ki jih je uporabljal za preživetje: orodje, orožje, opremo, 

stavbno gradivo itd. Včasih so bili bolj cenjeni energetsko bolj potratni gradbeni 

materiali, les pa se je v največji meri uporabljal kot gorivo. Sedaj pa se spet vračamo k 

lesni surovini, iz katere lahko prav tako naredimo visoke objekte, tehnološko 

oblikovane izdelke, celulozo, papir in ostale kemične snovi. Tako z lesom ne 

povezujemo zgolj začetka človeškega rodu, temveč tudi sedanji in prihodnji človekov 

razvoj (Stegne in Bračič, 2015). 

 

Otrok do 6. leta starosti se uči prek igre in vsa njegova aktivnost je usmerjena v igro. V 

svoji igri konstruira in gradi pa tudi razstavlja. Ta proces vpeljevanja v tehniko poteka 

spontano v družini, bolj usmerjeno pa v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Institucije 

za vzgojo in varstvo predšolskih otrok zaenkrat še ne priznavajo tehnične vzgoje v 

takšni meri kot druga področja kurikuluma, vendar se tehnične dejavnosti uvajajo prek 

drugih vzgojnih področij, v zadnjem času pa je tudi zelo pogosta zamisel o stalnem 

tehničnem kotičku v igralnici (Marjanovič Umek, 2008). 

 

Otroci konstruirajo svoje znanje, ki jim pomaga razumeti svet, prek neposrednih 

izkušenj in izpeljevanja pomena iz njih skozi razmišljanje. Moč izkustvenega učenja 

prihaja iz osebne pobude. Otroci so večino časa aktivni zaradi prirojene želje po 

raziskovanju, zato postavljajo vprašanja in iščejo odgovore ter rešujejo probleme prek 
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dejavnosti in oblikujejo nove strategije poskušanja. Ko otroci aktivno uresničujejo svoje 

namene, se vključujejo v ključne izkušnje z materiali in zamislimi, ki spodbujajo 

njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Tehnična vzgoja otroke vzgaja z delom in lahko poteka kot prostočasna dejavnost ali 

kot priprava na koristno delo. Pri delu si otroci izoblikujejo socialne, moralne in 

delovne navade ter se obenem usposabljajo za načrtovanje in odločanje o poteku 

svojega dela. Tehnične dejavnosti je primerno uvajati že v zelo zgodnjem obdobju 

otroštva, saj takrat razvijamo specifične telesne in umske sposobnosti. Otroci takšnega 

dela ne doživljajo kot prisile, ampak kot igro z raznovrstnim gradivom. Doživljanje 

uspeha ob rezultatih dela pa vodi k nadaljnjemu raziskovanju in odkrivanju novih 

postopkov konstruiranja. Delovne skupine otrokom omogočijo razvijanje sposobnosti za 

medsebojno sodelovanje, organizacijo in delitev dela (Florjančič, Gerlič, Kosič, Levin, 

Metelko, Oblak, Papotnik, Tomšič in Zupančič, 1987). 

 

Zametek tehničnega kotička lahko v oddelku ustvarimo s tehničnimi igračami in 

konstrukcijskimi zbirkami, ki jih najdemo na tržišču. Te igrače spodbujajo otrokov 

interes za tehnične dejavnosti, razvijajo tehniško mišljenje in ustvarjajo pozitiven odnos 

do dela. Tehnična dejavnost v vrtcu mora obsegati širok pogled na delo. Otrok se 

preizkusi v zmožnosti upravljanja produktivnega in družbeno koristnega dela, vrtec 

povezuje z vsakdanjim življenjem, se usmerja k ustvarjalnosti pri izdelavi posameznih 

proizvodov. Otroku nudi možnost eksperimentiranja, samospoznavanje proizvodov in 

njihovih funkcij pa spodbuja skrbnejši odnos otrok do predmetov in pripomočkov, ki jih 

obdajajo, kar napeljuje k varstvu okolja (Papotnik, 1988). 

 

Že z anketnim vprašalnikom med strokovnimi delavkami vrtca smo ugotovili, da je les 

kot didaktični material zelo malo prisoten pri neposrednem delu strokovnih delavk. Z 

diplomskim delom želimo zato predstaviti primerno tehnično dejavnost, kjer je les 

prisoten od začetka do konca, čeprav so dejavnosti z vseh področij kurikuluma in les 

nastopi kot material, ki ga za pripomočke uporabi strokovna delavka, in kot igrača za 

predšolskega otroka, ki se z njim igra, ustvarja, izdeluje ali konstruira. 

 

V vrtcu je na splošno opaziti zelo malo tehnične vzgoje v okviru tehničnega kotička. 

Tudi spoznavanje lesa in procesa obdelave od drevesa do lesenega izdelka je zelo redka 
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dejavnost v skupinah predšolskih otrok, kljub temu da tema ponuja spekter različnih 

dejavnosti z vseh področij poleg narave in družbe. Opažamo, da se strokovne delavke v 

vrtcu teh dejavnosti nekoliko izogibajo, vendar ne vemo, zakaj je to tako. Zaradi tega 

želimo projekt zastaviti tako, da bodo vzgojiteljice tehnični kotiček zaznale kot primer 

dobre prakse, iz katerega lahko izpeljujejo druga področja in teme. Sami smo iz 

tehničnega kotička izpeljali temo obdelave lesa od gozda do pručke. 

 

Razvojno ustrezna praksa v Kurikulumu za vrtce je takšna, da želi preseči pošolanost 

vrtcev in delovati skladno z otrokovim razvojem ter na podlagi otrokove razvojne 

stopnje oblikovati ustrezne dejavnosti, ki so primerne določeni starosti. Za izvršitev 

takšnega programa pa je pomembno dobro vzgojiteljevo poznavanje otrokovega 

razvoja, razumevanje in upoštevanje individualnih značilnosti otrok in poznavanje 

okolja, v katerem otrok živi (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

V diplomskem delu bomo prikazali primer projekta v tehničnem kotičku, v katerega 

bodo vključeni vsi otroci, stari 4–6 let. Vključeval bo dejavnosti, ki bodo v obsegu 

otrokovih zmožnosti, obenem pa jih bodo naučile nekaj novega. Pri tem bomo pozorni 

tudi na to, da dejavnost ne bo presegala našega znanja in finančnih zmožnosti. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 

Namen raziskave je povečati količino tehničnih dejavnosti v vrtcih, ker opažamo, da se 

veliko vzgojiteljic iz različnih razlogov izogiba tovrstnih dejavnosti. Zasledili smo že 

veliko raziskav študentov, ki opisujejo tehnične dejavnosti in pozitivne odzive otrok, 

vendar tehnični kotiček v oddelku kasneje ne zaživi. 

 

Z diplomskim delom želimo uresničiti naslednje cilje:  

C1: Izvesti anketo in analizo stanja izvedbenih dejavnosti v vrtcu. 

C2: Zasnovati tehnično dejavnost na primeru obdelave lesa za otroke, stare 5–6 let. 

C3: Izvesti tehnično dejavnost na podlagi izkustvenega učenja in prikazati primer 

tehnične dejavnosti kot primer dobre prakse za razvijanje motorike z delom z orodji 

in s pripomočki.  

C4: Ovrednotiti model. 
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Pred pričetkom raziskovanja smo postavili naslednje domneve (hipoteze), ki jih bomo 

ob zaključku projekta potrdili ali ovrgli: 

H1: Večina vzgojiteljic ima pri svojem delu veliko zadržkov pri izvajanju tehničnih 

dejavnosti v oddelku. 

H2: Po mnenju večine vzgojiteljic otroci pri spontani igri radi posegajo po lesenih 

igračah. 

H3: Večina otrok ima glede na svoje izkušnje različne predstave o lesu kot snovi. 

H4: Večina otrok, ne glede na spol, se zelo zanima za tehnične dejavnosti. 

 

1.3  METODE RAZISKOVANJA 

 

Diplomsko delo je zasnovano deskriptivno. Podatke smo zbrali iz ustreznih virov in 

literature o obravnavani temi, anketnih vprašalnikov in izvedenega projekta v oddelku 

predšolskih otrok, ki je obsegal zasnovo, pripravo in vrednotenje lesnih izdelkov ter 

opazovanje odzivov otrok. Ob aktivnostih smo uporabili tudi metodo opazovanja z 

neposredno udeležbo, ob pomoči vzgojiteljic oddelka pa smo tudi fotografirali in pisno 

dokumentirali posamezne faze projekta in uporabe izdelkov v igri otrok. Izvedli smo 

anonimno anketo med strokovnimi delavkami VVZ Kekec v Grosuplje. Pridobljene 

odgovore smo statistično obdelali in tako pridobili podatke, predstavljene v diplomskem 

delu. 

 

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 

 

V prvem poglavju bomo predstavili les kot snov in proces ter postopek obdelave lesa, 

kot to lahko predstavimo 5–6-letnim otrokom prek igre. Predstavili bomo tudi uporabo 

lesa, o kateri se bomo z otroki tudi pogovarjali. 

 

Drugo poglavje opisuje izkustveno učenje, na katerem bodo temeljile vse aktivnosti v 

tehničnem kotičku in ostalih kotičkih, kjer se bodo odvijale dejavnosti našega projekta. 

Izkustveno učenje poteka takrat, ko otroku ponudimo čas, prostor in material, ga 

ustrezno spodbudimo k raziskovanju, vendar mu pustimo lastno pot igre in učenja, da 

do rešitev in novih spoznanj pride sam. 
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V tretjem poglavju se bomo osredotočili na dejavnosti, ki bodo izvedene v vrtcu v 

okviru projekta Od gozda do pručke. Vsak dan bomo načrtovali dejavnosti na podlagi 

dogajanja prejšnjega dne in odzivov otrok. Vsakodnevno bomo dogajanje in stanje tudi 

vrednotili, da bomo pridobili vidne rezultate projekta. 

 

Z diskusijo bomo ovrednotili zastavljene cilje in ovrgli ali potrdili posamezne hipoteze. 

Pri tem bomo razpravljali o dejstvih iz empiričnega dela in predstavili končne rezultate. 

 

V zaključku bomo predstavili najpomembnejše ugotovitve, do katerih smo prišli med 

dejavnostmi, in smernice prihodnjega dela na osnovi pridobljenih rezultatov. 
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2 LES 
 

V preteklosti so se otroci igrali z igračami, ki so jih izdelali sami. Veliko je bilo igrač iz 

lesa. Otroci se še danes radi igrajo z lesom, kljub temu da ne znajo izdelovati lesenih 

izdelkov. V tem poglavju bomo podrobneje predstavili les in njegovo obdelavo. 

 

2.1 LES KOT SNOV 

 

Gozd je življenjska skupnost rastlin in živali v določenem prostoru, katerega uspevanje 

dopuščajo podnebni dejavniki in človek. Slovenijo v 60 % pokriva gozd, zato ji pravimo 

dežela gozdov. Drevo je sestavni del gozda in ga definiramo kot rastlino, višjo od štirih 

metrov, ki jo sestavljajo korenine, deblo, krošnja, veje in listi. Drevesa delimo na 

iglavce in listavce, spadajo pa med semenke. Les je organski material, sestavljen iz 

celuloze, polioze, lignina, pektina, tanina in terpenskih derivatov. Sestavljen je torej iz 

celic, ki opravljajo vrsto nalog in so različne sestave (Stegne in Bračič, 2015).  

 

Les nastane v drevesnih listih, kjer se odvija fotosinteza. Za potek tega kemičnega 

procesa so potrebni voda, ki jo drevo črpa iz tal, ogljikov dioksid, ki ga drevo črpa iz 

zraka, sončna svetloba ter klorofil, ki nastaja v kloroplastih. V tem procesu nastajajo 

glukoza, voda in kisik, glavno vlogo pa prevzame kambij, tj. tkivo v tankem sloju pod 

drevesno skorjo, ki tvori celice lesa in skorje. Glukoza se v tem procesu poveže v dolgo 

verigo in nastane celuloza (Stegne in Bračič, 2015). 

 

Les pridobimo iz narave, za gradnjo pa so ga uporabljali že od nekdaj. Ves človeški 

razvoj spremlja les, ki je za človeka neizmerno pomemben, saj je iz njega izdeloval 

orodja in orožja, opremo, stavbno gradivo, predvsem pa se je grel ob ognju, za katerega 

je kot gorljivo snov uporabljal ravno les. Za prepoznavanje lesa je najlažje uporabiti 

prerez in takoj opazimo razlike v strukturi in teksturi lesa, s katerimi razločimo les 

iglavca oz. listavca ter posamezne vrste lesa, uporabnost, trdoto, starost, napake in 

različne bolezni lesa. Na podlagi teh dejavnikov les uvrstimo glede na namen, saj so vse 

te tehnične lastnosti zelo pomembne za kasnejšo predelavo, obdelavo in uporabo lesa 

(Papotnik, 1993). 
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Lastnosti lesa delimo na (Stegne in Bračič, 2015):   

 estetske lastnosti: barva posameznega lesa, tekstura in sijaj, ki se pojavi pri 

gladko obdelani površini lesa;  

 mehanske lastnosti: delimo jih na trdoto in trdnost lesa, obrabljivost, cepljivost, 

elastičnost in plastičnost ter trajnost;  

 fizikalne lastnosti:  v to skupino uvrščamo poroznost lesa, gostoto, vlažnost, 

krčenje in nabrekanje lesa, prevodne lastnosti lesa;  

 fizikalno-kemične lastnosti: sem prištevamo trajnost in gorljivost lesa. Slednjo 

lastnost s pridom uporabimo pri kurjenju drv v namen ogrevanja, zelo 

nezaželena pa je pri požarih. 

 

2.2 PROCES OBDELAVE LESA 

 

Les se pridobiva iz gozda, najbolje ga je sekati pozimi, ker ima v tem času v sebi 

najmanj vlage. Gozd nam daje droben in tudi debel les. Droben les dobijo, ko redčijo ali 

izsekavajo gozd, kar gozdarji delajo večkrat med rastjo dreves. Debel les pridobijo, ko 

posekajo primerna drevesa, ki jih za posek odkaže logar. Sečnja poteka tako, da drevesa 

najprej podrejo z motorno žago in jim nato oklestijo veje. Ostane samo hlod, ki mu 

lahko tudi olupijo lubje z lupilnikom. Po sečnji sledi spravilo lesa, kar pomeni, da les 

pripeljejo iz gozda. Za to uporabijo vlačilec z vitlom ali druga posebna vozila, da les 

prevažajo do gozdnih poti. Na dostopni gozdni poti pa lahko debla naložijo s čelnim 

nakladanjem na dovolj težke tovornjake ali traktorske prikolice in ga odpeljejo. Če 

želimo les prevažati z vlakom ali ladjo, ga moramo najprej pripeljati do pristanišča oz. 

skladišča. Včasih so les transportirali tudi s pomočjo vodnega toka reke. Tako 

imenovano splavarstvo se danes v Evropi pojavlja le še v skandinavskih državah. Zelo 

pomembno je tudi sušenje lesa, saj je premalo osušen les težji za nakladanje, nagnjen k 

pokanju ter nastanku gliv in mrčesa. V ta namen les pred transportom ponekod 

skladiščijo v skladnicah ob gozdni poti na odprtem in nezasenčenem mestu. Pri nas 

surov les zbiramo v glavnih zbirališčih ali industrijskih skladiščih. Rezan les izdelujejo 

na žagarskih obratih, kamor ga večinoma pripeljejo za nadaljnjo obdelavo. Rezan les 

zložijo v skladovnice, da se dokončno posuši, saj se sicer deske in plohi lahko kasneje 

pričnejo gubati. Od tu naprej gre les h končnemu delavcu, ki les predela za določen 

namen: mizarstvo, gradbeništvo, lesna industrija (Oldenburg, 1983). 
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Žagarski obrati pripravijo les za potrebe kupca. Osnovna surovina, ki jo napotimo na 

žagarske obrate, je hlodovina, žagarski proizvodi pa so deske, plohi, letve, trami in 

morali. Pri tem nastajajo ostanki, ki jih imenujemo krajniki, žamanje, očelki, sekanci in 

žagovina, kar tudi lahko uporabimo. Hlodovino razkladajo žerjavi, s katerimi so 

opremljeni tovornjaki, ki so opravili transport hlodovine. Skladiščenje hlodovine je 

najprimernejše v skladovnicah, ki se jih pripravi na nasutem zemljišču, kjer se poskrbi 

za drenažo in podlago, ki je lahko različna, najpogosteje pa uporabimo hlode slabše 

kakovosti, ki se jih položi neposredno na nasip in se jih menja vsakih šest mesecev. 

Hlodovino merimo tako, da izmerimo premer vseh hlodov ter dolžino posameznega, če 

se ti med seboj razlikujejo po dolžini, in preštejemo število hlodov. Za določanje 

prostornine lesne surovine pa so na razpolago tablice za kubiciranje lesa (Merzelj, 

1996). 

 

2.3 UPORABA LESA 

 

Zahtevane lastnosti lesa v gradbene namene so odvisne od namena uporabe. Les lahko 

uporabimo za objekte visoke gradnje ali kot nosilni material za razne konstrukcije, 

lahko pa tudi za talne, stenske in stropne obloge ter stavbno pohištvo. Les kot gradbeni 

material ima veliko prednosti, vseeno pa se moramo zavedati, da je zelo zahteven, kar 

še posebej velja za konstrukcijski les, ki je izpostavljen neugodnim klimatskim 

razmeram. Za les tudi velja, da ni odporen proti biološkim škodljivcem in vremenskim 

vplivom (Stegne in Bračič, 2015). 

 

Les je po količini v vrhu svetovne proizvodnje. Pred nekaj desetletji pa se je povečalo 

pridobivanje drugih surovin, ki so nekoliko izpodrinile proizvodnjo lesa, kar je opazno 

predvsem v gradbeništvu in energetiki. Nov življenjski slog in gospodarski napredek sta 

odvisna od drugih surovin, vendar v zadnjem času zopet veliko posegamo po lesni 

surovini, predvsem zaradi onesnaženosti, ki jo povzroča pridobivanje ostalih surovin, 

les kot naravni material pa okolja ne onesnažuje (Merzelj, 1996). 

