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POVZETEK 

Tehnološka pismenost (TP) otrok v predšolskem obdobju (PO) postaja v današnjem 

času vse bolj nujna. Danes se za tehnološko pismeno osebo šteje nekdo, ki razume 

naravo tehnologije, ima praktične (fizične, senzorične) zmogljivosti in sposobnosti za 

interakcijo s tehnološkimi dosežki ter je sposoben kritičnega razmišljanja o vprašanjih 

glede tehnologij. S temo diplomskega dela skušamo poudariti transparentno oblikovanje 

ciljev za reševanje zastavljenih problemov.  

Na podlagi dosedanjih ugotovitev je TP v vrtcih malo poznana, dejavnosti za njeno 

razvijanje pa so pomanjkljive ali celo nedefinirane. Tudi demonstracija TP v vrtcih 

potrebuje ustrezno preverjanje. Poznavanje otrokovega zgodnjega razvoja predstavlja 

pomemben okvir za koncept predšolske vzgoje v vrtcu, posebej za populacijo otrok, ki 

je obravnavana v diplomskem delu. Tudi igra kot sredstvo za razvijanje TP je v 

diplomskem delu povezana z osnovnimi gradniki predšolske vzgoje, ki so prepoznani v 

danih ciljih vzgojnega dela, metodah in oblikah. 

Na podlagi analize stanja poznavanja TP med vzgojiteljicami smo ugotovili, da je 

poznavanje pojma slabo in da je njihova zaznava o tehnološko pismenem otroku 

napačna, pa tudi, da vsebine tehnike in tehnologije niso primerno integrirane v 

kurikulum za vrtce in bi jih bilo treba definirati, tako kot je definiranih ostalih 6 

področij dejavnosti.  

Na podlagi izsledkov raziskav in analize stanja smo izdelali model, ki celovito razvija 

TP tako na področju tehničnega znanja in reševanja problemov kot tudi na področju 

zgodnjega kritičnega razmišljanja o vplivih tehnologije na naravno okolje. Model smo 

vrednotili, pri čemer smo ugotovili, da so otroci na osnovi zgodbe brez težav 

odgovarjali na tehnična vprašanja o njeni vsebini, da so se pokazale težave pri 

sestavljanju gibank in da skoraj ni bilo težav pri sestavljanju sestavljank s tehničnim 

motivom. Na osnovi ovrednotenega modela smo pedagoškim delavcem v vrtcih 

predlagali smernice, kako pridobiti in izvajati tehnološko opismenjevanje na podlagi 

teoretičnih znanj iz dosedanjih raziskav ter osmišljenih vzgojno-izobraževalnih 

izkustvenih namer v vrtcih.  
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Technological Literacy in Five - to Six- Year - Old 

Children 

SUMMARY 

Technological literacy of pre–school children has now been becoming more and more 

urgent. Nowadays, to be considered as technologically literate, you must understand the 

character of technology, have practical (physical, sensorial) abilities for interaction with 

technological devices, and be able to estimate the questions of technologies critically. 

All these are followed by my interest of writing the diploma work on these topics, with 

which I'm trying to establish transparent forming of goals for solving the problems of 

the topic.  

By now I've realised that technological literacy in kindergartens needs checking. 

Knowing the infant's early development represents an important frame of the pre-school 

education concept in the kindergarten, especially for the population of children I'm 

working on at my diploma - work. There, the playing, as a way of developing 

technological literacy, is connected with elementary building bricks of pre–school 

education that is recognized in the given aims of educational work, methods and forms 

of education. 

On the foundation of the analysis of the knowledge of TL among the kindergarten 

professional staff was found out, that the knowing of TL is poor and that the staff's 

perception of a T literate child is not accurate, as much as also the contents of technics 

and technology aren't properly integrated into the kindergarten curriculum and should 

be defined as well as the other six fields of activities are defined. 

On the basis of results of the researches and analysis of the situation we have made a 

model that develops TL in whole on the field of technology knowledge and on the field 

of early critical thinking about the technology effect on the natural environment. 

While valuing the model we found out that 
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 the children easily answered the technical questions of the content of the 

previously represented story 

 the problems occurred at assembling of the puppets with mechanism 

 almost no difficulties were noticed at assembling puzzles with technical motif. 