 

2.4 POSTOPKI ZA OBDELAVO LESA 

 

Napotki za izdelavo lesenih izdelkov so naslednji: izbira izdelka (sem sodijo razvoj 

ideje, izbira materiala – vrste lesa in kasnejše dopolnitve), prenos mer na izbrani 
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material, izrezovanje, razžagovanje, vrtanje, struženje, brušenje in piljenje, sestavljanje 

(lahko na več načinov: lepljenje, žebljanje, spajanje, vijačenje), preizkušanje in 

površinska zaščita izdelka (Papotnik, 1993).  

 

Pri našem delu v vrtcu bomo izdelek, ki ga bomo izdelali, izbrali skupaj z otroki glede 

na njihov interes. Naslednja dva postopka, ki sta prenos mer na material in razžagovanje 

lesa, bo namesto nas opravil mizar, saj je to delo zahtevnejše in zahteva delo z 

napravami. Tudi luknje za spajanje z mozniki bo zvrtal mizar. Brušenja in piljenja 

posameznih kosov pa se bodo lotili otroci. Sami bodo sestavne dele tudi sestavili z 

mozniki in na koncu izdelek tudi preizkusili in estetsko okrasili. 

 

Opis postopkov obdelave lesa, ki jih bomo spoznali z otroki (Stegne & Bračič, 2015): 

 brušenje: pri tem postopku potrebujemo brusni papir, ki je sestavljen iz 

podlage, brusnih zrnc in veziva. Z brušenjem les pripravimo za končno 

površinsko obdelavo; 

 rašpanje: rašpe in pile les grobo oblikujejo, uporabimo jih predvsem pri 

zaokroževanju ostrih robov; 

 žebljanje: postopek je zelo pogost pri spajanju lesa. Uporabljamo ga pri 

zabijanju žebljev, žičnikov in sponk. Z otroki bomo to opravili s 

ključavničarskimi  kladivi; 

 spajanje lesa z mozniki: ta postopek je zelo preprost, saj v s šablono narejeni 

luknji v dveh kosih lesa vstavimo in zalepimo moznik. 
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3 IZKUSTVENO UČENJE 
 

 

 

Otrok se lahko iz vsake izkušnje kaj nauči. Pomembno je, da odrasli otroku pripravimo 

primerno okolje, v katerem bo za vsakega dovolj materialov, pozitivno čustveno ozračje 

ter možnost za samostojno igro ali igro v manjši ali večji skupini; za vse to najlažje 

poskrbimo s primerno organizacijo prostora in igralnih kotičkov. Pri organizaciji 

izkustvenega učenja mora biti vzgojitelj pozoren na otrokov potek igre: vrsta in število 

materialov, razpolaganje in otrokovo ravnanje s ponujenimi materiali, izbiranje 

materialov, otrokov govor ob igri, ob vsem tem pa je pomembna tudi podpora 

odraslega, torej posredno ali neposredno vključevanje odraslega v otrokovo igro. Pri 

odraslem načrtovanje izkustvenega učenja poteka v časovnem bloku: načrtovanje-

izvedba-obnova (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

V Kurikulumu za vrtce so predpostavljena načela v povezavi z razvojem in učenjem 

predšolskega otroka, ki so pomembna za izkustveno učenje otroka pri vzgojnem 

procesu (Bahovec in drugi, 1999): 

 vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih izkušenj, tako da predenj postavlja smiselne probleme, ki vključujejo 

otrokovo aktivno učenje; 

 vsako učenje mora temeljiti na pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi in s 

stvarmi, ki temeljijo na notranji motivaciji ter vodijo k reševanju problemov in 

pridobivanju socialnih izkušenj; 

 pomembno je zavedanje, da je otroška igra tista, ki otroku na najbolj spontan 

način prinaša izkušnje, ga uči in usmerja njegov razvoj. 

 

Vzgojni proces od otroka zahteva, da je v njem aktivni udeleženec. Otrok je v procesu 

aktiven zato, ker zbira informacije iz okolja skladno s svojo razvojno fazo, ki so zanj 

pomembne izkušnje pri napredovanju v višjo razvojno fazo. Tako razvija svoje 

sposobnosti in spretnosti, je radoveden do sveta okoli sebe in pri tem odkriva in 

spoznava zakonitosti narave in družbe. Vsaka nova izkušnja pa izzove kakovostno 

spremembo v otroku (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). 
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Učenje iz izkušenj spada k spoznavnim dejavnostim, iz katerih izhaja otrokova 

sposobnost presojanja, reševanja problemov, usvajanje stališč in prepričanj v zvezi z 

okoljem. Proces izkustvenega učenja lahko predstavimo po korakih (Marentič-Požarnik 

in drugi 1995): 

1. vnos izkušnje iz okolja, 

2. senzorno doživetje izkušnje, 

3. otrok izkušnji posveti svojo pozornost, prepoznava nek vzorec dejanja, 

dogajanja, lastnosti snovi, reševanje problemov, 

4. nova izkušnja izzove nek odziv od otroka oz. novo spoznanje, 

5. otrok si novo spoznanje vkodira v zavest in naslednjič že pozna to izkušnjo ter si 

jo lahko prikliče v spomin, in to zanj ni več novost, temveč poznana situacija oz. 

stvar. 

 

Otroci v procesu izkustvenega učenja znajo sami dati pobudo za dejavnosti, ki so v 

skladu z njihovim interesom in se povezujejo s preteklimi izkušnjami. Pri igri si izbirajo 

materiale in jim določijo pomen, ob tem pa dani material raziščejo z vsemi čuti. Med 

igro kombinirajo materiale in jih preoblikujejo, ugotavljajo relacije med posameznimi 

predmeti, uporabljajo starosti primerna in različna orodja ter pripovedujejo o novih 

izkušnjah (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Če želimo otrokom ponuditi učenje prek izkušenj, je pomembno, da odrasli v svoji vlogi 

poskrbimo za didaktične materiale, s katerimi se otroci lahko igrajo, pripravimo prostor 

za pridobivanje novih izkušenj ter čas za igro in ob tem spremljamo otrokove namere, 

prisluhnemo idejam in razmišljanju otrok ter otroke spodbujamo, da stvari naredijo sami 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Ko je otrok v igri dejansko aktiven, dela v svoji glavi povezave med preteklimi 

izkušnjami in tem, kar že ve in mu je poznano, ter tem, kar odkrije in izkusi na novo. 

Cilj učenja predšolskega otroka je proces, s katerim otrok pride do novih izkušenj in 

spoznanj, kar pomeni spodbujanje, da otrok razvije lastne strategije raziskovanja, 

dojemanja in razmišljanja (Holcar Brunauer in drugi, 2016). 
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3.1 SPODBUJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA Z DEJAVNOSTMI  

V TEHNIČNEM KOTIČKU 

 

Tehnične dejavnosti je dobro uvajati že v zgodnjem obdobju otroštva, ker z njimi 

razvijamo specifične telesne in umske sposobnosti, za katere velja, da jih ne moremo 

prenašati na kasnejša leta, ker določene dispozicije zakrnijo in se posledično ne morejo 

razviti. Tehnične dejavnosti kot prostočasne aktivnosti so lahko tudi oddih in sprostitev, 

omogočajo fiziološko ravnovesje med obremenitvijo in rekreacijo ter preprečujejo 

utrujenost. Dejavnosti v tehničnem kotičku ponujajo tudi veliko možnosti za osebnostni 

razvoj. Otroci lahko sodelujejo pri izbiri nalog, pri katerih vztrajajo in iščejo svoje 

rešitve. Tako izrazijo svojo individualnost in se izkažejo kot subjekt vzgoje. Pri delu 

spoznavajo raznovrstna gradiva, orodja, delovne postopke in tehnologijo ter se ob tem  

učijo osnovnih naravnih zakonitosti. Razvijajo si osnovne ročne spretnosti, preizkušajo 

svoje sposobnosti, nagnjenja in pridobivajo nove interese in izkušnje. Predvsem pa so 

pri delu ustvarjalni in svojo ustvarjalnost tudi krepijo. Vsaka tehnična dejavnost je 

uvodna stopnja za kasnejše delo z zahtevnejšimi orodji, stroji in poznavanje postopkov. 

Tehnična vzgoja vzgaja z delom, ki pa je v predšolskem obdobju igra, ki že razvija 

delovne navade in otroka usposablja pri načrtovanje in sprejemanju odločitev med 

potekom delovnega postopka. Otrok ob končnem izdelku doživi uspeh, je vesel in krepi 

samozavest ter vedenje, da zmore. Uspeh ga še naprej vodi v raziskovanje in odkrivanje 

novih postopkov. Delo v tehničnem kotičku spodbuja tudi skupinsko delo, ki od otrok 

zahteva organizacijo, medsebojno sodelovanje in delitev dela, kar je pomembna 

socialna veščina (Florjančič, Gerlič, Kosič, Levin, Metelko, Oblak, Papotnik, Tomšič in 

Zupančič, 1987). 

 

Otrok v prvih letih življenja postopoma razvija gibanje, obvladuje svoje gibe in jih med 

seboj usklajuje. Tako razvija fino motoriko, spretnost, ki jo je treba razviti. To področje 

lahko razvijamo tudi z dejavnostmi v tehničnem kotičku, ki nam ponuja veliko ročnih 

del, uporabo orodij in manipuliranje z različnimi snovmi. Te dejavnosti so še posebej 

primerne v sedanjem času, ko izumirajo ročno delo, domače obrti in rokodelske 

delavnice (Kos Mikuš, 1983). 
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3.2 ORODJA, PRIPOMOČKI IN NAPRAVE V TEHNIČNEM KOTIČKU 

 

Delovni postopki, ki so prevladovali pri izdelavi izdelkov iz lesa v tehničnem kotičku, 

so: 

 izbira izdelka, 

 prenos mer na izbrani leseni material, 

 razžagovanje, 

 vrtanje, 

 brušenje, 

 sestavljanje (lepljenje, žebljanje, spajanje, vijačenje) in 

 preizkušanje. 

 

Material mora biti izbran tako, da je varen za otroke, dalj časa obstojen in zdrži 

mehanske spremembe ob manipulaciji otrok. Izberemo material, ki je primeren za 

obdelavo (smrekov les, borov les). Pomembna je izbira orodja, naprav in strojev. 

Potrebovali smo zarisno in merilno orodje, obdelovalno orodje, ročno in električno 

orodje, stroje za obdelavo lesa in druge naprave. 

 

V tehničnem kotičku so otroci imeli na voljo zarisno in merilno orodje, obdelovalno 

orodje in naprave; delo z električnim orodjem in s stroji za obdelavo lesa je opravil 

mizar, s katerim smo sodelovali pri projektu (Papotnik, 1993): 

 zarisno in merilno orodje: tesarski svinčnik, kemično pisalo, plastično ravnilo, 

kotnik, merilni trak, 

 obdelovalno orodje: izvijač, dleta, rašpa in pila, leseno kladivo, ključavničarsko 

kladivo, mizarske klešče, brusni papir, 

 naprave: mizarska spona, primež, pirograf. 
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4 DEJAVNOSTI V VRTCU 
 

Empirični del je sestavljen iz vsakodnevnih dejavnosti, ki smo jih izvajali v skupini  

5–6-letnih predšolskih otrok. Pred izvajanjem dejavnosti smo izvedli anketo o uporabi 

lesenih igrač in tehničnega kotička v vrtcu, zatem pa izvedli projekt. 

 

4.1 PREDSTAVITEV VRTCA IN SKUPINE 

 

Anketo in projekt smo izvedli v vrtcu Kekec Grosuplje, ki ima 9 dislociranih enot, vanj 

so vključene vse starostne skupine predšolskih otrok in ima tudi normativu primerno 

število zaposlenih strokovnih delavcev. Anketo smo izvedli s 26 strokovnimi 

delavkami, ki so se odzvale na prošnjo za izpolnitev vprašalnika (Priloga 8.1). 

Izpolnjevanje je bilo anonimno in individualno. Vse vprašane so ženskega spola, imajo 

različno število let delovne dobe v vrtcu, delujejo v različnih starostnih skupinah, se 

razlikujejo glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe (diplomirana vzgojiteljica/ 

pomočnica vzgojiteljice) in so trenutno razporejene po različnih stavbah vrtca Kekec 

(enota Zvonček, enota Trobentica in centralna enota Kekec). 

 

Projekt Od gozda do pručke smo izvajali v enoti Zvonček, ki se nahaja na podeželju v 

okolici Grosuplja in ima dva oddelka otrok. V skupini Dinozavrov, kjer so otroci stari 

5–6 let, smo izvedli 10-dnevni diplomski projekt. V skupini je 21 otrok: 12 dečkov in 9 

deklic; 11 otrok gre čez nekaj mesecev v šolo, ostali bodo še eno leto v vrtcu. Ena od 

deklic ima posebne potrebe, in sicer zaradi pomanjkanja pozornosti in koncentracije. 

Skupina deluje po programu Korak za korakom (Priloga 8.1), kar vzgojiteljici dodatno 

spodbudi k temu, da dejavnosti načrtujeta po kotičkih. Tudi sami smo projekt zasnovali 

na ta način. Izhajali smo iz tehničnega kotička. Dejavnosti so se stopnjevale in razširjale 

glede na odziv otrok. V igralnici so v času projekta delovali naslednji kotički:  

 kotiček »pisarna za opismenjevanje«: otroci imajo na voljo računalniške 

tipkovnice, pisala, lističe, kartončke s sličicami in z besedami, tablo za pisanje 

črk s kredo, magnetne črke in magnetno tablo; 

 kotiček »kocka«: v kotičku je blazina, na kateri se otroci igrajo s kockami in z 

vozili; 



 17 

 raziskovalni kotiček: v kotičku sta miza in polica s pripomočki za raziskovanje: 

lupa, povečevalno steklo, pincete in drugi pripomočki, poleg tega pa imajo na 

voljo različne naravne stvari, ki jih lahko proučujejo: pesek, mivko, prerezan 

štor, ki je izdolben, različne živali – prehodni kotiček; 

 kotiček »dom in družina«: tu imajo otroci kuhinjo in kuhinjske pripomočke, 

različna oblačila in obutev, pripomočke za vsakodnevno higieno, dojenčke, lutke 

in oblačila zanje, posteljice, voziček; 

 kotiček z namiznimi igrami: miza in štirje stoli ob policah z družabnimi 

igrami: spomin, človek ne jezi se, sestavljanke, enka; 

 knjižnični kotiček: v kotičku so kavč in police s slikanicami, z enciklopedijami 

in s pesmaricami; 

 glasbena pisarna: v kotičku najdemo pianino, kitaro in nekaj ročno izdelanih 

inštrumentov; 

 kotiček Puhkin vrt: vsebuje kletko s hrčkom in pripomočki, ki jih potrebujejo 

pri skrbi za hrčka, pladnje s pripravljenimi materiali za individualno igro, 

pripravljeno po konceptu Marie Montessori. 

 

Tudi prostor v tem vrtcu ni ovira, saj so na voljo terasa, igrišče, hodnik in telovadnica. 

Tako smo lahko med projektom spreminjali tudi prostor tehničnega kotička.  

 

Otroci v tej skupini so že zelo samostojni, saj jih strokovni delavki v vseh delih 

vsakodnevne rutine spodbujata k temu: sami si pripravijo sadno malico, sami si 

postrežejo kosilo, sami skrbijo za svoje stvari in osebno urejenost. So tudi zelo 

razigrani, na kar kažejo s svojo pripravljenostjo na različne dejavnosti, ki smo jih v času 

študija izvajali v skupini. Pri reševanju konfliktov pa še pogosto potrebujejo pomoč, 

prav tako pri igri z novimi materiali v kotičkih oz. didaktičnih igrah, ki so jim ponujene 

na novo in jih še ne poznajo. 

 

4.2 REFLEKSIJA ODGOVOROV ANKETIRANIH STROKOVNIH 

DELAVK  

 

Diplomski projekt smo praktično zastavili, saj želimo izhajati iz praktičnega dela v 

tehničnem kotičku s predšolskimi otroki. Tako smo pričeli z vprašalnikom (Priloga 8.1) 
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za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Namen vprašalnika je bil pridobiti 

informacije o tem, kakšno je dejansko stanje v vrtcu pri uvajanju tehnične vzgoje v 

oddelke ne glede na starost otrok, kako vzgojiteljice otrokom predstavijo tehnično temo 

in katere materiale pri tem uporabljajo. Zanimala nas je povratna informacija 

vzgojiteljic iz njihovih konkretnih izkušenj pri delu z otroki v okviru uporabe različnih 

materialov in tehnične vzgoje v vrtcu. Vprašalnik je izpolnilo 26 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic iz VVZ Kekec Grosuplje. Med vprašanimi so bile strokovne 

delavke, ki v vrtcu različno dolgo opravljajo vzgojno delo, so različno stare in imajo 

različno stopnjo ter smer izobrazbe. 

 

1. vprašanje: Koliko časa opravljate svoje delo v skupini predšolskih otrok? 

S prvim vprašanjem smo želeli pridobiti informacijo o delovni dobi strokovnih delavk. 

Ni pomembna starost strokovne delavke, saj smo želeli poizvedeti le o časovnem 

obdobju, v katerem vsak dan dela s predšolskimi otroki in posledično pridobiva 

teoretične in praktične izkušnje ob delovanju v vrtcu. Na podlagi odgovorov (Slika 4.1) 

smo ugotovili, da je večina vzgojiteljic (11 od 26: 42 %) na tem delovnem mestu manj 

kot 10 let. Iz tega lahko sklepamo, da so še nedavno obiskovale šolo in imajo tako sveže 

znanje in primere prakse iz šole. Imajo pa manj izkušenj iz primerov dobrih praks na 

delovnem mestu. Najmanj anketiranih strokovnih delavk je zaposlenih med 10 in 20 let 

(7 od 26: 27 %), nad 20 let pa je zaposlenih 8 strokovnih delavk (31 %). To pomeni, da 

so vprašane sorazmerno mlajše. 