On the basis of the valued model we've suggested the pedagogical workers how to gain 

and practise technological literacy in kindergartens on the basis of designed educational 

purposes in kindergartens. 

KEY WORDS:  

Pre–school education, technical education, technological literacy, a model of 

developing TL, five to six year olds. 
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1 UVOD 

Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3000 milijonov let, vendar se je človek v svoji 

sedanji obliki prikazal na Zemlji zelo pozno, morda šele pred 70.000 leti. Kratka doba – 

zlasti nekaj tisoč let, odkar se je pričelo poljedelstvo – je zadostovala, da je obvladal 

svoje okolje. Njegova moč se je posebej hitro uveljavila v zadnjih nekaj tisoč letih, 

odkar je odkril poljedelstvo in se stalno naselil. Začel je obvladovati okolje s prvim 

orodjem iz kamna, lesa in kosti, krotitev ognja pa mu je omogočila, da si je začel kuhati 

hrano in izdelovati trdnejše orodje. Postopoma je razvijal nove vrste obrtniške tehnike: 

gradbene, tkalske in kovaške. Razvijal je torej poljedelstvo in tudi gradbeništvo. Izumil 

je abecedo, trgoval po kopnem in morju. Izumil je kolo, ki je postalo osnova za 

prometno tehniko in druga industrijska področja. Življenje je postajalo lagodnejše in 

začeli so se pojavljati prvi znani misleci zahodnega sveta: Pitagora, Evklid, Aristotel. 

Tako je človek postal silen v politiki, vojni in veri. Sledilo je intenzivno posvečanje 

svetu okoli sebe. Galilej in Newton sta postavila nove temeljne teorije, spet drugi so 

ustvarjali nove naprave in stroje, čemur je sledilo obdobje nastajanja znanstvene družbe 

in akademij.  

Znanstveniki so postavili osnove novih industrijskih postopkov, ki so spodrinili 

obrtništvo srednjega veka. Sledil je nastanek parnega stroja in telegrafa ter telegrafske 

tehnike, ki so močno pomagali širiti človeško znanje po vsem svetu. V obdobju širjenja 

zahodne kulture se je človek naučil uporabljati znanost za izboljšanje življenja. 

1.1 Opredelitev problema 

V zadnjem času postaja potreba po tehnološkem opismenjevanju vse večja in očitnejša. 

Hitra industrializacija in tehnološke spremembe so povzročile nove zahteve na področju 

šolstva, kjer se bodo usposabljali znanstveniki, inženirji, tehniki in delavci, ki bodo še 

naprej gonilna sila gospodarstva (Herschbach, 1997).  

S TP kot sposobnostjo razumevanja, poznavanja, upravljanja in ocenjevanja tehnologije 

(ITEEA, 2007) se srečamo že v zgodnjem obdobju učenja.  
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Na področju predšolske vzgoje se TP prvenstveno usmerja na razumevanje, kako in 

zakaj stvari delujejo (Ministry of Education NZ, 2007). To je pojem, za katerega se je 

izkazalo, da je vsakodnevno izvajan pri otrocih in vzgojiteljih, a na žalost slabo 

definiran in poznan pri pedagoškem kadru. Otroci samoiniciativno ali po navodilu 

vzgojiteljev vsakodnevno izvajajo dejavnosti, s katerimi razvijajo ročne spretnosti, 

uporabljajo raznovrstne materiale (strukturirane in nestrukturirane), različne 

pripomočke, orodja in drugo, vendar pa definiranih standardov, na podlagi katerih bi 

vzgojitelji lahko osnovali in načrtovali TP v vrtcih, ni. Pedagoški delavci v vrtcu bi 

morali sistematično, strokovno in dosledno pridobivati, poglabljati ter izvajati 

tehnološko opismenjevanje na podlagi osmišljenih vzgojno-izobraževalnih namer.  

Treba je razviti nov jezik, novo pismenost, da bi lahko razumeli vse kompleksnejši in 

zahtevnejši svet tehnologije, ki nas obdaja in s katerim se srečujemo v vsakdanjem 

življenju. Hkrati nam nova pismenost omogoča, da se naučimo, kako živeti v novem 

svetu, da obstanemo in čim več prispevamo k družbeni blaginji (Dakers, 2006).  

W. B. Mawson z raziskavo ustvari spodbudno učno okolje 3–4 leta starim otrokom in 

jim omogoči prostore ter sredstva, ki so dnevno dosegljivi za njihovo dejavnost 

spoznavanja in razumevanja tega, kako kaj deluje in kako je videti tehnološki svet 

odraslega. Za uresničitev tovrstnih idej je vsekakor pomembna tako imenovana 

demokratična pedagogika, torej tudi pedagoški delavec mora otroku dovoliti, ga 

opolnomočiti, mu zaupati, da bo sredstva uporabljal ustrezno, varno in zanesljivo 

(Mawson, 2011).  

V vrtcu navadno izvajamo vzgojno-učne in delovne dejavnosti ob uporabi strategije 

izkustvenega učenja. Tovrstno učenje je povezovanje teorije in prakse. Je učenje, ki 

temelji na konkretni izkušnji. Šele z razumevanjem in teoretično povezavo lahko iz 

izkušnje pridobimo novo znanje (Marentič Požarnik, 2000).  

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje v vrtcu, saj so strokovnjakom, ki se ukvarjajo s pripravo kurikuluma 

za predšolske otroke, pomembni odgovori na vprašanja, kot so: ali v kurikulumu vidimo 

(prepoznamo) otroka, ali vidimo otroka kot kompetentnega in aktivnega v rasti, razvoju 

ter učenju, na kaj opreti poznavanje otrokovega razvoja, ali obstaja ena sama stroka oz. 
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teorija ali so iz nje izpeljane smeri oz. šole, s pomočjo katerih lahko enako dobro 

razložimo razvoj vseh psihičnih procesov in njihovo vpetost v temeljna načela 

predšolske vzgoje v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Igra ima posebno mesto v kurikulumu za predšolske otroke. Je dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, otrok pa je zanjo notranje motiviran. Ne glede na to, za katero oz. 

kakšno vrsto igre gre, se otrok skoznjo uči, raste in se razvija. A v kontekstu kurikuluma 

za vrtce igra ni razumljena kot dejavnost (Kurikulum za vrtce, 1999). Tako igro kot TP 

je treba povezati z osnovnimi elementi predšolske vzgoje, ki so prepoznavni v zapisanih 

ciljih vzgojnega dela, metodah ter oblikah in ponovno kot TP ostajajo v ozadju teorije. 

Razne dejavnosti dela s tehničnimi zbirkami lahko značilno prispevajo k razvoju 

inženirskega razmišljanja otrok, hkrati pa razvijajo tudi potrebne spretnosti za reševanje 

tehničnih in tehnoloških problemov (Bagiati in Evangelou, 2016). 

Z našim delom želimo prispevati k boljšemu poznavanju pojma TP v vrtcu, z 

zasnovanim modelom zgodnjega tehnološkega opismenjevanja pa dati vzgojiteljem 

priložnost, da učinkovito razvijajo TP znotraj obstoječega kurikuluma za vrtce.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je TP vrtčevskih otrok, starih 5–6 let. 

Cilji diplomskega dela (C1–4): 

 C1: Opredeliti pojem TP in ga opisati v zgodnjem obdobju učenja. 

 C2: Podati pregled obstoječega stanja na področju TP v obdobju zgodnjega 

učenja. 

 C3: Predstaviti odnos vzgojiteljic do TP. 

 C4: Kritično ovrednotiti lastno zasnovani model za ugotavljanje TP v vrtcih.  

V diplomskem delu preverjamo naslednje hipoteze (H1–8): 

 H1: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo poznala pojem TP. 

 H2: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da so vsebine tehnike in 

tehnologije primerno integrirane v kurikulumu za vrtce. 
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 H3: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da je treba tedensko 

razvijati kritično razmišljanje otrok z igro kot primerno dejavnostjo. 

 H4: Večina anketiranih vzgojiteljic dela kompleksne tehnične izdelke (lutke z 

mehanizmi) redko, enkrat letno. 

 H5: Večina anketiranih vzgojiteljic ima napačno zaznavo tehnološko pismenega 

otroka. 

 H6: Ob pripovedovanju zgodb s tehniško vsebino bo vsaj polovica otrok znala 

odgovoriti na zahtevano. 

 H7: Pri izdelavi gibanke bo imela vsaj polovica otrok težave s sestavljanjem.  