 

 

 

Slika 4.1: Delovna doba strokovnih delavk v vrtcu 
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2. vprašanje: Katere materiale v največji meti uporabljate pri pripravi 

didaktičnih materialov za otroke? 

Pri tem vprašanju smo se osredotočili na delo strokovnih delavk, ko s svojim 

načrtovanjem in s pripravo dejavnosti za otroke izdelujejo didaktični material. 

Zavedamo se, da material pripravljajo na podlagi znanja in izkušenj glede tega, kateri 

material je trpežen, privlačen za otroke, večkrat uporaben in tudi s strani strokovne 

delavke primeren za izdelovanje. Pri vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Zanimalo 

nas je, kateri material prevladuje in kako pogosto se v praksi uporablja les. 

 

Zbranih je bilo 85 odgovorov. Na Sliki 4.2 lahko vidimo, da je največ (33 %) anketirank 

navedlo papir. Najverjetneje zato, ker je cenovno lahko dostopen, preprost za uporabo, 

ga brez težav zamenjamo, za daljšo trpežnost ga lahko tudi plastificiramo in ima več 

možnih načinov uporabe. Papirju sledi odpadni material (25 %), kar je pravzaprav 

pohvalno, saj se odpadni material z nekaj domišljije lahko uporabi na različne načine, 

tudi izdelki so lahko zelo kreativni. Na to verjetno vpliva tudi dejstvo, da je vrtec 

vključen v projekt ekovrtec in je to zavedanje o vplivu prevelike količine smeti na naše 

okolje še toliko večje. 22 % vprašanih je izbralo tudi blago kot material, ki ga izberejo 

pri izdelavi didaktičnih pripomočkov. Blago ima daljši obstoj in je primerno predvsem 

za mlajše starostne skupine otrok. Na koncu sledijo umetne snovi (11 %) in les (9 %). 

Verjetno zato, ker sta materiala zahtevnejša za obdelavo, izdelava pa zahteva več časa, 

več pripomočkov in orodij. Mogoče lahko tu zaznamo tudi žensko naravo tega poklica. 

 

Ugotovili smo, da je les kot didaktični material zelo malo prisoten pri neposrednem delu 

strokovnih delavk. Z diplomskim delom želimo zato pokazati primerno tehnično 

dejavnost, kjer je les prisoten od začetka do konca. Dejavnosti so sicer z vseh področij 

kurikuluma in les nastopi kot material, ki ga za pripomočke uporabi strokovna delavka, 

in kot igrača za predšolskega otroka, ki se z njim igra, ustvarja, izdeluje ali konstruira. 
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Slika 4.2: Izbrani materiali 

3. vprašanje: S katerimi igračami glede na material se otroci po Vaših 

opažanjih največ igrajo? 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, po katerih igračah, iz katerega materiala, otroci 

najraje posežejo. Ugotovili smo (Slika 4.3), da je največkrat izbran les in najmanj igrače 

iz blaga ter papirja. Torej lahko zaključimo, da je otrokom les privlačen, da radi 

posegajo po lesenih igračah, se z njimi igrajo in ustvarjajo. 

 

 

 

Slika 4.3: Izbrane igrače glede na material 

 

4. vprašanje: Ali izdelujete kakšne lesene igrače za otroke različnih starosti? 

Kakšne? 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli neposredno od strokovnih delavk izvedeti, ali 

izdelujejo kakšno leseno igračo za predšolske otroke in katero. S tem smo želeli 

pridobiti vpogled v njihovo delo in odnos do lesa kot didaktičnega materiala. 13 



 21 

vprašanih je odgovorilo, da izdelujejo lesene igrače, 13 vprašanih pa lesenih igrač ne 

izdeluje. Večina tistih, ki so odgovorile z »ne«, je pri prvem vprašanju odgovorilo, da 

opravlja svoje delo s predšolskimi otroki manj kot 10 let. Tiste, ki so odgovorile z »da«, 

so navedle naslednje primere: leseni čevlji z vezalkami iz blaga za učenje zavezovanja, 

igri tri v vrsto in spomin ter druge didaktične igre, hodulje, kocke, tombola, sestavljanke 

ter inštrumenti. Ob teh odgovorih opazimo, da se les različno vključuje v izdelovanje 

igrač: strokovne delavke uporabijo že izdelano leseno igračo (kocke, čevelj), uporabijo 

les kot manjši del igrače (lutke, inštrumenti) ali prosijo koga za pomoč pri izdelavi 

lesene igrače (didaktične igre, hodulje). 

 

5. vprašanje: Naštejte nekaj prednosti in slabosti, ki jih opazite pri izdelavi 

lesenih iger in igrač. 

Strokovne delavke so navedle naslednje prednosti in slabosti. 

 

Prednosti:  

 vzdržljivost/trpežnost igrač, naraven material, ekološko razgradljiv, spodbuja 

domišljijo in ustvarjalnost,  

 otrokom se zdijo te igrače nekaj posebnega, če so večjih dimenzij kot običajno 

(npr.: večji človek ne jezi se iz lesa),  

 posebej dečki radi delajo z različnimi orodji in pripomočki (zabijanje žebljev s 

kladivom, žaganje z žago, brušenje z brusnim papirjem itd.), 

 otrok s temi igračami razvija motoriko in konstruktivnost, 

 manjša hrupnost pri igri – bolj umirjena igra, 

 ker večinoma izdelujemo iz odpadnega lesa, je les recikliran in tako obstojnejši 

kot papir in prijeten na otip, 

 z lesenimi igračami se otroci igrajo brez predhodnih navodil, ki bi jim 

narekovala, kaj točno naj počno, 

 les je material, ki se ne poškoduje, ko pade na tla; otroci zelo radi posegajo po 

teh igračah, 

 prijetne na otip, trdne, enostavne, 

 les je otrokom zanimiv za obdelovanje, 

 trpežne, ne vsebujejo škodljivih kemikalij, ekološko razgradljive, ne potrebuješ 

elektrike, baterij ali programske opreme, 
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 otrokom prijazen material, 

 kakovostna igrača, 

 naravni odtenki barv, 

 veliko možnosti za različno igro. 

Slabosti:  

 za izdelavo lesene igrače potrebuješ precej orodja, ki pa ga po igralnicah ni; tako 

raje ne izdelujem lesenih igrač, kot pa da bi bile neprimerno obdelane,  

 težja izdelava, pogosto ni primernega orodja,  

 slabosti v bistvu ni, morali bi biti le bolj pazljivi in pri izdelavi bi moral biti 

vedno zraven en odrasel, 

 lesene igrače so drage, dragi so tudi les in orodja, ki jih potrebujemo pri izdelavi, 

 lesene igrače so težke, 

 imajo ostre robove, 

 ko se robovi načnejo, je nevarno, da si otrok zarine trn v roko, 

 če les ni dobro obdelan, so lahko prisotne trske, s katerimi se otroci lahko 

poškodujejo, 

 težko jih je dobro obdelati, so tudi težke in tako neprimerne za otroke do 16 

mesecev, saj jim ne moremo dopovedati, naj igrač ne mečejo na tla, 

 niso primerne za mlajše otroke, 

 skoraj nemogoče, da lesene igrače izdelaš sam, zaradi postopkov in obdelave z 

orodji, ki jih v vrtcu ni, razen preprostih igrač, brez večje obdelave, 

 otroci se s temi igračami lahko med seboj poškodujejo, 

 nekoga moraš poznati, da dobiš les in orodja oziroma da ti pomaga pri izdelavi 

(mizar), 

 sredstva, ki naj jih otroci ne bi uporabljali (žaga, akrilne barve), dolgotrajna 

izdelava, prostorska in materialna stiska, 

 higiena, gnitje, 

 težavno čiščenje lesenih igrač. 

Dva vprašalnika sta bila pri tem vprašanju prazna in na enem vprašalniku je bil zapis 

delavke, da že več let deluje v jasličnem oddelku, zato lesenih igrač ne izdelujejo. Pri 

odgovorih opazimo, da je veliko omejitev za delo z lesom na strani vrtca, ker nudi 
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premalo ustreznega okolja za takšen tehnični kotiček in je večinoma odvisno od 

vzgojiteljice, kako se znajde, da najde primeren način za dejavnosti z lesom v oddelku. 

Odvisno od tega, koliko se ji to sploh zdi pomembno. Naštele so tudi veliko prednosti 

lesenih igrač, predvsem pri igri z lesom, lesenimi kockami in drugimi lesenimi 

predmeti, saj spodbujajo veliko ustvarjalnosti, konstruktivnosti in ponujajo več 

možnosti za igro. 

 

6. vprašanje: Ali pri izdelavi izdelkov iz lesa z otroki naletite na kakšne 

težave? 

16 anketiranih je odgovorilo z »ne« in 10 z »da«. Večina vprašanih (16 strokovnih 

delavk) se loteva dejavnosti z izdelovanjem iz lesa brez težav. Tiste, ki so naletele na 

težave (10 vprašanih), so navedle naslednje moteče dejavnike: 

 premalo orodja, 

 nimamo potrebnega materiala za izdelavo, 

 težji postopek izdelave, pomanjkanje orodja, premalo znanja, 

 imajo malo izkušenj od doma, pri lesu hitro dobiš trn, je težak, starši imajo 

čedalje manj lesa, da bi ga prinesli v vrtec, 

 obdelava lesa, potrebna orodja in varnost, 

 nimamo dovolj materiala, potrebno je orodje, ki ga nimamo, 

 orodje, zaščita, 

 pomanjkanje lesa kot materiala v vrtcu, 

 varnost otrok je postala že taka nuja, da kmalu niti nožev ne bodo uporabljali pri 

kosilu, kaj šele, da sami zabijajo žeblje, žagajo, brusijo itd. 

 zahtevani higienski standard. 

 

Strokovne delavke v vrtcu so omejene iz različnih strani: premalo potrebnega materiala, 

zahteve in želje staršev, premalo znanja o obdelavi lesa in zahteve zdravstveno-

higienskega režima. 

 

7. vprašanje: Katera je najpogostejša metoda obravnave snovi v skupini 

predšolskih otrok? 

Možno je bilo obkrožiti več odgovorov, ker se zavedamo, da delavke svoje delo 

opravljajo na različne načine, tudi ne vedno po isti metodi, oziroma naenkrat v 
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dejavnost vključijo več različnih metod. Izvedeti smo želeli, katera je tista, ki jo dajejo 

na prvo mesto in je večini najpomembnejša. Na Sliki 4.4 lahko opazimo, da je 18 

strokovnih delavk (69 % vprašanih) obkrožilo metodo igre, ki je tudi dejansko 

najpomembnejša. Tako je verjetno tudi zato, ker so skoraj vsi oddelki tega vrtca v 

programu Korak za korakom (Priloga 8.1), ki spodbuja učenje ob igri po kotičkih. 

 

Igra je bistvo, ki poganja programe za predšolsko vzgojo. Vse raziskave pokažejo, kako 

izjemno vlogo ima igra v vsakdanu otrok. Razvoj in igra gresta z roko v roki pri vsakem 

otroku, zato naj bi imel vsak neprekinjene možnosti za prosto igro. Igra naj se pojavlja v 

najrazličnejših oblikah individualno ali v interakciji z vrstniki, ko otrok razvija socialne 

spretnosti (Hansen, Kaufman in Walsh, 2000). Za metodo igre sledijo metoda pogovora, 

demonstracije, razlage in metoda opazovanja (ki jo je izbrala le ena vprašana, ki je 

zraven dopisala, da to misli tako, da otrok opazuje drugega otroka pri igri in zatem sam 

ponovi za njim).  

 

 

 

Slika 4.4: Izbrana metoda pri obravnavi nove snovi 

 

Igra je v vrtcu prevladujoči način dela. Vsa spoznanja želimo otrokom podati prek igre. 

Aktivnost otrok pri igri je večja kot pri drugih oblikah učenja. Za igro otroke tudi 

najlažje motiviramo, saj tako upoštevamo njihov interes. Prav tako si vsebine veliko 

lažje zapomnijo, če se jih naučijo prek igre. Metoda pogovora je ena od pogosteje 

uporabljanih metod za posredovanje znanj, učenje novih spretnosti in dajanje navodil. 

Pogovor je vedno naravnan na predznanje otrok in je lahko spontan ali načrtovan. 
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Metoda demonstracije temelji na otrokovem opazovanju nekega postopka in njegovem 

posnemanju. Metoda razlaganja v otroku spodbudi zanimanje za poslušanje, ki ga lahko 

tudi povečamo, če razlago kombiniramo z opazovanjem slik, fotografij ali slikanic. Na 

ta način pri otroku tudi večamo besedni zaklad, povečamo govorno ustvarjalnost in ga 

usmerjamo k razmišljanju. Z metodo opazovanja pa otroke učimo spretnosti 

opazovanja, h kateremu jih spodbujamo z vnaprej pripravljenimi vprašanji, s katerimi 

vodimo k rešitvam in pravim odgovorom (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

8. vprašanje: Katera oblika dela se Vam zdi najprimernejša pri obravnavi novih 

snovi? 

69 % anketiranih (Slika 4.5) je izbralo odgovor skupinske oblike dela in najmanj (le dva 

izbrana odgovora) frontalno obliko dela. 8 vprašanih je izbralo tudi individualno obliko 

dela in 7 vprašanih delo v paru.  

 

 

Slika 4.5: Oblike dela 

. 

Pri delu po skupinah otroke razdelimo v manjše delovne skupine, tu zraven sodi tudi 

igra po različnih kotičkih. Vzgojitelj se mora na to obliko dela predhodno zelo dobro 

pripraviti in jo načrtovati. V uvodu vzgojitelj predstavi nalogo, pove, kaj bomo delali, 

ter razloži potek dela. Vzgojitelj potem otrokom svetuje, priskrbi material in jih 
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spodbuja. Znotraj skupine potekajo interakcije, razdeljevanje nalog, delovanje kot 

celota, tudi dogovarjanja in reševanja konfliktov. Na ta način otroke usposabljamo za 

sodelovanje z drugimi. Ta oblika dela prednjači pred vsemi drugimi. Pri individualni 

obliki dela je temeljna značilnost, da vzgojitelj dela le z enim otrokom. V predšolskem 

obdobju je pogosto prisotna, saj se vzgojitelj lahko prilagaja posebnostim razvoja 

vsakega otroka. Takšno delo je v skupini zelo pomembno, kadar imamo v skupini 

otroke s posebnimi potrebami. S to obliko dela lahko posamezniku prilagodimo tempo 

dela in je tako primerna predvsem za mlajše skupine otrok. V paru se delo izvaja, kadar 

je to v skladu z naravo aktivnosti: zaradi medsebojne pomoči in sodelovanja pri izvedbi 

naloge ali pa če mlajši otrok sodeluje s starejšim. Tudi to delo je treba skrbno načrtovati 

in nadzirati. Frontalno delo pa je tisto, ko vzgojitelj naenkrat dela s celotno skupino in je 

časovno najbolj ekonomično. Delo pa je naravnano tako, da mu lahko sledi večina 

otrok, ne upošteva pa sposobnejših, počasnejših, mlajših in manj sposobnih otrok. 

Primerno je le v homogenih skupinah (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

9. vprašanje: Katere strategije učenja uporabljate v sklopu tehnične vzgoje v 

vrtcu? 

Tu je bilo možno obkrožiti le en odgovor in 20 anketiranih (77 %) je izbralo odgovor 

učenje z raziskovanjem, kar pomeni, da se otroci učijo sami prek svojega raziskovanja 

in ugotovitev. Pet anketiranih je navedlo izkustveno učenje in eden projektno delo 

(Slika 4.6). 
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Slika 4.6: Strategija učenja 

 

Vse tri strategije učenja so naravnane na samoaktivnost otrok. Pri projektnem delu gre 

za načrtno izvajanje nekega vnaprej projektiranega dela, pobudnik je lahko vzgojitelj ali 

otroci. Pri izkustvenem učenju gre za to, da otroku dopustimo, da se nalog in aktivnosti 

loti narobe ter na podlagi izkušenj in učenja pride do rešitev. Pri učenju z raziskovanjem 

pa je važno, da otroku zagotovimo okolje, ki samo po sebi privabi k učenju, potrebni so 

le didaktični materiali, s katerimi otrok raziskuje in se uči (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). 

 

10. vprašanje: Prosim Vas, če z mano podelite kakšno izkušnjo ustvarjanja ali igre 

z lesom v skupini. 

V nadaljevanju so navedeni točni zapisi anketiranih vzgojiteljic, njihove izkušnje o igri 

in delu z lesom v njihovih skupinah. Zapisov je 22, ostale so vprašanje pustile prazno: 

 Obnovili smo leseno skrinjo, v igralnico smo prinesli štor, ki je bil na razpolago 

v raziskovalnem kotičku, igra s konstrukcijskimi lesenimi bruni. 

 Lesene igrače imamo kot kocke različnih velikosti in oblik, s katerimi otroci zelo 

radi ustvarjajo. 

 Predvsem igra z lesenimi kockami in sestavljanje različnih hiš, živali, objektov 

ipd. 
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 Pri mizarju smo dobili odpadke – les, ga pobrusili (uporaba orodja), nato smo se 

s tem igrali, že vrsto let je takšna igrača priljubljena (uporabljajo jo kot 

konstrukcijsko igračo, za kuhanje, prelaganje) itd. 

 Kocke različnih oblik in velikosti, kroglice z luknjami za nizanje na vrvico, 

didaktična igra barvna tombola. 

 Izdelovanje lesenih svečnikov, izdelovanje adventnih venčkov iz posušenih vej, 

uporaba lesenih palčk pri sajenju rožic za označitev rož. 

 Izdelovanje panjskih končnic in ptičje hišice. 

 Delo v tehničnem kotičku, vedno prisotni leseni konstruktorju, da igro lahko 

nadgrajujejo, z ročnim vrtalnikom vrtanje lukenj v les, zabijanje žebljev, žaganje 

lesa, dolbenje, poliranje, brušenje, lepljenje, izdelovanje slike iz žagovine, 

barvanje lesa. 

 Slikanje na lesene ploščice, na lesene plate iz furnirja ipd. 