 H8: Pri delu s sestavljankami bo vsaj polovica otrok sestavila tehniški motiv. 

1.3 Raziskovalne metode 

Kvalitativno-kvantitativni raziskovalni pristop obsega: 

 zbiranje in študij ustrezne literature ter virov, 

 opisno metodo, 

 načrtovanje, izdelavo, preizkušanje,  

 metodo vprašalnika, 

 učenje z igro in v igrivo postavljenem okolju, 

 fotografiranje in dokumentiranje, 

 obdelavo podatkov, 

 evalvacijo. 

1.3.1 Vzorec 

V raziskavo je vključenih 30 anketirank, in sicer 16 s srednješolsko in 14 z visokošolsko 

izobrazbo. Anketiranke imajo izkušnje pri delu z otroki, starimi 5–6 let. Sodeluje tudi 

20 otrok, starih 5–6 let, s pomočjo katerih se preverjajo 3 dimenzije TP v vrtcu.  

1.3.2 Spremenljivke 

Anketni vprašalnik: poznavanje TP med vzgojitelji, odnos vzgojiteljev do tehnike in 

tehnologije, stališča vzgojiteljev do metode spodbujanja TP v vrtcu. 
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Opazovanje otrok: zmožnost reševanja tehniških problemov, poznavanje tehnike, 

kritično razmišljanje. 

1.3.3 Način pridobivanja in obdelave podatkov 

Za izvedbo analize stanja je uporabljen vprašalnik z 11 vprašanji, na podlagi katerih 

želimo izvedeti, kakšno je poznavanje TP med vzgojiteljicami v vrtcu. V raziskavo je 

vključenih 30 anketirank, od tega 16 pomočnic vzgojiteljice in 14 diplomiranih 

vzgojiteljic.  

Otrokom ponudimo predhodno zasnovane koncepte za preverjanje 3 dimenzij TP, ki so: 

znanje, zmožnosti ter kritično razmišljanje in odločanje (KRO). To se preverja s 

pomočjo sestavljank, gibank in zgodb s tehnično vsebino.  

Otroke opazujemo in vrednotimo po vnaprej sestavljenih merilih opazovanja ter 

napredka. Podatke izpolnjenih anket vzgojiteljic obdelamo s pomočjo programa za delo 

s preglednicami. 

1.4 Pregled ostalih poglavij 

V drugem poglavju razložimo pojem TP kot vse bolj pomemben sestavni del 

izobraževanja in vzgoje ter lastnosti tehnološko pismene osebe. Podamo krajše, a 

ključne zgodovinske premike h konceptu TP in njene vidike. Poudarimo 3 dimenzije TP 

– znanje, zmožnosti in KRO – in jih podrobneje predstavimo.  

V tretjem poglavju poudarimo povezanost oz. vezanost TP na razvojne značilnosti 

otrok. Predstavimo preglednico (z)možnosti za tehnične dejavnosti, oblike dejavnosti, 

metode dela in pričakovane rezultate. Nato predstavimo še povezanost delovno-tehnične 

vzgoje z drugimi področji kurikuluma za vrtce in njeno pomembnost ter navedemo 

primere povezav s posameznimi področji dejavnosti.  

V četrtem poglavju opišemo model razvijanja TP v vrtcu. Podamo analizo stanja TP 

med vzgojiteljicami, zasnovo in izdelavo modela za dvig TP v vrtcu ter vrednotenje 

zasnovanega modela. 
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V petem poglavju sta diskusija o doseganju zadanih ciljev (C1–4) in preverjanje hipotez 

(H1–8). Razložimo osnovni namen diplomskega dela. Konkretiziramo zadane cilje in 

hipoteze potrdimo oz. ovržemo.  

V šestem poglavju podamo zaključke o obravnavanih temah diplomskega dela. 

Pojasnimo njegov osnovni namen in podamo smernice za nadaljnje delo.  
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

Vsako leto se TP kaže kot vedno bolj pomemben sestavni del izobraževanja in vzgoje, 

ki naj bi se odvijal že v PO otroka. Neizogibno dejstvo je, da živimo v času sunkovitega 

razvoja in napredka, ki vplivata na življenje slehernega posameznika. Glavni cilj učnih 

načrtov za osnovne šole je razvijanje TP učencev, da bodo sposobni razumeti in 

vrednotiti tehnologije, s pomočjo katerih zavestno in smotrno preoblikujemo naravni 

svet v človeško okolje.  