 V skupini 1–2-letnikov imajo otroci na voljo lesene domine velikosti 5 x 15 cm. 

Ker so še premajhni za igro domin, te ploščice nalagajo na tovornjake, iz njih 

sestavljajo stolpe, v kotičku kuhinja z njimi kuhajo, jih zlagajo po tleh eno 

zraven druge in nato hodijo po njih. Kljub temu da so domine namenjene 

družabnim igram, jih naši otroci uporabljajo kot nestrukturiran material in 

odkrivajo nove možnosti igre z njimi. 

 Igra domine, spomin. 

 V gozdu smo postavljali škratove hišice (vsak otrok je iz materiala, ki ga je našel 

v gozdu, naredil svojo škratovo hišo). 

 Ustvarjanje lutk iz neobdelanega lubja, storžev, vej in koščkov lesa; vse najdeno 

v gozdu. 

 Uporabljamo tehnični kotiček s pravim orodjem in otroci tako obdelujejo les. 

Otroci pri tem zelo uživajo in so ponosni na svoja dela. Igra z različnimi 

lesenimi kockami (gradniki). 

 Lesene pretikanke, leseni konstruktorji. 

 Otroci zelo radi uporabljajo les/lesene kocke, konstruktorje, lesene pretikanke 

itd. 

 Vsekakor se otroci zelo radi igrajo z lesenimi konstruktorji in ustvarjajo z njimi. 
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 Zelo radi gradijo stolpe, garaže iz lesenih odpadnih kosov. Odpadni material od 

mizarjev navadno ni uporaben zaradi neobdelanih robov, če ga zbrusimo, pa je 

odličen. 

 Spoznavanje – greš v gozd, pogovor o tem, kako se izdela ena igrača, ki se 

sestavlja iz različnih delov in oblik (npr.: poševno odrezana breza in narišeš 

zajčka, iz majhnih okroglih oblik sestaviš medvedka). 

 Obnovili smo staro skrinjo – jo popravili s pomočjo hišnika (ki je sam zabil 

žeblje), otroci pa so jo pobrusili in polakirali. Les kot naravni material za 

konstrukcijo. 

 Otroci se lahko igrajo z odrezki vej in debla ter lesenimi palicami, igre z 

lesenimi ploščicami – obdelan in neobdelan les, brušenje lesa z brusnim 

papirjem. 

 Lesena vozila, keglji in drugi športni rekviziti, didaktične igre, izdelovanje 

hodulj, izdelava hišice z vso notranjo opremo, ki jo potrebuje (stoli, omare, 

mize). 

 

Z refleksijo vprašalnika smo prišli do zaključka, da je tehnični kotiček z lesom pri 

strokovnih delavkah različno sprejet in od tega je odvisno, ali imajo otroci možnost 

srečati se z igro z lesom, obdelavo lesa, orodji in s pripomočki za obdelavo in izdelavo 

lesenih predmetov; pravzaprav spoznati snov les. Nekatere vidijo veliko težav s higieno 

z lesom v vrtcu, nevarnosti lesa za otroka, zahteve staršev glede njihovega otroka in 

njegovega početja, osredotočajo se na premalo lastnega znanja pa tudi finančnih 

sredstev in materiala, ki je potreben za delo z lesom. Druge pa se znajdejo oziroma 

poiščejo druge rešitve, da imajo otroci v vrtcu možnost raziskovanja lesa v tehničnem 

kotičku. Pri tem otrokom nudijo varnost in jih med dejavnostjo nadzirajo. Naštele so 

tudi veliko primerov lesenih igrač in iger z lesom kot naravnim materialom in 

ustvarjanja iz njega, ki dokazujejo priljubljenost tovrstnih aktivnosti v vrtcu. Ko smo v 

skupini izvajali tehnično dejavnost z lesom, smo se držali tudi pestrosti izbranih oblik 

ter metod dela in strategij učenja. Prevladovalo je učenje ob raziskovanju lesa kot 

naravnega materiala, iz katerega lahko izdelamo mnogo uporabnih in pomembnih 

izdelkov. Pri delu smo uporabljali vse štiri oblike dela: skupno, skupinsko, frontalno in 

individualno. Prevladovala je metoda igre, poleg tega pa smo uporabili tudi metode 
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demonstracije, razlage, pogovora, avdio-video tehnike, opazovanja, poizkušanja. 

Strategija dela pri projektu je bilo izkustveno učenje, ki pri projektu tudi izstopa. 

 

4.3 UVEDBA TEME V SKUPINO 

 

Prvi dan: Gremo v gozd 

CILJ: Otrok spozna in raziskuje les v naravi. 

DEJAVNOST: V jutranjem krogu otroke presenetimo s klobukom. Povemo jim, da smo 

klobuk našli v gozdu, kamor smo šli dan prej na sprehod. Skupaj mu nadenemo ime 

(npr.: gozdni klobuk – Slika 4.7). Otrokom zaupamo, da ima klobuk posebno moč, saj 

vsak, ki si ga nadene, dobi pogum, da svojo misel pove ostalim. Zatem si nadenemo 

klobuk in sedemo na leseno pručko. Otroke vprašamo: Ali veste, iz katere snovi je ta 

pručka? Kje pa les dobimo? Spodaj so zapisani odgovori vseh prisotnih otrok v času, 

ko smo s temo v skupini začeli, kar pove veliko o predznanju in sedanjih predstavah 

otrok. 

 

Bor: »Od delavcov al pa v trgovini.« 

Anja: »Da kupimo les.« 

Lara: »Ga lahko dobimo iz drv.« 

Neža: »Lahko tud v gozdu nažagamo drva.« 

Val: »Če delavci ne rabjo lesa, ga gremo lahko mi iskat.« 

Matic: »Lahko ga dobimo pr enmu stricu.« 

Ajda: »Če jim zmanjka lesa, ga lahko grejo iskat pa izdelajo. Sposodijo si ga pri enmu 

človeku.« 

Leja: »Lahko ga prnesemo od doma.« 

Tomaž: »Drevo požagajo v gozdu in dobijo les.« 

Martin: »Zrežejo ga, pol je pa narjen.« 

Maks: »Posadiš drevo pa najprej nič ne raste, samo k bo večji, ga pa požagaš pa 

pobrusiš, da je dober, pol pa neki nardiš.« 

Timotej: »V gozdu.« 

Edi: »Enkrat v gozdu sm jst vidu, kako je bla lesena hiška.« 

Klara: »V gozdu.« 

Ella: »Lahko bi našli drevesa pa bi ga vzeli.« 

Marcel: »Lahko ga dobimo v drvarnici, ko ga požagajo.« 
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Kaja: »Les ti da očka z žago. Očka ga dobi v trgovini.« 

Žiga O.: »Les pride iz gozda.« 

Žiga P.: »Da gremo v hosto pa drevo nažagamo pa gremo po motorno žago in ga na 

koščke požagamo.« 

Iza: »Gremo v gozd in požagamo drevo.« 

Miha: »Les dobimo, da gremo v hosto pa eno smreko požagamo.« 

 

Zatem nadaljujemo z vprašanji. Kaj še imamo lesenega v igralnici? Kakšne lastnosti 

ima ta snov? Kako pa nastane pručka? Vsak, ki želi govoriti, dobi klobuk. Zatem damo 

otrokom pobudo, da skupaj raziščemo pot lesa do pručke. Otroke spodbudimo, da 

gremo v gozd poiskat les. Zatem se odpravimo v bližnji gozd (Slika 4.8). Najprej jim 

razložimo igro »oči na peclje«. Vsak dobi listek s sličico, ki prikazuje nekaj, kar je del 

gozda, in mora to poiskati v gozdu. Kdor najde, se vrne in zatem na koncu skupaj 

pregledamo rešitve.  

 

Ogledamo in otipamo drevesa (Slika 4.9). Pogovarjamo se, ali je na otip in videz 

podobno lesenim izdelkom, ki jih imamo v igralnici. Poiščemo tudi štore. Kako štor 

nastane? Ali bo iz štora zraslo novo drevo? Kaj opazimo na štoru? Opazimo tudi kup 

hlodovine (Slika 4.10). Kaj je to? Zakaj so na kupu? Kako in kam gredo naprej? 

Ogledamo si letnice na hlodih in jih preštevamo (Slika 4.11). Zatem lahko poiščemo 

tudi veje. Za kaj jih lahko uporabimo (ogrevanje)? Za kaj še lahko uporabimo les? Ali 

imajo drevesa še kakšno vlogo v naravi? Iz vej, ki ležijo na tleh, poskusimo narediti stol 

ali pručko. Ali je nastali stol trden in primeren za sedenje? Kaj je potrebno, da nastane 

stol, na katerem lahko sedimo? Ob pogovoru in opazovanju narave se odpravimo nazaj 

v vrtec, kjer imajo ob prosti igri na voljo revije in knjige o gozdovih, gozdarstvu (Slika 

4.12). 

 

VARNOST PRI DELU: Otroci morajo biti na sprehodu primerno obuti in oblečeni. V 

gozdu smo pozorni na morebitne gozdarje, ki podirajo drevesa, in se jim umaknemo. Pri 

opazovanju hlodovine poskrbimo, da so otroci na primerni razdalji in ne plezajo na kup.  
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       Slika 4.7: Listni klobuk                                                     Slika 4.8: Gremo v gozd 

. 

       
 

    Slika 4.8: Deblo je iz lesa                                    Slika 4.9: Kup hlodovine 

. 
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Slika 4.10: Preštevanje letnic 

. 

 
 

Slika 4.11: Lesene vejice bomo nesli v vrtec in jih proučili 

 

EVALVACIJA: Ta dan smo imeli zastavljen cilj iz narave in jezika, ko smo v okolju 

spoznavali nove besede: štor, hlod, les, gozdar, ki pa jih bomo morali v prihodnjih dneh 

še velikokrat ponoviti. Otrokom smo poskušali približati les kot snov v naravi. 

Ugotovili smo, da imajo otroci predstavo, kje v gozdu se les nahaja, in da ga je treba 

obdelati, da ga lahko uporabimo. Tudi ko smo jih spraševali v obrnjenem vrstnem redu, 

ko so imeli pred seboj pručko in smo jim zastavili vprašanje, od kje dobimo ta les, da 

lahko izdelamo pručko, jih je veliko znalo odgovoriti, da v gozdu. Nekateri pa imajo s 

tem krogom obdelave manj izkušenj in so odgovarjali drugače, a vseeno pravilno: v 

trgovini, dobimo od nekoga, najdemo v drvarnici itd. V prihodnjih dneh, ko se bo tema 

razvijala, moramo otrokom večkrat zastaviti to vprašanje, da bomo vedeli, ali razumejo, 
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sicer jim bomo morali ponovno razložiti na drug način: npr. prek slik, videoposnetkov, 

da bodo razumeli. Cilj, da otroci usvojijo nove izraze o lesu in gozdarstvu, so pomagali 

doseči otroci, ki o tej temi vedo več: nekateri so poznali besede hlod, gozdar, motorna 

žaga, grm, lubje itd. Nekateri pa so s svojimi besedami iskali rešitev: gozdar – gozdni 

mož, veja – palčka, kar je iznajdljivo, vendar se bomo v prihodnje držali strokovnosti 

projekta in otroke naučili pravilnih izrazov. Ostali so te izraze mogoče slišali prvič, 

vendar jih bodo med projektom še slišali, tudi risali jih bomo in tudi konkretno 

poimenovali, tako si jih bodo tudi lažje zapomnili. 

 

Temo smo pričeli tako, da smo šli v gozd in poiskali les, kjer se tudi prične proces 

obdelave lesa. Verjetno otroci še nikoli niso razmišljali o drevesih kot o lesu, zato je to 

motivacija, da ugotovimo, kako iz drevesa lahko nastane lesen izdelek, otroci so že 

pokazali interes, da bi poskusili iz lesa narediti pručko. Tako so motivirani šli v naravo, 

v njej iskali les in se z lesom tudi igrali v njegovi naravni obliki. Ta del je otrokom 

pustil poseben vtis, kar vem prek njihovih risb, ki so jih risali ob prihodu nazaj v vrtec, 

ko smo jim naročili, naj narišejo, kar smo danes počeli in jim je bilo najbolj všeč. V 

svojih risbah so izrazili predvsem tisto, kar so v gozdu odkrili sami. 

 

Tema je pritegnila vse, saj so vsi sodelovali. Ker imamo v projektu zelo veliko področij 

in dejavnosti, ki jih lahko vključimo, moramo biti zelo fleksibilni in opazovati otroke, 

da bodo iz projekta lahko potegnili največ. Sedaj nam je predvsem izziv, da v temo 

pritegnemo tudi deklice, za katere smo opazili, da od izbirnih dejavnosti po kotičkih 

izberejo druge dejavnosti. 

 

Drugi dan: Spoznavanje obdelave lesa 

CILJ: Otrok spozna proces obdelave lesa. 

 

DEJAVNOST: V jutranjem krogu z otroki pregledamo fotografije procesa predelave in 

obdelave lesa (Priloga 8.3) in posamezne postopke sklenemo v smiseln in resničen 

vrstni red. Ob tem se pogovarjamo, zastavljamo vprašanja in nanje odgovarjamo. Na 

platnu si prek diaprojektorja ogledamo posnetek zaporedja poti lesa (Slika 4.13). Ob 

tem se večkrat ustavimo in komentiramo dogajanje na posnetku. Zatem jim predstavimo 

dejavnosti v kotičkih. V kotičku »knjiga« imajo otroci možnost opazovanja in igranja s 

fotografijami, ki smo jih spoznali v jutranjem krogu in ponazarjajo proces obdelave 
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lesa. V kotičku »sestavljanka« sta dve škatli, v katerih razvrščajo ponujene predmete 

glede na to, ali so gladki ali hrapavi (Slika 4.14). Pri tem svojo ugotovitev tudi razložijo. 

V kotičku »barvica« otrokom ponudim les, ki smo ga prinesli iz gozda, na katerega 

lahko rišejo, ga obrisujejo, štejejo letnice in izdelujejo različne strukture (sliki 4.15 in 

slika 4.16). 

 

VARNOST PRI DELU: Pri rokovanju z lesom smo previdni na morebitne trske, 

potreben je stalen nadzor. 

 

EVALVACIJA: V uvodu smo pozornost otrok pridobili s posnetki, vsi so opazovali in 

bili pozorni na stvari, na katere smo jih opozorili, tudi deklice, čeprav so posnetki kazali 

delo s stroji v gozdu. Ena izmed deklic je tudi v pogovoru veliko sodelovala, saj že 

nekoliko pozna gozdarjevo delo. Tako je pritegnila tudi ostale deklice, vendar bomo 

med dejavnostmi vseeno pripravili tudi veliko ročnega izdelovanja, kar imajo rade. 

Sicer so v pogovoru nekateri bolj sodelovali, drugi manj, odvisno od tega, koliko se na 

to temo spoznajo iz življenja. Ob temi moramo še naprej iskati in pripravljati možnosti 

aktivnega učenja za vse, predvsem jih motivirati in spodbuditi k sodelovanju. Med 

pogovorom smo ugotovili, da še niso povsem usvojili pojmov: hlod, hlodovina, gozdar, 

lubje. V času projekta je treba te besede velikokrat ponoviti, da jih bodo razumeli in 

usvojili. Naslednji dan bomo pripravili lesene ploščice za didaktični igri spomin in 

domino, s katerima bomo načrtno povabili k igri tiste otroke, ki manj razumejo nove 

pojme, in jih z risanjem novih pojmov pripravili k lažjemu razumevanju, saj bodo z 

risanjem besed, ki imajo povezavo z lesom, izdelali didaktični igri in se z njimi kasneje 

tudi igrali. 

 

Danes smo spoznali proces od logarja do žagarskega obrata in sušenja. Potrebno jim je 

še dodatno razložiti pomen žage, sušenja. Sami so dali pobudo, da bi gledali posnetek, 

kako delajo izdelke (pručko), se pravi delo mizarja, kar smo si tudi pogledali in otroci 

so že pričeli kovati zamisli o svoji pručki, kako jo bodo izdelali. Seznaniti jih moramo, 

da se les uporablja tudi v druge namene: gradbeništvo, ogrevanje, ker jim je to 

nepoznano področje. 

 

Otroke  smo ves čas opozarjali, da je to delo zelo nevarno, da mora delavec paziti tudi 

na varnost pri delu in biti previden. Ko nas bo obiskal gozdar, moramo podrobneje 
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pogledati tudi barve in material delovne obleke, pomen čelade, naušnikov, čevljev in 

rokavic ter jim razložiti, zakaj je tako opremljen.  

 

Mislimo, da so bili kotički uspešni, ker smo jih izvedli zunaj, na igrišču. Čeprav bivanje 

zunaj ponuja toliko drugih možnosti za igro in zabavo, so otroci vseeno sledili zamisli 

in sodelovali v kotičkih. V glavnem, »lesnem« kotičku so imeli na razpolago različen 

material (kosi lesa, papir, voščenke, škarje, primerke različnih vrst lesa), dobili pa niso 

nobenih konkretnih navodil za delo. Tako smo bili deležni vprašanj, kaj pa naj delam.  

Nekateri so se znašli sami in pričeli les barvati, prerisovati, risati, preštevati letnice. Ko 

so risali les, so vsi otroci letnice zarisovali vodoravno, nihče jih ni risal kot koncentrične 

kroge. V prihodnjih dneh bomo še opazovali in se pogovarjali o tem, zakaj se letnice 

pojavljajo koncentrično. Vsi so zelo dobro razvrščali les po hrapavosti in barvi, nekatere 

je tudi zanimalo, kaj piše na vzorcu lesa, kateri les je to. 

 

V kotičku z bruni (Slika 4.17) so otroci konstruirali objekte, ki jih tudi sestavljajo, ko se 

igrajo z lesenimi bruni. Odkrili so, da lahko sestavijo orodje – kladivo. 

 

Kotiček (Slika 4.18), kjer so razvrščali predmete na gladke in hrapave, je bil dovoljen 

samo za dva otroka in tega so se zvesto držali. Otroci so predmete skrbno otipali, pri 

tem smo opazili, da je večina otrok zares uporabila tip, saj so pogled usmerili drugam, 

ne na predmet. Nalogo so reševali različno, njihove razlage pa so bile naslednje: gladko 

je, ker me poboža, je ravno, se sveti, čutim mehko, nima ničesar; hrapavo je, ker je trd 

material, ima velike luknjice, me podrgne, ima tipke. Tako smo danes spoznali kar 

nekaj značilnosti lesa. 

 

 
 

Slika 4.12: Ogled videoposnetkov o delu gozdarja 
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Slika 4.13: Je les gladek ali hrapav 

 

 
 

Slika 4.14: Risanje na les 

 

 
 

Slika 4.15: Risanje letnic 
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Slika 4.16: Igra z lesenimi bruni 

 

 
 

Slika 4.17: Je gladko ali hrapavo 

 

Tretji dan: Igra z lesom 

CILJ: Otrok se igra in ustvarja z lesom. 

DEJAVNOST: Zjutraj najprej ponovimo in zaključimo proces obdelave lesa, ogledamo 

si posnetek dela mizarja, celoten proces skupaj z otroki tudi narišemo v pravem 

zaporedju in tako ustvarimo t. i. časovnico. 

 

Otroci imajo na voljo kotiček »barvica«, kjer ustvarjajo didaktični igri: spomin in 

domino (predhodno smo pripravili lesene ploščice, otrokom pa ponudimo flomastre in 

predstavimo igro). Otroci tako sami na ploščice narišejo pojme, ki so jih spoznali, da se 

bodo kasneje lahko prek igre učili. V tem kotičku jim ves čas nudimo pomoč, da bodo 

izdelki smiselni in primerni za kasnejšo igro. V kotičku »pisarna« pa razvrščajo 

posamezen vzorec lesa k posameznemu drevesu in zapisujejo imena dreves na kartice. 

Zraven tudi opazujejo značilnosti drevesa in les otipajo. Opazujejo tudi list in plod 

vsakega drevesa. Na koncu se naučimo gibalne igre gozdar, logar, pručka, ki je priredba 
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gibalne igre avion, poplava, potres. Otrokom povemo navodilo, da tekajo po prostoru, 

dokler ne zaslišijo ene izmed besed (gozdar, logar, pručka) in se postavijo v določeno 

pozo. Na ta način bomo prek igre in aktivnega učenja skušali otrokom vtisniti čim več 

znanja in novih izkušenj, spoznanj. 

 

VARNOST PRI DELU: Pri delu z lesenimi ploščicami morajo biti robovi primerno 

obrušeni. 

 

EVALVACIJA: V jutranjem krogu smo skupaj ponovili proces obdelave lesa do 

žagarskega obrata, kar smo prek posnetkov spoznali prejšnji dan. Otroci so sledili 

vprašanjem, odgovarjali, pomagati smo jim morali predvsem pri imenih poklicev ter 

besedah: hlod, hlodovina, razlika med motorno žago in žago kot obratom. Sedaj izraze 

že dobro poznajo, kar vidimo po sodelovanju v pogovoru, kjer te izraze že znajo 

uporabiti. Tudi če jih vprašamo, kam les odpeljejo iz gozda, že znajo odgovoriti. Otroci 

so sami pokazali zanimanje o nastanku pručke. Ob tem so sodelovali z risanjem na 

časovnico, kar pomeni, da smo na papir večjega formata, korak za korakom, narisali 

proces obdelave lesa. Ko smo prišli do sušenja lesa, otroci niso več vedeli, kaj sedaj. 

Razložili smo jim, da sedaj les prevzame mizar, gradbenik ali pa kupec drv. Ogledali 

smo si nazoren posnetek dela mizarja. Ob gledanju so kazali zanimanje, kljub temu da 

posamezni postopki mizarjeve obdelave trajajo kar nekaj časa. Po končanem posnetku 

so me prosili, da pogledamo še, kako se naredi pručka, in pogledali smo tudi ta 

posnetek. Zatem je nekoga zanimalo, kako dela tovarna žaga, kar smo si na spletu tudi 

ogledali. S posnetki jih vsakič znova motiviramo, med gledanjem so videno tudi 

komentirali, kar nam je dalo vedeti, da razumejo. 

 

Zatem smo jim predstavili delo po kotičkih. Tekom dopoldneva so bili ves čas obiskani 

vsi kotički. S presenečenjem smo ugotovili, da so kotički zelo obiskani tudi s strani tihih 

otrok in tistih, ki se delu pogosto izmuznejo. Za delo nismo nikogar posebej spodbujali. 

Tiste, ki so izgubili koncentracijo, smo dodatno spodbudili ali dejavnost nadgradili. 

Otrokov v kotičke nismo vabili poimensko. Trije otroci niso bili v nobenem kotičku, ker 

so jih bolj pritegnile druge igrače, ki so bile na voljo v igralnici, dve deklici pa v vseh 

treh. Veseli smo bili udeleženosti deklic pri dejavnosti risanja didaktičnih iger na lesene 

ploščice. V kotičku »pisarna«, kjer so otroci imeli na voljo kartončke, primere lesa 

različnih dreves in slike posameznega drevesa, njihovega lista in ploda, so bili najprej 
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najstarejši otroci, ki gredo jeseni v šolo (sliki 4.19 in 4.20). V njem so se zadržali kar 

nekaj časa. Pomoči niso potrebovali, le včasih so prinesli pokazat izdelano kartico. Izziv 

jim je bilo primerjanje besed in iskanje enakega zaporedja parov. Mlajši otroci so nas  

ves čas spraševali, kaj piše in kje je drevo za ta les. Za vsak les ni bila pripravljena 

sličica drevesa. Nekateri se ob tem niso znašli, zato smo jih spodbudili, da si to drevo 

sami zamislijo ter ga narišejo na kartonček. V kotičku »barvica«, kjer so izdelovali 

spomin (Slika 4.21), so bili trije stalni otroci, eden pa se je ves čas menjaval. Otroci so 

takoj razumeli, da je treba narisati par – dve enaki sličici. Bili so zelo vneti za delo, saj 

so porisali vse ploščice in ob tem veliko delali na fini motoriki, saj so bile ploščice 

precej majhne in dvignjene od delovne površine. Tudi v kotičku z dominami (Slika 

4.22) so otroci aktivno sodelovali, razumeli so, da je treba ploščico razdeliti na dva dela, 

tudi zaporedje so risali pravilno. Nekateri vseeno niso popolnoma razumeli, ker so 

puščali prazne prostore ali pa sliko ponavljali. Na tem mestu nas zanima, kako se bodo 

igrali s to didaktično igro. 

 

 
 

Slika 4.18: Ta les je smrekov 

 
 

Slika 4.19: Opismenjevanje 
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Slika 4.20: Spomin 

 

 
 

Slika 4.21: Domine 

 

 

Četrti dan: Obisk gozdarja 

CILJ: Otrok spozna poklic gozdarja. 

 

DEJAVNOST: Otrokom napovemo obisk gozdarja. Z listnim klobukom pripovedujejo, 

kar že vedo. Pred obiskom se igramo z lesenimi igračami, ki so jih otroci prinesli od 

doma. Vsak z listnim klobukom pove nekaj o svoji igrači, jo predstavi in razloži, kako 

se z njo lahko igramo (slike 4.23, 4.24 in 4.25). Zatem igračo uvrstimo v kotiček, v 

katerega po namenu spada, in se tam z njo tudi igramo. 

 

Zatem se odpravimo v bližnjo okolico na mesto, kjer nas čaka gozdar, ki je ravno iz 

gozda pripeljal les (slike 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 in 4.30). Predstavi nam svojo zaščitno 

obleko in vse pripomočke, ki jih potrebuje. Pokaže nam svoje orodje in ga pravilno 

poimenuje. Opiše nam svoj delovni dan in pokaže slike delovnih strojev, ki jih 

uporablja pri svojem delu. Opozori na nevarnosti svojega dela in kako skrbi za varnost 
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pri delu. Pove, da je njegov poklic tesno povezan tudi z drugimi poklici (z logarjem, ki 

odkaže, katera drevesa so potrebna, da se jih poseka). Pokaže nam tudi presek debla in 

skupaj preštejemo letnice. Skupaj ugotovimo, kateri les je to in ali je moker/suh. Zatem 

nam tudi prikaže žaganje z motorno žago in merjenje količine posekanega lesa.  

 

Ko se vrnemo v igralnico, otroci na list s silhueto človeka narišejo delovno obleko in 

pripomočke, ki jih je imel gozdar, da preverimo, koliko so si zapomnili (Slika 4.31). 

 

VARNOST PRI DELU: Pri ogledu delovnih pripomočkov otroke opozorimo na 

primerno rokovanje, pri opazovanju gozdarjevega upravljanja s stroji stojimo na 

varnostni razdalji. 

 

EVALVACIJA: Večina otrok se je odzvala na včerajšnjo domačo nalogo, da doma 

poiščejo leseno igračo in jo prinesejo v vrtec. V jutranjem krogu smo jih spodbudili, da 

vzamejo iz predalčkov, kar so prinesli, in to pokažejo drugim. Bili smo presenečeni, da 

je bila med otroki močno prisotna koncentracija, ki jim ni upadla. Imeli smo občutek, da 

so otroci na te igrače že malo pozabili in so jih sedaj zopet našli ob pomoči staršev 

oziroma so sami malo razmislili, kaj imajo lesenega.  

 

Med igro smo opazili, da sploh ne čutijo potrebe in zanimanja za ostale igrače. Ker so s 

seboj prinesli miselne, zabavne, konstrukcijske, družabne, finomotorične igrače, so že 

igrače same po sebi oblikovale kotičke in različne možnosti zaposlitve. Opazili smo, da 

se otroci med seboj sprašujejo, ali lahko vzamejo igračo, če jo lastnik posodi; 

dogovorijo se tudi za vrstni red in pri tem uporabljajo urne kazalce.  

 

Kasneje smo šli ven, da se srečamo z gozdarjem. Otroci so njegovo delo že dokaj dobro 

poznali iz naših dejavnosti v okviru teme, na novo so spoznali predvsem opremo in 

pripomočke, katerih imena bo treba večkrat ponoviti, saj je v tej temi veliko novih 

besed, ki jih otroci sicer ne slišijo in uporabljajo. Zelo primerno je bilo, da so lahko delo 

transporta lesa opazovali tudi v živo, da si zares predstavljajo, kako to poteka. 

 

V kotičku »barvica«, kjer so risali gozdarjevo opremo, smo bili pozorni na otroke, ki pri 

obisku gozdarja niso veliko sodelovali. Presenetilo nas je, da so bile prav njihove risbe 
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zelo popolne, opaziti je tudi manjše podrobnosti: pas, vezir, meter za pasom, prava 

izbira barve oblačil.  

 

                                      
 

Slika 4.22: Lesene kocke                                          Slika 4.23: Lesena sestavljanka 

 

                                             
 

Slika 4.24: Leseni konjiček                                              Slika 4.25: Gozdarjeva oprema 
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Slika 4.26: Prevoz lesa 

 

 
 

Slika 4.27: Koliko lesa dobimo iz enega hloda? 

 

 
 

Slika 4.28: Delo z motorno žago 
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Slika 4.29: Gozdarjevo delo je zanimivo 

 

 
 

Slika 4.30: Risanje gozdarjeve opreme 

 

Sedaj smo s projektno temo že spoznali, da les dobimo iz gozda, kjer se skriva v 

drevesih, ki jih logar odkaže za posek iz različnih razlogov: posek zaradi bolezni, 

urejanja poti ali za kurjavo. Zatem gozdar odkazana drevesa poseka in jih transportira 

ven iz gozda, kamor jih voznik kamiona pride iskat, da jih odpelje na žago, kjer les 

razrežejo in dajo v sušilnico, da se posuši, da bo kasneje mizar ali gradbenik les lahko 

uporabil za nek namen. Preden bomo v igralnici oblikovali nov kotiček, smo preverili 

znanje otrok. Postavili smo jim vprašanje, kaj so do sedaj spoznali o lesu. Na ta način 

smo dobili pregled nad tem, kaj se je otrokom najbolj vtisnilo v spomin. Otroci so 

podajali zanimive odgovore: 

Bor: »Iz lesa lahko pručke nardimo.« 

Val: »Les lahko zakurmo.« 

Iza: »Izvedela sem, kako se žaga drevo.« 

Martin: »Vidli smo tud gozdarja.« 

Matic: »Da lahko nardimo leseno kitaro.« 
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Neža: »Gozdar mora posekat drevesa, da lahko mizar kaj izdela.« 

Ella: »Gozdar nam je pokazal električno roko.« 

Marcel: »Ko gozdar poseka drevo, štor ostane.« 

Edi: »Vem, kako je blo gozdarju ime.« 

Klara: »Logar označi drevo, gozdar ga pa požaga.« 

Kaja: »Spomnim se, ko smo enkrat gledal, k je padu drevo.« 

Anja: »Lahko naredimo žar iz lesa.« 

Tomaž: »Lahko naredimo leseno mizo.« 

Žiga P.: »Lahko naredimo leseno cekirico.« 

Ajda: »Lesene igre imamo.« 

 

4.4 UVEDBA TEHNIČNEGA KOTIČKA V SKUPINO 

 

Igralnica je kot laboratorij, v katerem so otroci postavljeni v vlogo raziskovalcev in se 

prek te vloge preizkušajo ter učijo. V posameznih kotičkih si nadenejo vse vrste vlog od 

umetnikov, znanstvenikov, prijateljev itd. Vzgojitelj pa je odgovoren za to, da ustvari v 

igralnici laboratorij takšne vrste. Pri tem pa priskrbi material, ki bo v otroku spodbudil 

kreativno eksperimentiranje in odkrivanje ter reševanje problemov (Hansen, Kaufmann 

in Walsh, 2000). 

 

Do tehničnega kotička smo prišli prek igre in dejavnosti skupaj z otroki. V štirih dneh 

smo proučili pot lesa od gozda do mizarske delavnice, kjer nastajajo izdelki. Otroci so 

zelo usmerjeni v to, da iz lesa izdelamo nekaj uporabnega (že prvi dan so kot primer 

izdelka videli pručko). Tudi ob ogledu posnetkov posameznih postopkov obdelave lesa 

je bila s strani otrok pobuda, da si ogledamo, kako mizar izdela pručko. 

 

Pri poteku projekta je najpomembnejše, da otroci razumejo, od kod je les prišel in 

kakšna je pot od lesa do izdelka. Zato se bomo v tehničnem kotičku najprej igrali, 

spoznali orodje in z njim rokovali. Pri aktivnostih v tehničnem kotičku bomo ves čas 

prisotni. Naloga otrok pa bo, da se držijo pravil: 

 V tehničnem kotičku so naenkrat lahko trije otroci. 

 Orodje uporabljamo le za tisto, čemur je namenjeno (npr.: s kladivom zabijamo 

žeblje in moznike, ne uporabljamo ga za nič drugega). 

 Orodja in pripomočke uporabljamo tako, kot smo se naučili. 
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 Pri delu pazim na varnost drugih. 

 V kotičku pri delu pomagam drugim otrokom, če potrebujejo pomoč. 

 Orodja si izposojamo. 

 

V kotičku smo jim ponudili naslednja orodja: žičnike različnih dolžin, kladiva, merilne 

trakove, mizarske spone različnih velikosti, vijake, izvijač, primež, brusilni papir, lesene 

klade različnih velikosti in različne trdote in tesarske svinčnike. Izognili smo se žagi, saj 

je v tehničnem kotičku potekala tudi prosta igra in je samostojno delo z njo prenevarno. 

Zahtevnost aktivnosti v tehničnem kotičku bomo stopnjevali počasi, pri tem pa bomo 

spremljali vključenost vseh otrok v dejavnosti v kotičku. Pri nadaljnjem načrtovanju 

aktivnosti bomo sledili interesom in znanju otrok in tudi temo postopno razvijali. 

 

Peti dan: Spoznavanje tehničnega kotička (Slika 4. 32) 

CILJ: Manipulacija z orodji, s pripomočki in z lesom v tehničnem kotičku. 

 

DEJAVNOST: Otrokom zastavimo vprašanje: Kaj uporablja mizar pri svojem delu? 

 

Matic: »Rabi noge za mizo.« 

Bor: »Rabi še kladivo pa žago pa še uno metlco, da počisti, potem pa nič.« 

Edi: »Za mizo rabi tud steklo.« 

Maks: »Rabi tudi termometer, da zmeri, kolk je velik les.« 

Ajda: »Eno žago rabi.« 

Anja: »Potrebuje slušalko in čelado.« 

Martin: »Mora met slušalke.« 

Neža: »Potrebuje les, da lahko izdela stvari.« 

Marcel: »Rabi les in orodja.« 

Žiga P.: »Rabi motorno žago iz plastike.« 

Val: »Najprej, k požagajo les, ga nesejo ven in zložijo na kup, pol pa lahko klopce 

nardiš.« 

Iza: »Mizar rabi dobre kose lesa in žeblje.« 

Kaja: »Mizar rabi rokavice in žago.« 

Lara: »Rabi les, da lahko naredi pručko.« 

Ella: »Rabi kapo in še rokavice.« 
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Tomaž: »Žago rabi, da požaga drevesa, ampak tista, ki niso označena, jih ne sme 

požagat. Pol pa jih z dvižno roko dvigne hlode in jih odpelje. Mizar pa potrebuje veliko 

orodja.« 

Timotej: »Sekiro.« 

Klara: »Rokavice.« 

Leja: »Žago.« 

Miha: »Motorno žago pa les.« 

 

Po skupnem uvodu potekajo dejavnosti po kotičkih. V raziskovalnem kotičku (Slika 

4.33) otroci spoznajo lastnosti lesa: na mizo postavimo večjo posodo z vodo, meter, 

ravnilo in povečevalna stekla. Za proučevanje jim ponudimo kose lesa, prerez debla, 

veje, liste dreves in popke dreves. Otroci lahko pobliže pogledajo strukturo lesa, 

opazujejo les, preverijo, ali les v vodi plava (Slika 4.34), izmerijo debelino, dolžino, 

preštevajo letnice. V kotičku z delovno mizo se urijo pri uporabi orodij, zabijanju 

žičnikov s ključavničarskim kladivom (Slika 4.35), brušenju lesa, vpenjanju lesa v 

mizarsko spono, vijačenju vijakov in merjenju z merilnim trakom ter označevanju 

točke, kjer se žičnik zabije. V kotičku »kocka« pa se lahko igrajo z lesenimi kockami in 

z njimi konstruirajo. 