Danes se za tehnološko pismeno osebo šteje nekdo, ki razume naravo tehnologije, ima 

praktične (fizične, senzorične) zmogljivosti in sposobnosti za interakcijo s tehnološkimi 

dosežki ter je sposoben kritičnega razmišljanja o vprašanjih glede tehnologij (Collier-

Reed, 2008). Poseben vidik, ki ga želimo označiti, je pojem ukrepanja in delovanja. 

Trdimo lahko, da delovanje igra osrednjo vlogo v vseh vidikih v zvezi s tehnologijo in 

TP. To dejstvo je že leta 1989 posebej poudaril M. A. Hayden kot pomemben sestavni 

del TP, ko se je skliceval na potrebo po biti sposoben izbrati, pravilno uporabiti, 

spremljati/nadzorovati in vrednotiti ustrezne tehnologije v dani situaciji. Tako se TP v 

danem položaju kaže z delovanjem, kar bomo skušali ugotoviti tudi pri predšolskih 

otrocih (POT) v različnih dejavnostih s pomočjo seznamov. 

Presek danih definicij o tem, kaj pomeni biti tehnološko pismen, zajema 3 med seboj 

odvisne dimenzije: znanje, zmožnosti in načine razmišljanja oz. delovanja. V 

nadaljevanju so naštete komponente podrobneje predstavljene.  

2.1 Svet tehnologije 

Pojem TP se pojavi konec sedemdesetih let 20. stoletja kot opisnik za nekaj, kar obsega 

znanje in veščine, potrebne za delovanje v inovacijski družbi (Rose, 2007). V večini se 

je pismenost nanašala na poznavanje in razumevanje sveta tehnike okrog nas, na branje 

ter pisanje tehniške literature, dokumentacije ipd. Ni bila deležna niti večje pozornosti 

niti podrobne obravnave. 
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Ključni premik h konceptu kritične TP je prvič mogoče zaslediti leta 1983 pri Paceyju, 

ki je definiral tehnologijo in tehnološko prakso (Pacey, 1983). Širši pojem tehnologije 

zajema tehniški vidik (znanje, veščine, tehnike, stroje, orodja, naprave, surovine, 

proizvode in odpadke), kulturni vidik (cilje, vrednote, prepričanja, zavedanje in 

ustvarjalnost) in organizacijski vidik (gospodarsko in industrijsko dejavnost, poklic in 

porabnike). Tehnološka praksa predstavlja uporabo znanosti in drugih znanj pri 

opravljanju sistemskih nalog, ki vključujejo ljudi in organizacije, živo in neživo naravo 

ter stroje, naprave in orodja (Pacey, 1983). Merjenje napredka v tehnološki 

praksi/pismenosti je mogoče izvesti s pomočjo tehnološkega indeksa (TI). 

Pregled napredka v TP:  

– Pacey leta 1983 definira tehnologijo in tehnološko prakso; TI postane mera 

napredka tehnološke prakse, 

– Steffens leta 1986 določi dimenzije TP: znanje, veščine in odnos do okolja, 

– Croft leta 1991 postavi karakteristike tehnološko pismene osebe, 

– Petrina leta 2000 dokaže neposredno povezavo TP z industrijo, gospodarstvom 

in vlogo TI ter vpliv nanje, 

– Ingerman in Collier-Reed leta 2010 predlagata model uzakonitve TP. 

2.2 Tri dimenzije tehnološke pismenosti 

V nadaljevanju sledi podrobnejša predstavitev 3 med seboj odvisnih dimenzij: 

– znanja, 

– zmožnosti, 

– kritičnega razmišljanja in odločanja (KRO). 