 

VARNOST PRI DELU: V tehničnem kotičku jih najprej naučimo upravljanja z orodji 

(Slika 4.36); pravilne drže in pravilne uporabe. Pri igri v kotičku smo ves čas prisotni. 

Les, ki ga ponudimo v tehničnem kotičku, mora biti ustrezno obdelan in odstranjene 

morajo biti možnosti, da se otrokom ob uporabi zadere trska v roko. 

 

EVALVACIJA: Cilj, da otrok raziskuje les kot snov, smo dosegli le delno, saj so v tem 

kotičku otroci raziskovali brez vodenja ali dodatnih spodbud. Predvsem so preverili, ali 

les plava (poskušali so vejice, lesene ploščice in nekajcentimetrski prerez debla). Svojo 

ugotovitev so prišli povedat. Druga dejavnost, raziskovanje lesa skozi lupo, jim je bila 

tudi zanimiva, vendar so se predvsem osredotočili na les v vodi, za ponujene veje, liste, 

popke, letnice, sredico, lubje se niso zanimali. Zato bo ta kotiček ostal še nekaj časa v 

skupini, sami pa bomo več časa prisotni, da bodo otroci pri raziskovanju vodeni, da se 

bodo več naučili, saj so se danes predvsem igrali z lesom in vodo. 
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Drugi cilj je, da izkusijo rokovanje s kladivom, kleščami, z brusnim papirjem, mizarsko 

spono, s primežem in z izvijačem ter poskusijo osnovne obdelovalne operacije: 

brušenje, žebljanje, stiskanje, vpenjanje, vijačenje, merjenje z merilnim trakom. Otroci 

so preizkusili vse operacije, opazili smo, da je rokovanje zelo odvisno od tega, ali že 

imajo kakšno tako izkušnjo od doma. Nekateri so bili zelo spretni, inovativni, poznali so 

funkcijo določenega orodja. Drugi tega orodja niso poznali oziroma so z njim rokovali 

prvič in so bili manj aktivni.  

 

Otroci, ki imajo zelo dobro razvito koordinacijo oči in rok, moč zgornjih ramen in so 

sproščeni, se udobno počutijo, bodo v tehničnem kotičku aktivni in ustvarjalni brez 

veliko predznanja. Drugi bodo potrebovali stalno pomoč, vzpodbudo in navodila, kako 

se orodje uporablja, kaj je treba uporabiti in kako nekaj naredimo. Otroci, ki uporabljajo 

žago, kladivo, klešče, žičnike in druga orodja, obvezno potrebujejo stalen nadzor, pri 

čemer jim mora vzgojitelj predstaviti pravila, ki jih morajo v tehničnem  kotičku tudi 

upoštevati, da se nihče ne poškoduje. Ko vzgojitelj z otroki ugotovi, da so narejene 

strukture varne, je tu možnost, da otrokovo znanje nadgradimo z naravoslovnimi pojmi 

in jih jezikovno razvijamo (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000). 

 

Mizarski kotiček je zares dobro uspel. Otroci so bili igrivi, uporabljali so vse dane 

pripomočke. Deklica I je poskušala dva kosa lesa zbiti skupaj, dva dečka sta tudi kosa 

lesa vpela v mizarsko spono. Pogovor med otroki v kotičku je bil zelo mizarsko 

naravnan: »Jaz to pobrusim, lahko vzameš moje kladivo, kateri primež boš uporabil, mi 

podaš tesarski svinčnik?« Nekaj je bilo tudi merjenja z merilnim trakom (Slika 4.37), 

preštevanja centimetrov in označevanja točke, kamor bodo zabili žičnik. Žičnika danes 

še nihče ni zabil do konca, saj potrebujejo čas, da postanejo spretnejši in bodo delali z 

večjo močjo. Potrebujejo še nekaj izkušenj in občutka za smer vijačenja in vrtenja 

ročice primeža. 

 

Tudi kotiček »kocka« so sprejeli z navdušenjem, čeprav v njem ni bilo lego kock in 

vozil. Pravzaprav so bili zelo navdušeni, da imajo na voljo lesene konstruktorje, s 

katerimi so skupinsko zgradili železniško progo (pri tem so uporabili različne lesene 

predmete iz igralnice) (slike 4.38, 4.39 in 4.40).  

 



 50 

 
 

Slika 4.31: Postavljanje pravil v tehničnem kotičku in spoznavanje orodij 

 

 
 

Slika 4.32: Raziskovalni kotiček 

 

 
 

Slika 4.33: Les v vodi plava 

. 
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Slika 4.34: Zabijanje žičnika 

 

 
 

Slika 4.35: Klado bom vstavila v mizarsko spono 
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Slika 4.36: Merjenje 

 

 

 

Slika 4.37: Konstruiranje z lesenimi kockami 

 

 

 

Slika 4.38: Lesena struktura 
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Slika 4.39: Konstrukcija iz lesa 

 

Šesti dan: Izdelava štampiljke 

 

CILJ: Otrok iz lesa izdela štampiljko. 

 

DEJAVNOST: Otrokom zastavljamo uganke o tekoči temi: 

 Kdo seka in žaga, drevesom nagaja? (gozdar) 

 Iz lesa sestavljena, za sedet pripravljena. (pručka) 

 Iz gozda odhaja, k mizarju prihaja, da lahko mizo imaš, poln lonec nanjo daš. 

(les) 

 

V tehničnem kotičku (ki smo ga poimenovali tudi kotiček z delovno mizo) pripravimo 

kose lesa, ki jih otroci pobrusijo (Slika 4.41), zlepijo skupaj, stisnejo z mizarsko spono, 

da nastane preprosta štampiljka (Slika 4.42), dokler lepilo ne prime. V kotičku 

»barvica« pa otroci izdelujejo motiv, ki ga bodo imeli na svoji štampiljki: motiv 

izrežejo iz mehke pene, ki se kasneje prilepi na štampiljko. Izdelajo tudi blazinico, v 

katero bodo pomočili štampiljko za odtiskovanje. V kotičku »pisarna« medtem 

ponudimo tudi novi leseni didaktični igri: tangram (Slika 4.43) in prepletanka (Slika 

4.44). Tangram je narejen kot sestavljanka, in sicer tako, da otroci različne oblike 

sestavijo v podlago s pravilnim obračanjem, prepletanka pa je sestavljena iz prereza 

debla in ima na zunanjem robu do polovice zabite žeblje, okoli katerih morajo otroci 

preplesti voljno. Tangram je matematična uganka, prepletanka pa uri fino motoriko. Na 

koncu pa v telovadnici ponovimo gibalno igro logar, gozdar, mizar, pručka. 

 



 54 

VARNOST PRI DELU: Otroke spremljam pri brušenju in stiskanju dveh kosov lesa z 

mizarsko spono. 

 

EVALVACIJA: Cilji so bili izpolnjeni. Otroci potrebujejo vsaj še en dan, da svoje 

štampiljke dokončajo in se z njimi igrajo in ustvarjajo. So tudi otroci, ki še niso izdelali 

svoje štampiljke. Prav tako je potreben dodaten čas za igro s prepletanjem volne okoli 

žičnikov in s tangramom. Danes je štampiljko pričelo izdelovati 8 otrok, na prej 

opisanih dejavnostih pa se je zvrstilo le 4 ali 5 otrok, tako da bodo te igre na voljo v 

kotičkih tudi v prihodnjih dneh, da se zvrstijo vsi otroci ter da opazim različne odzive in 

rešitve otrok.  

 

Mizarski kotiček jih že sam po sebi privlači. Že ko so opazili, da ga odpiramo, so prišli 

spraševati, kdo bo lahko v njem; ob tem pa so zelo dobro vedeli, da velja pravilo treh 

otrok naenkrat. Ko smo jim razložili postopek izdelave štampiljke, so razumeli, da 

potrebujejo samo brusni papir. Zopet nam je zelo prav prišla dejavnost gladko/hrapavo, 

saj so nekateri brusili tudi z nasprotno stranjo. Poizkušali so tudi štampiljke vstavljati v 

mizarsko spono, kar je bilo nekaj novega in zahtevnega, saj je treba več dejavnosti 

hkrati narediti z rokami (držati štampiljko in mizarsko spono pomakniti ter zatisniti in 

opazovati štampiljko, da se koda lesa ne premakneta). Na uri smo jim pokazali, kdaj 

lahko štampiljko vzamejo iz mizarske spone.   

 

Pri prepletanju je danes sodeloval samo en deček, saj je ob spodbudi dolgo časa vztrajal 

pri tej nalogi. Najprej smo jim dali volno določene dolžine, vendar se je kasneje 

izkazalo, da je boljše, da imajo kar cel klobčič volne, ker je potrebno več spretnosti. 

Tangram je otrokom povzročal velik matematični problem, zaenkrat skorajda še 

nerešljiv. Na voljo jim bo vsak dan, da skušajo priti do rešitve. 
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Slika 4.40: Brušenje lesa za štampiljke 

 

 
 

Slika 4.41: Štampiljka v sponi 

 

 

Slika 4.42: Tangram. 
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Slika 4.43: Prepletanje 

 

Sedmi dan: DOKONČANJE ŠTAMPILJK IN IGRA Z NJIMI 

 

CILJ: Otrok dokonča štampiljko in z njo ustvarja poljuben vzorec ali vzorec nadaljuje. 

 

DEJAVNOST: V tehničnem kotičku otroci dokončujejo štampiljke (Slika 4.45). Prav 

tako v kotičku »barvica« lahko izdelajo motiv za štampiljko. V kotičku »kocka« pa jim 

pripravimo trši papir večjega formata, na katerega lahko poljubno odtiskujejo in 

preizkušajo svojo štampiljko (Slika 4.46). Ko bo več otrok dokončalo štampiljke, jih 

bomo v kotičku z namiznimi igrami zbrali na kup, na posamezne liste jim bomo 

sestavili vzorec, ki ga bodo morali nadaljevati. 

 

VARNOST PRI DELU: Otroke spremljamo pri obdelavi lesa za štampiljke. 

 

EVALVACIJA: Danes sta bila cilja naravnana matematično in umetniško. Za 

matematičen cilj smo si zadali nadaljevanje vzorcev, ki bi jih odtiskovali z izdelanimi 

štampiljkami. Načrtovano je bilo, da bodo otroci štampiljke odtiskovali na izrezana 

oblačila. Med dejavnostjo pa je prišlo do spremembe in štampiljke so odtiskovali kar na 

šeleshamer. Prvi trije otroci so ustvarjali vzorec z dogovarjanjem, kdo kdaj odtisne v 

določenem zaporedju. Med odtiskovanjem pa so dobili zamisel, da bodo naredili robota, 

v to smer so tudi ustvarjali naprej. Pri tem jih nismo ovirali, saj so hitro pričeli 

sodelovati tudi ostali otroci, na koncu pa so pritiskali tam, kjer je še bil prostor, in tako 

zapolnili celoten list. Cilj umetnosti, da estetsko dokončajo svojo štampiljko, je bil 

dosežen po naših zamislih, saj so vsi otroci svoj izdelek dokončali tehnično in estetsko. 
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Da projekt pri otrocih pušča sled, opažamo tudi v pogovorih, prosti igri: danes zjutraj 

nas je presenetil deček Ž, ki je rekel, da mora nekaj nujno povedati. Šel je po škatlo z 

nekaj paličicami, ki so bile nalomljene, nekoliko pobrušene, ena med njimi je bila še 

izdolbena. Prosil je, če lahko v jutranjem krogu pokaže še ostalim, kaj je prinesel. Tako 

je v jutranjem krogu opisal svoj postopek obdelave teh paličic. 

 

Danes smo dokončali štampiljke. Otroci so sami vedeli, kdo še ni izdelal štampiljke 

oziroma jo mora dokončati. Opazovali smo, kako se nekateri sami znajdejo in si v 

pomoč les nastavijo v primež, nekateri z lesom drgnejo po brusnem papirju, drugi pa les 

držijo in brusijo. Večinoma so se vsi zelo trudili, tudi nekaj otrok, ki prvi dan v kotičku 

niso bili preveč sproščeni. Le deček E se je hotel izmuzniti (verjetno se mu ni ljubilo 

več brusiti) in je kar brez brušenja in komunikacije z nami zalepil svoji dve ploščici. 

Kljub temu smo vztrajali in je moral štampiljko kasneje vseeno zbrusiti. 

 

Ustvarjali so zelo majhne motive. Najprej so jih risali in zatem obrezovali. Spodbujali 

smo jih, da naredijo čim večji motiv, primeren ploskvi štampiljke. Deklica I nas je sama 

spomnila, da je treba narediti še blazinico z barvo, ker je želela svoj izdelek preizkusiti. 

To je tudi sama izdelala. Z izvedbo smo zelo zadovoljni, otroci so bili aktivni, urili so se 

v obdelovanju lesa, pri aktivnosti so bili vztrajni. Ponavljali smo tudi pojma hrapavo in 

gladko. Svoj izdelek so kasneje tudi aktivno uporabili in preizkusili. 

 

 

 

Slika 4.44: Štampiljke nastajajo 
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Slika 4.45: Odtiskovanje 

 

Osmi dan: Risanje načrta za pručko 

 

CILJ: Otroci z risarskimi pripomočki narišejo načrt za svojo pručko. 

 

DEJAVNOST: V skupini že od začetka teme sodeluje tudi pručka, ki je na voljo v 

kotičku »kocka«, kjer otroci v času projekta konstruirajo zgolj z lesenimi kockami. Na 

pručko vedno sede tisti, ki želi ostalim v jutranjem krogu kaj povedati. Že na začetku so 

bili otroci radovedni, kako se izdela pručka. Zato gremo sedaj kot pravi mizarji, ki že 

znamo manipulirati z mizarjevimi pripomočki, k našemu skupnemu cilju – izdelati 

pručko. Vendar kako? 

 

Z otroki si podrobno ogledamo pručko, da ugotovimo, kaj mizar potrebuje, da jo lahko 

natančno sestavi. Pogovor: Kakšen bi moral biti načrt, da bi izdelali to pručko (Slika 

4.47)? Kaj bi potrebovali? Zatem se razdelimo v skupine. Skupine rišejo načrt za 

pručko, ki jo želijo izdelati. Pri tem imajo na voljo vse potrebne pripomočke (Slika 

4.48). Na koncu vsaka skupina predstavi svoj načrt (Slika 4.49). 

 

EVALVACIJA: Cilja sta bila, da z otroki spoznamo besedo načrt in načrtujemo kos 

pohištva, da izberemo potrebne pripomočke in sami načrtujemo pručko. O načrtu so 

otroci vedeli že zelo veliko, tako da so sami povedali skoraj vse. Zelo dobro so se tudi 

znašli v primeru načrta, ki smo jim ga pokazali. Poznali še niso mer, ki so bile zapisane 

ob stranicah elementov, zato smo preštevali številke na ravnilu in jih primerjali z 

zapisanim številom. Tudi pri načrtovanju so bile skupine zelo samostojne, poiskali so si 
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prostor, priskrbeli material ter se dogovarjali, kaj vse bi njihova pručka imela. Zarisali 

so veliko pomembnih podrobnosti za načrt, večinoma s prosto roko, z ravnili so 

poskusili narisati kakšno črto, mer ni bilo na nobenem načrtu. 

 

V jutranjem krogu smo otrokom na sredino postavili pručko in jih vprašali, iz kolikih 

kosov je sestavljena. Takoj so prešteli in pravilno odgovorili. S pogovorom smo prišli 

do zaključka, da mora biti mizar zelo natančen, da vse sestavne dele izdela pravilno, da 

jih lahko na koncu zlepi skupaj. Otroci so povedali, da za to prej naredi načrt, ter našteli 

vse potrebne pripomočke. Vedeli so tudi, da so na ravnilih številke, s katerimi mizar 

meri. Pri skupinskem načrtovanju so bili zelo samostojni, seveda je bil skoraj v vsaki 

skupini nekdo vodilni, vendar so bili vsi zelo socialni. Podajali so si ravnila, se 

dogovarjali, kaj bo kdo narisal, ter se o načrtu pogovarjali. Ena izmed skupin je pručko 

risala po kosih. Predstavitev po skupinah je potekala zelo suvereno, veljalo je pravilo, 

da vsak član pove nekaj o načrtu. Nekateri so povedali le to, da so se podpisali, večina 

pa je predstavila zamisli skupine ali tisto, kar so narisali sami. Imeli so tudi nekaj 

zanimivih idej, kot so gume za noge pručke, da je videti kot miza itd. 

 

Tudi delo po kotičkih je bilo aktivno: 

 Tehnični kotiček: ker so imeli prejšnje dni nalogo brušenja, so tudi sedaj veliko 

brusili, saj že obvladajo. Poskusili so tudi zabiti skupaj dve ploščici in brez 

pobude so za to izbrali najmehkejši les. Znajo tudi že rokovati s kleščami in 

izpuliti žičnik. 

 Kotiček »barvica«: tu so odtiskovali vzorce. Vsi otroci že znajo nadaljevati 

vzorec ab. Med seboj so si štampiljke tudi posojali. Deklici K se je zgodilo, da je 

štampiljko narobe obrnila, in takoj je vedela, da je to napaka v vzorcu. Kasneje 

je delala pazljivejše in opazovala štampiljko ter njeno obračanje. 

 Kotiček »sestavljanka«: Tu so imeli na voljo tangram in prepletanko. Glede na 

težavnost naloge so bili zelo vztrajni, dolgo časa iskali rešitev in bili usmerjeni v 

to, da jim uspe. Pri prepletanki jim je bilo težje potrebno volno zviti nazaj v 

klobčič. 

 Glasbena pisarna: na voljo so imeli pripomočke za načrtovanje, vendar ta 

kotiček ni bil obiskan. 
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Slika 4.46: Kako je videti načrt 

 

 
 

Slika 4.47: Načrtujemo pručko 

 

 
 

Slika 4.48: Predstavitev načrta 

 

Deveti dan: IZDELAMO SVOJO PRUČKO 

CILJ: Skupina otrok izdela pručko (Priloga 8.4). 
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DEJAVNOST: Otroci v skupini gredo v tehnični kotiček in izdelujejo pručko: najprej 

pobrusijo posamezne dele (Slika 4.50), jih sestavijo z lepljenjem (Slika 4.51) in 

mozničenjem (Slika 4.52), sestavljeno pručko vstavijo v mizarsko spono (Slika 4.53) in 

jo na koncu še estetsko okrasijo z risanjem s pirografom na les (Slika 4.54). 

 

VARNOST PRI DELU: Pri sestavljanju pručke smo pozorni na rokovanje z lesom in 

orodjem. 

 

EVALVACIJA: Delno (v treh skupinah) je bil dosežen cilj sestavljanja pručke. Ostale 

skupine pridejo na vrsto naslednji dan. Težavo jim je povzročalo sestavljanje pručke iz 

posameznih kosov, vendar jim je ob pomoči uspelo. Tudi mozničene luknje, ki so 

nakazovale spoje, so jim bile težko predstavljive – kako lahko povezujejo dele v celoto, 

vendar smo ob skupnem postopnem načrtovanju sestavljali tudi njihove predstave. 

 

V jutranjem krogu smo najprej pregledali igrače, ki so jih prinesli od doma. Tokrat jih je 

prineslo manj otrok, tisti, ki so jih prinesli, pa so doma poiskali drugačne, kot so jih 

prinesli prejšnje dni. Otroci so predstavili svoje igrače in povedali, kako se lahko 

igramo. Otroci so svoje igrače uvrstili tudi v kotičke. 

 

V kotičku »mizar«, kjer smo sestavljali pručko, so bili otroci zelo usmerjeni v končni 

izdelek, nihče ni potožil, da mu je dolgčas. Med procesom nastajanja so šli skozi več 

postopkov obdelave lesa: brušenje, lepljenje, mozničenje, zabijanje, stiskanje, estetsko 

oblikovanje. Otroci so morali biti natančni, tudi kose so morali obračati pravilno, sicer 

ni nastala prava pručka. Zelo veliko je bilo tudi merjenja z metrom (Slika 4.55) – sami 

od sebe so merili, ali se jim bo sestavljanje izšlo (pomerili so obe stranici in primerjali 

številki). Pri delu je bila aktivna celotna skupina, med njimi je potekal pogovor o delu, 

posojali so si orodje in delo razdeljevali. Na koncu so bili na svoj izdelek zelo ponosni. 

Pri žganju v les jim je šlo težko od rok, da se je treba zgolj malo dotakniti lesene 

površine. Otroci so močno pritiskali, verjetno zaradi navajenosti na barvice, svinčnike, 

flomastre. Ko je v kotičku »mizar« potekala prosta igra, je deček Ž odkril nekaj novega: 

z zabijanjem žičnika je v les naredil luknjo, zatem pa v luknjo vijačil vijak. Opaziti je, 

da razumejo posamezne operacije dela z orodji in se tako urijo v fini motoriki, 

rokovanju s predmeti ter smeri vrtenja. 
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V ostalih kotičkih je potekala prosta igra z njihovimi igračami. Posojanje igrač spodbudi 

tudi komunikacijo med njimi, saj lastnika igrač vprašajo za dovoljenje, dogovorijo se za 

vrstni red, poiščejo soigralca in povedo pravila oziroma način igre. 

 

 

 

Slika 4.49: Brušenje 

 

 

 

Slika 4.50: Lepljenje 
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Slika 4.51: Mozničenje 

 

 
 

Slika 4.52: Pručko vpnemo v mizarsko spono 

 

 
 

Slika 4.53: Risanje s pirografom 
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Slika 4.54: Preverjanje natančnosti z merjenjem 

 

Deseti dan: Razstava pručk 

 

CILJ: Z otroki zaključimo projekt. 

 

DEJAVNOST: Otroci v tehničnem kotičku dokončajo svoje pručke, ob tem sočasno 

potekajo tudi druge dejavnosti z izdelki, ki so nastali med projektom. Naredimo tudi 

razstavo izdelkov, nastale igrače pa uvrstimo v kotičke. 

 

EVALVACIJA: Zadnji dan so otroci pokazali največjo mero zanimanja za tehnične 

dejavnosti in igro z lesom. Sedaj v skupini poteka igra zgolj z lesom. Poleg tehničnega 

kotička imajo na voljo vse lesene didaktične igre, ki so nastale med projektom: spomin, 

domine, tangram, prepletanka, štampiljke; v vrtcu pa smo poiskali namizne igre iz lesa, 

ki so bile do sedaj nekoliko pozabljene. Otroci prinašajo od doma lesene predmete in 

igrače, v kotičku »kocka« pa kraljujejo lesene kocke, iz katerih vedno konstruirajo kaj 

novega. V tehničnem kotičku so izdelali pručko tisti, ki še niso prišli na vrsto. Vsi so 

bili zelo neučakani, saj so ob pogledu na že narejene pručke želeli tudi sami priti do 

našega končnega izdelka. Za skupinsko izdelavo zaključnih izdelkov smo se odločili 

zato, da jih izdelovanje poveže, da delujejo kot tim ter da jih izdelek tudi kasneje 

poveže pri igri, saj si želimo, da tehnični kotiček ostane v skupini; pručke pa se lahko 

uporabijo tudi kje drugje. Najprej smo naredili razstavo za starše, otroke iz sosednje 

skupine in mimoidoče šolarje. Razstavo smo pripravili v garderobi, na otroških omarah, 

kjer imajo spravljene jakne in čevlje. Zraven izdelkov smo zapisali, kdo vse je 

posamezno pručko izdeloval, in vse skupaj tudi estetsko okrasili. Otroci so bili na svoje 

delo zelo ponosni. 
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Tehnični kotiček je po zaključenem projektu še nekaj časa živel v uvedeni obliki, na 

voljo so imeli tudi orodje in les. Vzgojiteljici sta zelo spodbujali igro v tem kotičku in 

otroke spodbujali k novim spretnostim. Delovna miza pa je kmalu morala v druge enote, 

saj je ta namenjena celotnemu vrtcu. Kotiček v skupini živi še naprej, čeprav v drugačni 

obliki (Slika 4.56): vzgojiteljici sta se znašli in otrokom pripravili delovno mizo iz 

prerezanega debla, za stole jim služijo izdelane pručke, orodje pa sta spravili v primeren 

predalnik. Veseli smo, da sta vzgojiteljici pokazali veliko pripravljenost za nadaljevanje 

tehničnega kotička tudi po končanem projektu; seveda jima tudi velikost igralnice 

dopušča ureditev še enega kotička. Kot pravita, je tehnični kotiček vsakodnevno 

obiskan, v njem nastajajo novi in različni izdelki po idejah otrok. V kotičku občasno 

pripravita tudi kakšno načrtovano dejavnost, v okviru tekoče teme. 

 

 

 

Slika 4.55: Tehnični kotiček ostane v skupini 
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5 DISKUSIJA 
 

V diskusiji bomo predstavili, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene cilje (C1–C4) in 

hipoteze (H1–H4). V diplomskem delu smo dosegli naslednje cilje. 

 

C1: Izvesti anketo in analizo stanja izvedbenih dejavnosti v vrtcu. 

Na anketo se je odzvalo 26 strokovnih delavk vrtca, v katerem smo izvedli izvedbene 

dejavnosti v tehničnem kotičku. Anketa je bila uspešno izvedena, tudi rezultati so 

pokazali realno stanje tehničnih dejavnosti v vrtcu, kar pomeni malo tehničnih 

dejavnosti kljub velikemu interesu otrok za lesene igrače. S pripravljenimi dejavnostmi, 

ki smo jih razvijali z otroki, smo otrokom prepustili, da se odzivajo na nove izkušnje v 

svoji ustvarjalnosti in radovednosti. Opazovali smo odzive posameznih otrok na 

določene aktivnosti in jih sproti vrednotili, kar nam je pomagalo pri pripravi tehničnih 

dejavnosti za naslednje dneve, predvsem pa so bili ti odzivi potrditev, da so otrokom 

tehnične dejavnosti, v našem primeru obdelava lesa, zelo prijetne in so visoko 

motivirani za takšne dejavnosti. 

 

C2: Zasnovati tehnično dejavnost na primeru obdelave lesa za otroke, stare 5–6 

let. 

Primere tehničnih dejavnosti smo zasnovali na podlagi ciljev, ki smo si jih zastavili 

preveriti v diplomskem delu. Na začetku smo jih okvirno zastavili, sproti pa smo jih 

konkretno oblikovali glede na odzive in pobude otrok. Vse dejavnosti so zastavljene 

tako, da so primerne starosti in razvojni stopnji otrok. Dejavnosti so potekale ves mesec, 

na začetku smo spoznali les, kasneje pa smo uvedli tehnični les, kjer so otroci les 

obdelovali in iz njega ustvarjali izdelke. Tako so otroci prek dejavnosti spoznavali les in 

njegove značilnosti, se z njim igrali in iz njega izdelovali izdelke. V dejavnostih so 

sodelovali vsi otroci, opaziti je bilo motiviranost in interes, saj so otroci sami podajali 

pobude, kaj bi še delali, in tudi vsi so želeli sodelovati pri posamezni dejavnosti. 

 

C3: Izvesti tehnično dejavnost na podlagi izkustvenega učenja in prikazati primer 

tehnične dejavnosti kot primer dobre prakse za razvijanje motorike z delom z 

orodji in s pripomočki.  

S tehničnimi dejavnostmi so otroci usvojili proces obdelave lesa. Pri vseh dejavnostih je 

viden model izkustvenega učenja, saj otroci do spoznanj prihajajo sami, vsak na svoj 
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način, naša naloga je predvsem biti ob otroku za pomoč, varnost in spodbudo, najbolj pa 

je aktiven otrok sam. Otroci so pri obdelavi lesa upravljali s pravim orodjem. Predhodno 

sem jim pravilno rokovanje z orodji pokazala, orodje smo tudi poimenovali in povedali, 

kaj z njim delamo. Vsi otroci so orodje tudi preizkusili, ob tem smo poskrbeli za 

varnost, pri delu v tehničnem kotičku pa so otroci orodje lahko spontano uporabljali. Pri 

delu so orodja pravilno in s pravim namenom uporabljali. Z uporabo orodij in 

pripomočkov so otroci razvijali motorične sposobnosti, predvsem motoriko zapestja, 

dlani in prstov. Razvijali so tudi moč in preciznost pri delu in se urili v vztrajnosti, saj je 

bilo izdelek treba izdelati do konca, natančno (uporabljali so tudi merjenje) ter s 

primerno močjo (zabijanje žeblja, brušenje), saj je moč obdelave pomembna pri 

končnem izdelku. Tehnične dejavnosti so v vrtcu pripravljene poredkoma, kar pa je 

škoda, zato je bil ta projekt z namenom, da prikažemo primer tehnične dejavnosti, ki je 

dobro uspel in pokazal, da otroci pri teh dejavnostih radi sodelujejo, se veliko naučijo in 

jih delo privlači, saj želijo nadaljevati in delo dokončati. Rezultat bo viden šele čez 

nekaj časa, nam pa je v veselje, da sta vzgojiteljici te skupine ohranili tehnični kotiček v 

igralnici še nekaj časa v takšni obliki, kot smo ga imeli v času projekta, kasneje pa sta 

ga spremenili in prilagodili novim temam. Pravita, da se otroci radi in vsakodnevno 

vključujejo v tehnični kotiček.  

 

C4: Ovrednotiti model. 

Model izkustvenega učenja prek tehničnih dejavnosti je uspel zelo dobro. Otroci so 

hitro prišli do praktičnih rešitev in jih sami kasneje tudi uporabili. Ko smo jim 

predstavili tehnični kotiček ter vsa orodja in pripomočke, so kasneje imeli možnost, da 

se z orodji tudi sami srečajo in jih preizkusijo. Tako so nekaj dni imeli čas samo za igro 

z orodji in s kosi lesa. Na voljo so imeli vsa orodja, ki so jih kasneje potrebovali pri 

izdelavi pručke, les pa je bil različen, od mehkega smrekovega lesa do tršega bukovega. 

Otroci so sami prišli do spoznanja, čemu služi posamezno orodje in kako ga uporabimo, 

da si z njim lahko pomagamo pri delu. Naučili smo jih tudi skrbeti za varnost pri delu. 

Pri izdelavi končnega izdelka so bili otroci samostojni z orodji, razumeli so tudi načrt, 

kako sestaviti posamezne dele pručke. Če so prišli do točke, ko se posamezni deli niso 

skladali skupaj, so samoiniciativno poiskali rešitev (npr.: z merilnim trakom so 

premerili razdalje med luknjami za moznike) za težavo in izdelek na koncu pravilno 

sestavili. Tako so končni izdelki popolnoma njihovi. To, da pa so prišli do izdelka, jim 
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je omogočila predhodna igra z orodji in s pripomočki, ko so otroci vse preizkušali in se 

učili. 

 

V delu smo preverjali naslednje hipoteze (H1–4): 

 

H1: Večina vzgojiteljic ima pri svojem delu veliko zadržkov tehničnih dejavnosti v 

oddelku. 

Glede na odgovore naključno izbranih strokovni delavk smo ugotovili, da imajo v vrtcu 

zelo malo tehničnih dejavnosti, v katerih bi les obdelovali ali z njim ustvarjali. 

Vzgojiteljice se osredotočajo predvsem na svoje neznanje o obdelavi lesa, finančno 

breme, ki nastane pri nakupu orodij, pripomočkov in materiala, zadržujejo jih tudi 

možne nevarnosti poškodbe pri obdelavi z orodji ali lesom.  

 

Tudi sami smo naleteli na vse te težave, vendar smo jih sproti reševali: svoje neznanje 

sem dopolnila z nasveti mojega fanta, ki je lesarski tehnik in mi je tudi skozi celoten 

projekt svetoval glede postopkov obdelave lesa; finančnemu bremenu smo se izognila 

tako, da smo se poslužila orodij, ki smo si jih lahko izposodila v vrtcu in tistih, ki jih 

imam doma. Svoje neznanje smo tudi sproti dopolnjevali prek interneta, veliko pa so 

nam med projektom povedali tudi otroci. Nekateri so iz podeželskega okolja in se tudi 

doma srečujejo z obdelavo lesa ali gozdarjenjem prek staršev ali bližnjih, s katerimi so v 

stiku. Ključno je bilo tudi to, da nas je tema projekta zanimala in posledično tudi otroke, 

tako da smo skupaj raziskovali. Zelo dobro je bilo to, da smo se projekta lotili postopno 

in delo stopnjevali, saj je bilo tudi naše znanje obširneje. Najtežje je bilo začeti, na 

koncu pa je bilo vse skupaj preprosto. Tudi vzgojiteljici sta lahko dober zgled vsem 

tistim, ki imajo zadržke glede aktivnosti z lesom v vrtcu, saj sta pogumno sprejeli naš 

projekt in ga tudi zgledno nadaljevali. Sami sta prav tako imeli na začetku nekaj 

pomislekov zaradi staršev, ki bi lahko imeli kakšno pripombo glede varnosti in uporabe 

orodja pri obdelavi lesa, vendar se je izkazalo, da so bili predvsem starši navdušeni nad 

projektom in dejavnostmi. 

 

Hipoteza je potrjena. 
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H2: Po mnenju večine vzgojiteljic otroci pri spontani igri radi posegajo po lesenih 

igračah. 

Pri tem vprašanju so bili odgovori najštevilčnejši ravno pri lesenih igračah, kar pomeni, 

da se otroci veliko igrajo z lesenimi igračami, so jim prijetne in jih imajo radi. Pred 

projektom smo v igralnici pregledali, koliko lesenih igrač sploh imajo. Našli smo nekaj 

lesenih sestavljank, lesene valje, ki se razvrščajo po velikosti, lesene posteljice za lutke, 

lesene paličice, na katerih so izdelane lutke, nekaj lesenih žlic v kotičku »kuhinja« in 

lesene figure pri namiznih igrah. Bilo jih je zelo malo, če pogledamo razmerje med temi 

igračami in igračami iz umetnih snovi, blaga ali papirja/kartona.  

 

Skozi projekt smo v skupino uvedli veliko lesenih igrač. Nekaj so jih otroci izdelali 

sami (štampiljke, spomin, domine), nekatere so prinesli od doma, sami smo izdelali 

tangram in prepletanko, v kabinetu pa smo našli ogromno lesenih igrač, ki smo jih 

uvrstili v kotičke ter odvzeli ostale. Tako so se našle lesene kocke, ki so bile v igralnici 

pravi hit tudi v jutranjem in popoldanskem času. Tudi v gozdu so takoj našli povod za 

igro, ko so našli veje, manjše hlode, štore, kjer so gradili hiše za gozdne škrate, 

bivališča za Indijance in druge konstrukcijske ideje. 

 

Ko smo otrokom na začetku projekta dali nalogo, da od doma prinesejo le lesene igrače, 

so bili nejevoljni in zatrjevali, da jih nimajo. Naslednji dan pa so bili zelo odzivni, bolj 

kot smo pričakovali, saj je od 21 otrok leseno igračo prineslo kar 16 otrok, kar pomeni, 

da so radi pobrskali za lesenimi igračami in imajo zanimanje zanje, kljub temu da so 

vsakodnevno obkroženi s plastičnimi. Tudi na koncu projekta so bili otroci že tako 

močno v temi, da po naših opažanjih sploh niso več posegali po ostalih igračah tudi v 

kotičkih, kjer niso potekale načrtovane dejavnosti, ampak so se posluževali lesenih igrač 

za spontano igro in lesenih iger s pravili. 