Znanje 

Znanje pomeni rezultat zadrževanja/asimilacije informacij s pomočjo učenja. Je skupek 

dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezani s področjem dela ali študija. Znotraj tega 

okvira je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno (ECE Training, 2010). Znanje 

pomeni tudi naučene dostopne podatke, pripadajoče kontekste in pravila, ki medsebojno 

povezujejo dejstva in kontekste (4ING, 2010).  
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Da postaneš tehnološko pismen, potrebuješ kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje 

ustrezne zasnove tehnoloških proizvodov in/ali sistemov (ITEA, 2007). Tehnološko 

pismena oseba:  

– razume napredne/sodobne načine/pristope, ki se sčasoma spreminjajo in 

razvijajo: kaj je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako jo 

spreminja, 

– prepozna prodornost tehnologije v vsakdanjem življenju, 

– pozna vrste in omejitve procesa konstruiranja, 

– razume osnovne koncepte in izraze, kot so: sistemi, omejitve in kompromisi, 

– pozna zgodovino in vpliv tehnologije ter odnosa do narave in človeka, 

– razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe, 

– ocenjuje, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter 

ravnovesje stroškov in koristi, 

– ve, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga moramo 

upoštevati pri načrtovanju (Garmire in Pearson, 2006). 

Zmožnosti 

Zmožnosti vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. V ožjem 

pomenu predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti 

(Heiss, Muller in Schmitt, 2010) učečega za uporabo splošnega ter strokovnega znanja 

za izvedbo nalog in reševanje problemov (ECE Training, 2010).  

Zmožnosti pomenijo tudi sposobnost, ki je bila pridobljena z usposabljanjem, in da se 

uporablja implicitni spomin za: uporabo znanja v standardnih situacijah, uporabo znanja 

za izvedbo standardnih nalog ter reševanja standardnih problemov (4ING, 2010). V 

diplomskem delu se osredotočamo na kognitivne sposobnosti, ki vključujejo uporabo 

logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja, ter praktične sposobnosti, ki 

vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov ter orodij.  

Za tehnološko pismeno osebo so značilne naslednje zmožnosti: 

– praktične spretnosti: upravljanje strojev, naprav, aparatov, orodij in 

pripomočkov doma ali na delovnem mestu, 
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– veščost pri raziskovanju in pridobivanju informacij o tehnoloških vprašanjih iz 

različnih virov, 

– sposobnost uporabe osnovnih matematičnih konceptov, povezanih z verjetnostjo, 

izračuni in ocenjevanjem za pripravo poučene sodbe o tehnoloških tveganjih ter 

koristih, 

– sposobnost uporabe tehničnega razmišljanja za rešitev težav, s katerimi se 

srečuje v vsakdanjem življenju, 

– sposobnost, da prepozna in popravi preprost mehanski ali tehnološki problem 

doma ali v službi. 

Kritično razmišljanje in odločanje  

Usposobljenost za KRO pomeni dokazano zmožnost za uporabo znanja, spretnosti ter 

osebne, socialne in/ali metodološke sposobnosti na delovnem mestu, pri učenju ter 

strokovnem in osebnem razvoju (ECE Training, 2010). Pomeni tudi dokazano zmožnost 

za suvereno prepoznavo medsebojnih odnosov med povezanimi dejstvi in konteksti za 

sistematično razvijanje novih metod in njihovo uporabo v novih/spremenjenih 

situacijah. V našem primeru je usposobljenost KRO opisana kot samostojnost in 

odgovornost.  

Usposobljenost KRO se nanaša na način, kako oseba pristopi k tehnološkim 

vprašanjem. Biti tehnološko pismen se na ravni posameznika beneficira kot boljša 

odločitev o nakupu/porabi dobrin, medtem ko na ravni družbe pomaga pri razumski 

odločitvi o globalnih vprašanjih, ki vplivajo na okolje, na primer o genskem inženiringu 

itd. Poleg tega je TP tudi dovolj močno zagotovilo, da so mnenja in odločitve 

posameznikov dobro utemeljeni, saj so razviti iz močne baze znanja (Garmire in 

Pearson, 2006).  

Tehnološko pismena oseba: 

– sodeluje, če je treba, pri odločitvah o razvoju in uporabi energije, 

– na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo o koristih, tveganjih, 

stroških in kompromisih tehnologije, 

– zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih ter tveganjih tehnologij.  
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Primerno sredstvo za razvoj KRO v vrtcih in osnovnih šolah so tudi razne tehnične 

zgodbe, zasnovane s postopnim prehodom iz realnega sveta v abstraktni (Stobaugh, 

2013). 
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST V KURIKULUMU ZA 

VRTCE 

Kot proizvod tehnične vzgoje je TP vezana na razvojne značilnosti otroka. V 

nadaljevanju podrobno predstavimo razvojne značilnosti POT, s poudarkom na skupini 

otrok, starih 5–6 let, in umestitev TP s pomočjo kurikuluma za vrtce. 