 

Menimo, da bi strokovne delavke morale bolj upoštevati interes otrok in v oddelku 

zagotoviti večje število lesenih igrač, ki jim večinoma tudi ponujajo več možnosti za 

igro. 

 

Hipoteza je potrjena. 
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H3: Večina otrok ima različne predstave o lesu kot snovi glede na svoje predhodne 

izkušnje. 

Otroci imajo zelo različno mnenje o tem, od kod dobimo les. Predvsem se sklicujejo na 

svoje dosedanje izkušnje glede lesa, ki pa so različne: nekateri so les povezali z drvmi, 

ki jih imajo doma (če za kurjavo uporabljajo drva), drugi so les povezali z gozdom in 

gozdarjenjem, če to delo poznajo od staršev, ki ga opravljajo, tretji pa so ga povezali s 

trgovino, kjer lahko vse kupiš – tudi les.  

 

Ti otroci naj bi bili po Piagetovi teoriji na predoperativni stopnji razvoja mišljenja, kar 

pomeni, da že imajo sposobnost simbolne funkcije, s katero si lahko predstavljajo stvari, 

ki trenutno niso fizično prisotne. Tako si znajo predstavljati pretekle izkušnje, saj so 

dejanja ponotranjili. Med seboj pa se razlikujejo v tem, kakšne zadeve so doživeli 

(Nemec in Krajnc, 2010).  

 

Ko smo se pred začetkom projekta pogovarjali z mentorico – vzgojiteljico otrok, ki so 

bili vključeni v projekt, in smo jo vprašali, koliko misli, da bo tema otroke zanimala in 

koliko znanja že imajo o tem; nam je odgovorila, da jih bo tema, predvsem dejanske 

aktivnosti, zelo pritegnila, saj niso pogosto vključeni v dejavnosti obdelave lesa in se 

nimajo priložnosti preizkusiti v načrtovanih operacijah z lesom. S temi dejavnostmi se 

bodo postavili tudi v vlogo poklica mizarja, kar bo večino zagotovo pritegnilo. 

Svetovala nam je, da dejavnosti po kotičkih, predvsem v prvih dneh, načrtujemo zelo 

nazorno, da bodo otroci pridobili pravo predstavo o tem, od kod dobimo les in kaj vse 

se mora zgoditi, da dobimo leseno omaro, mizo, stol, ki jih uporabljamo v igralnici.  

 

Tako nas je prvi dan zelo zanimalo, kaj bodo rekli v gozdu, ko jih bom vprašala, kje se 

tukaj nahaja les. Že v jutranjem krogu, po nevihti možganov, smo jim še enkrat prebrali 

njihove odgovore na zastavljeno vprašanje: od kod dobimo les. Rekli smo jim, da je 

večina odgovorila, da v gozdu in da les posekamo. Zatem smo jih povabili, da gremo 

pogledat v gozd, kje najdemo les, kakšen je, ali je enak temu, iz katerega so leseni 

predmeti v igralnici, saj smo ugotovili, da imamo v igralnici veliko izdelkov iz lesa. 

Besede gozdar še niso poznali, saj so mi rekli, da mogoče srečamo tistega strica, ki 

poseka drevesa. Pri tem pa so pokazali veliko zanimanja za les in njegovo raziskovanje, 

saj so že prvi dan dali pobudo, da se naučimo narediti pručko, ki smo jo prinesli s seboj. 

Tako smo šli kar v gozd. Na kraju, ki smo ga predhodno izbrali, saj smo želeli, da otroci 
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vidijo različna drevesa, štore, grmovje, hlode in odsekane veje, smo se zbrali v krogu. 

Vprašali smo jih, kje je zdaj les, in dečka, ki je prvi dvignil roko, pozvali, da pokaže. 

Pokazal je na drevo. 

 

Hipoteza je potrjena. 

 

H4: Večina otrok, ne glede na spol, se zelo zanima za tehnične dejavnosti. 

Glede zanimanja se je zelo hitro izkazalo, da ga imajo zelo veliko. Ko smo peti dan 

spoznali tehnični kotiček, smo morali takoj narediti razpored, kdaj bo kdo na vrsti. Tega 

razporeda in časovne omejitve smo se ves čas držali, da so imeli vsi otroci možnost 

obiska tehničnega kotička. Tehnični kotiček je takoj oživel in tako je ostalo tudi nekaj 

časa po zaključku projekta.  

 

Vse dejavnosti iz tehničnega kotička so se nadaljevale tudi po drugih kotičkih. To je 

otroke prav gotovo dodatno motiviralo in jim tudi posredovalo več znanja, da so temo in 

vsebino lažje razumeli in razvijali naprej. 

 

Tako se je projektna tema prepletala med vsemi dejavnostmi v igralnici in glede na 

odziv otrok so imeli to temo zelo radi, saj so se pri vseh dejavnostih izkazali za zelo 

radovedne in tudi izdelki so bili izdelani zelo natančno, kar kaže, da so si veliko 

zapomnili in usvojili novo znanje (primer: po obisku gozdarja so morali narisanega 

človeka z risanjem obleči v opremo, kakršno je imel, ko je prišel na obisk, in narisati 

tudi vse njegove pripomočke. Pri tem so bili otroci zelo natančni, narisali so vse videne 

pripomočke in gozdarja pobarvali tako, kot je bil oblečen. 

 

Hipoteza je potrjena.
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6 ZAKLJUČEK 
 

Otroci so radi podobni odraslim, radi jih posnemajo in uporabljajo iste stvari kot oni. To 

jim je omogočeno le v igri, saj se sicer prepogosto bojimo za njihovo varnost oziroma 

mislimo, da tega pa res še ne zmorejo. Dobro pa je, da jim včasih prepustimo kaj, kar je 

sicer delo odraslih. Za otroke je to igra, ko nečesa ne zmorejo, pa smo tukaj mi, da jim 

pomagamo in svetujemo. 

 

Otroci so med projektom spoznali veliko stvari, ki so sicer delo odraslih, ampak so jim 

šle dobro od rok. Predvsem pa je pomembno omeniti, da so ob delu uživali. Otrokom 

smo zaupali, oni pa so to izkoristili, da so se nekaj novega naučili. Veliko so raziskovali 

in tako zadostili svoji radovednosti. Zdi se nam dobro, da smo vse aktivnosti snovali na 

podlagi izkustvenega učenja, kjer so otroci lahko sami iskali rešitve in novo znanje.  

 

Les je zelo primeren nestrukturiran material, ki predšolskim otrokom nudi obilico 

možnosti za igro. Z vodenimi dejavnostmi pa smo jih usmerili v raziskovanje lesa kot 

snovi in obdelavo lesa, kar je otroke zelo motiviralo. Zelo dobro so tudi sprejeli 

odgovornost do varnosti sebe in drugih pri delu in upravljanju z orodji. Veliko je bilo 

skupinskega sodelovanja, kar je otroke spodbujalo k delitvi nalog in medsebojni 

komunikaciji, čemur so bili pri tej starosti zelo dobro kos. Projekt je otrokom približal 

poklice mizarja, gozdarja, logarja; spoznali so ročne spretnosti z lesom. 

 

Ob zaključku nam je v največjo potrditev to, da so otroci zadovoljni, ponosni na svoje 

izdelke in se radi vračajo v tehnični kotiček. Tu pa gre največja pohvala vzgojiteljicama, 

ki v igralnici ohranjata tehnični kotiček kot stalni kotiček, kjer tudi menjata materiale 

glede na temo v skupini. Tako bodo otroci spoznali tudi druge materiale, še vedno pa 

konstruirali in razvijali tehnične spretnosti. Na ta način se bo tehnični kotiček tudi širil v 

druge igralnice in prenašal na naslednje generacije otrok, kar je bil namen diplomskega 

dela. 

 

Menimo, da je bil namen diplomskega dela smiseln, saj smo prikazali nekaj novega, del 

gozdne pedagogike, o čemer se sedaj v vrtcih veliko govori. Projekt je zapisan tako, da 

ga lahko kadarkoli predstavimo ali posredujemo sodelavkam. Vsaka po svoje doda še 

cilje, metode in oblike dela ter vpelje podobno dejavnost v svoji skupini. Spremenili bi 
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lahko časovno omejenost projekta, saj smo bili takrat omejeni na mesec dni, ko smo 

opravljala prakso. Zdaj pa vidimo, da bi posamezne dejavnosti morale trajati precej dlje, 

da bi otroci pridobili res vse možne izkušnje in imeli vsak dovolj časa za raziskovanje v 

tehničnem kotičku. Ravno zato spodbujamo, da bi bil tehnični kotiček del igralnice vse 

leto. Svoje delo lahko nadaljujemo ravno s svojim delom in z zgledom tehničnega 

kotička. Sedaj, ko že delamo v skupini, smo lahko z umestitvijo zgled sodelavkam in 

tudi v pomoč pri pripravi tehničnega kotička v drugih igralnicah. Ravno promocija 

tehničnih dejavnosti in pozitiven odziv otrok na takšne dejavnosti bosta pripeljala 

tehniko v vrtčevski vsakdan. 
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8 PRILOGE 

 

8.1 PROGRAM KORAK ZA KORAKOM 

 

Metodologija programa Korak za korakom je pripravljena za otroke od rojstva do 10. 

leta starosti in njihove družine. Poudarja partnerstvo z družinami in individualizacijo 

izkušenj za vsakega otroka posebej. V svoji praksi deluje tako, da upošteva specifične 

potrebe vsakega otroka in jih zadovoljuje ter obenem spoštuje kulturno raznolikost 

skupnosti. Za oddelke, v katerih se metodologija uresničuje, je značilno naslednje 

(Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000):  

 individualizacija učnih izkušenj za vsakega otroka, 

 vzgojiteljeva pomoč otroku pri izbiri kotičkov za igro in pri načrtovanih 

dejavnostih, 

 participacija družine in širšega okolja. 

 

Metodologija se trudi pri otroku razviti predvsem tiste sposobnosti, ki jih bo potreboval 

pri izzivih današnjega časa (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000):  

 sposobnost odzvati se na spremembe, 

 biti kritičen mislec in sprejeti odločitve, 

 znati reševati probleme, 

 biti ustvarjalen, kritičen, domiseln in iznajdljiv, 

 zanimati se za družbeno in naravo okolje. 

 

Celoten program sloni na načelu, da je otrokov razvoj najbolj optimalen, če prihajata 

interes in motiviranost za aktivnost in učenje iz njega samega. V programu otrok 

odkriva, da se vsa področja med seboj prepletajo, kar pomeni, da otrok hkrati pridobiva 

več veščin in znanj. Vzgojitelj je pri svojem delu le opazovalec, ki prepozna 

individualnost vsakega in svoje delo prilagodi posameznim potrebam in željam, pri tem 

pa spodbuja samoiniciativnost otroka. Strokovni delavec mora zelo dobro poznati 

razvojne značilnosti in mejnike predšolskih otrok. Pomembna je tudi vez z otrokovo 

družino, saj imajo starši pomembno vlogo in lahko utrdijo vez med domom in 

institucijo (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 
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8.2 VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

 

Spoštovani, 

sem Tara Kodra, študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska 

vzgoja. Pri predmetu Tehnika in tehnologija pripravljam diplomsko delo, s katerim bom 

zaključila študij. Prosim Vas za sodelovanje v anketi, saj potrebujem podatke o tem, 

kako pogosto in na kašen način se les kot didaktični material uporablja v vrtcu. 

Sodelovanje je povsem anonimno, pridobljene podatke bom uporabila zgolj v namen 

raziskovanja v diplomskem delu. 

 

Hvala za sodelovanje, 

 

Tara Kodra. 

 

1) Koliko časa opravljate svoje delo v skupini predšolskih otrok? 

a) Manj kot 10 let. 

b) Med 10 in 20 let. 

c) Več kot 20 let. 

 

2) Katere materiale v največji meri uporabljate pri pripravi didaktičnih materialov za 

otroke? Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) Blago. 

b) Les. 

c) Papir. 

d) Odpadne snovi. 

e) Ostale umetne materiale. 

f) Drugo:___________ 

 

3) S katerimi igračami glede na material se po Vaših opažanjih otroci največ igrajo? 

a) Z igračami iz blaga. 

b) Z lesenimi igračami. 

c) Z igračami iz odpadnega materiala. 
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d) S papirnatimi igračami. 

e) Z igračami iz drugega umetnega materiala (plastika itd.). 

 

4) Ali izdelujete kakšne lesene igrače za otroke različnih starostih? Kakšne? 

a) Ne. 

b) Da, npr.:____________________________________________. 

 

5) Naštejte nekaj prednosti in slabosti, ki jih opazite pri izdelavi lesenih iger in igrač. 

Prednosti:______________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Slabosti:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

6) Ali pri izdelavi izdelkov iz lesa z otroki naletite na kakšne težave? 

a) Ne. 

b) Da:__________________________________________________________ 

Navedite morebitno težavo. 

 

7) Katera je najpogostejša metoda obravnave nove snovi v skupini predšolskih otrok? 

a) Metoda razlage. 

b) Metoda pogovora. 

c) Metoda igre. 

d) Metoda demonstracije. 

e) Metoda opazovanja. 

 

8) Katera oblika dela se Vam zdi najprimernejša pri obravnavi novih snovi? 

a) Individualno delo. 

b) Delo v dvojicah. 

c) Frontalno delo. 

d) Skupinsko delo. 

 

9) Katere strategije učenja se poslužujete v sklopu tehnične vzgoje v vrtcu? 

a) Izkustveno učenje. 
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b) Projektno učno delo. 

c) Učenje z raziskovanjem. 

 

10)  Prosim Vas, če z mano podelite kakšno izkušnjo ustvarjanja ali igre z lesom v 

vrtčevski skupini. 

 

8.3 PROCES OBDELAVE LESA 

 

Pred uporabo pare in bencina za pogon strojev je bila predelava debel v les zelo 

zahtevna. Podiranje drevja s sekiro je bilo še najlažje gozdarsko opravilo. Delo je bilo 

treba opraviti ročno. 

  

   

 

Debla je bilo treba ročno razžagati, kar je trajalo nekaj dni. 

Danes večino dela opravijo strojno. 



 V 

  

Delavci z motornimi žagami hitro razžagajo še tako debela debla, z velikimi 

hidravličnimi klešči pa jih vklenejo in naložijo na vozila, ki jih varno prepeljejo do žag. 

 

 

 

Splavljanje hlodov po vodi je bilo tradicionalen in cenen način transporta lesa do žag. 

Sproščanje hlodov ob naletih je bilo nevarno opravilo in je zahtevalo spretnost in 

ravnotežje. Pri nas je bilo poznano splavarjenje na reki Savinji. Danes je splavarjenje le 

še turistična zanimivost.  

 

Kjer so bili nedostopni, gorati predeli, so zgradili vodne drče, vanje napeljali vodo in po 

njih spuščali hlode. Pogosto za prevoz debel iz večjih višin v dolino uporabljajo 

žičnice. Poseben način spravljanja so omogočale idrijske klavže, ki so tudi sicer veliki 

tehnični dosežek tistega časa in pomemben kulturno-tehnični spomenik. 

 

Na žagi položijo deblo na premično ležišče in ga trdno vpnejo, velika tračna žaga pa ga 

razreže na želene oblike. Polnojarmenik razžaga celotno deblo naenkrat. Natančnost je 

velika. Oglej si sliko polnojarmenika. Tračna žaga odžaga vsako desko posebej, 

natančnost ni velika, ker žaga lahko opleta. 

http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/zaga1.jpg
http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/sli%e8ice%20za%20www%20stran/les/tracna1.jpg
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Tračna žaga 

Način razreza je odvisen od vrste lesa in namena uporabe. 

 

Tukaj sta prikaza dveh preprostih oblik razreza. 

Mnogi drugi načini dajo drugačne oblike desk in preostalega lesa. 

Namen vseh pa je dobiti pri razrezu čim več kakovostnega lesa (izkoristek). 

Kakovost desk ocenjujemo po tem, ali so iz srednjega ali iz stranskega lesa oziroma 

koliko jedra ali beljave je v njih. 

 

Deske, ki imajo več beljave, so vlažnejše in se raje krivijo in krčijo. Od oddaljenosti od 

jedra so odvisne tudi gostota lesa, teža, elastičnost, vlažnost in celo možnost gnitja. 

 

Slika prikazuje, kako se deske krčijo in zvijajo, ko se sušijo. 

http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/tracna3.jpg
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Kakovost deske je torej odvisna predvsem od tega, iz katerega dela debla je bila 

izrezana. Nič ne gre v izgubo: kar ostane, uporabijo za izdelavo iverk ali papirja. 

Najprimernejši čas za sečnjo je zima, ker je takrat v žilah lesa najmanj tekočine, les pa 

zato bolj odporen. Le pravilno sušen les je uporaben. Les vpija vlago. Vlaga pronica po 

cevkah v celice. Moker les nabrekne. Nabrekanju in krčenju lesa pravimo delovanje 

lesa. To se ne ustavi niti takrat, ko je izdelek že narejen. 

 

8.4 POSTOPEK IZDELAVE PRUČKE V TEHNIČNEM KOTIČKU 

 

Otroci so najprej v skupini izdelali načrt za pručko in ga predstavili ostalim otrokom. 

 
 

Slika 8.1: Načrtovanje 

 

Predhodno je mizar, s katerim smo sodelovali, razrezal posamezne sestavne dele 

pručke. Posamezne dele so otroci zbrusili. 

 

 
 

Slika 8.2: Brušenje 
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Zatem so otroci v luknje za moznike vstavili lepilo in moznike. Pri vstavljanju so si 

pomagali s kladivom. 

 

 
 

Slika 8.3: Vstavljanje moznikov 

 

Posamezne dele pručke so sestavili z mozničenjem. 

 

 
 

Slika 8.4: Mozničenje 

 

Pručko so člani skupine estetsko okrasili z risanjem s pirografom. 

 

 
 

Slika 8. 5: Risanje s pirografom 



 IX 

Sestavljeno pručko smo za 20 minut vstavili v mizarske spone. 

 

 
 

Slika 8. 6: Pručka v mizarski sponi 

 

 