3.1 Pregled (z)možnosti za tehnične dejavnosti otrok 

Otrokove zmožnosti bomo pregledali po posameznih razvojnih fazah, in sicer 

senzomotorični fazi, fazi intuitivne inteligence, fazi konkretnih intelektualnih operacij 

in fazi abstraktnih intelektualnih operacij.  

Senzomotorična faza, ki traja do 2. leta, je faza, v kateri otrok spoznava svet okrog 

sebe in se z njim spoprijema le s pomočjo akcij, gledanja, poslušanja in prijemanja. 

Oblike dejavnosti v tem obdobju obsegajo spoznavanje narave in različnih materialov 

(blaga, lesa, plastike ...). 

Metoda dela je igralna dejavnost. Velja, da je vsaka dejavnost sama po sebi rezultat. 

Faza intuitivne inteligence, ki traja od 2. do 7. leta, je pomemben mejnik v razvoju 

sposobnosti spoznavanja in označuje prehod v novo intuitivno fazo mišljenja, ki traja do 

7. leta. Otrok krepi predstavne dejavnosti. Pri 6./7. letih otrok kaže vrsto sposobnosti, po 

Piagetu (1986) poimenovanih faza konkretnih operacij. To so na primer razvrščanje, 

seštevanje in odštevanje določenih predmetov po značilnostih, postavljanje predmetov v 

ravno vrsto ipd. Naštete operacije so v tem obdobju že reverzibilne. Oblike dejavnosti 

potekajo s pridobivanjem tehničnih izkušenj, logičnih matematičnih predstav, spretnosti 

in delovnih navad. 

Metoda dela je igralna dejavnost. Sem spadajo opazovanje, pogovor, konstruiranje s 

sestavljankami, sestavljanje in razstavljanje tehničnih predmetov. Pričakujejo se 

rezultati v pogovoru, igri vlog, risbah, izdelkih in zbirkah (kamenja, plodov ...). 
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Faza konkretnih intelektualnih operacij, ki traja od 7. do 11. leta, velja za mejnik – 

sposobnost obrnljivosti, ki pomeni miselno vračanje na začetne točke razmišljanja. 

Označuje prehod v novo obdobje, je faza konkretnih operacij in traja do 11./12. leta.  

Oblike dejavnosti so pridobivanje novih znanj na podlagi ekvilibracije (uravnoteženja), 

kjer gre za proces asimilacije in akomodacije. Pridobivajo se sposobnosti za tehnično 

reproduktivno in produktivno dejavnost, razvijajo se spretnosti in navade za praktično 

delo. Delo poteka z uvajanjem pristopov k učenju zgodnjega naravoslovja in tehnike. 

To sta pristopa premisli in preizkusi. Sem spadajo opazovanje, pogovor, posnemanje, 

konstruiranje, gradnja, preizkus, razstavljanje, merjenje, tehtanje, izbiranje in beleženje 

podatkov.  

Od otroka se pričakujejo poročila o delu, skice, sheme, risbe in načrti pa tudi uporabni 

in funkcionalni izdelki (makete, projekti ...). 

Faza abstraktnih intelektualnih operacij, ki traja od 11. do 12. leta, je obdobje, v 

katerem si mladostnik z lahkoto predstavlja nerealne situacije, najprej hipotetično, nato 

pa med njimi določi realne. Mladostnik se uvaja v uporabo raziskovalnih pristopov in 

računalniške tehnike, raziskovalne naloge in tehnično tekmovalne panoge. Delo poteka 

z opredelitvijo problema in iskanjem možnih rešitev, razčlenitvijo na podvprašanja in 

raziskovalna vprašanja. Zbirajo se podatki, postavljajo se hipoteze, ki se preverjajo z 

eksperimenti. Od mladostnika se pričakujejo skice, sheme, načrti in risbe. Sem spadajo 

razni funkcionalni izdelki, konstrukcije, makete, modeli, računalniški programi in 

sodelovanje pri akcijah tehnično ustvarjalne narave. 

Iz vsebine razberemo, da je za razvoj TP ključnega pomena razvojna stopnja otroka, 

sledijo pa ji osebnostne zmožnosti in sposobnosti posameznika, vsebine, ki jih otroku 

podajamo, in ne nazadnje tudi sistemski dejavniki: opremljenost vrtca, kakovost in 

količina znanja vzgojitelja, kar pomeni ustrezno strokovno znanje, pedagoško znanje in 

veščine. Vzgojiteljevo znanje in pristopi so tisto, kar določa, da so njegove metode dela 

rezultat njegovih ciljev. Vedeti mora, na kateri stopnji razvoja je otrok, kaj želi, da otrok 

razume, kaj otrok razume, naredi in ovrednoti.  
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Vzgojitelj je odgovoren za dogajanje v postopku, motivacijo pri delu otrok, spodbudo, 

svetovanje in pomoč, usmerjanje ter pogovor o procesu dela.  

3.2 Povezanost delovno-tehnične vzgoje z drugimi področji Kurikuluma za 

vrtce 

V vrtcih je pomembna povezanost delovno-tehnične vzgoje z ostalimi 6 področji 

dejavnosti v vrtcu: gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo in matematiko. 

Dejavnosti različnih vzgojnih področij je treba povezovati v kompleksen vzgojno-

izobraževalni program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet tehnike (Papotnik, 1993). 

E. Kamenov (Papotnik,1993, str. 14) o tem pravi naslednje: »Kakor je pomembno 

spoznavanje naravnih pojavov, tako je tudi za otroke pomembno približevanje 

tehnologije, sredstev, aparatov in instrumentov, preko katerih se človek osvobaja 

omejenosti, ki mu jo daje narava ... Še posebno je pomembno uvajanje otrok v svet dela, 

ki je potrebno za osvajanje delovnih izkušenj, brez katerih ni popolnega razvoja 

mišljenja.« (Papotnik, 1993, str. 14). 

V nadaljevanju prikazujemo primere povezav tehnične vzgoje z ostalimi področji 

dejavnosti po kurikulumu za vrtce. 

3.2.1 Narava 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega 

in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji in naravnimi pojavi ter v veselju, raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno 

razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za 

uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, iskanje ter 

povzemanje bistva in pomena ter oblikovanje konceptov (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

55). 

Primeri dejavnosti otrok, v katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– iz odpadnega lesa izdelajo krmilnico in nato v njej nastavijo hrano pticam, 
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– skutine lončke oblepijo z odpadnimi krpicami in vanje posadijo rože, zelenjavo 

itd., 

– iz naravnega materiala (lubja) izdelajo ladjice, jadrnice, s katerimi nato 

preverjajo gostoto vode (kaj plava, kaj se potopi ...) (Papotnik, 1993). 

3.2.2 Matematika 

Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima na 

primer pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, 

meri, primerja, razvršča, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje ter se 

o njih pogovarja.  

Ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je mogoče nekatere naloge in 

vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije 

mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče vedno nove situacije, ki so 

vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema ter potrditve njegovega 

načina in smeri razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 63–64). 

Primeri dejavnosti otrok, v katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– didaktične igre: iz usnja izrežejo oblike za polaganje ploskovnih podob, 

– iz usnja izrežejo različno velike oblike sadežev ter jih primerjajo po barvi in 

velikosti, 

– iz škatel naredijo različno velike hiše ter nato ugotavljajo velikosti in oblike 

(Papotnik, 1993). 

3.2.3 Gibanje 

Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj 

otrokom vsakodnevno omogoči, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem 

spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oz. 

sheme. K temu naj jih tudi spodbuja. Otroci z gibanjem razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri socialnem ter emocionalnem 

razvoju. V elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, 



17 

postopoma spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil igre ter se socializacijsko 

krepijo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25). 

Primeri dejavnosti otrok, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– iz usnja narežejo trakove, s katerimi nato izvajajo gimnastične vaje, 

– iz različno dolgih lesenih odpadkov nažagajo enako dolge palice za izvajanje 

gimnastičnih vaj, 

– iz lesenih odpadkov naredijo paličice, iz blaga pa trakove, ki jih prilepijo na 

paličice, in jih uporabljajo za izvajanje gimnastičnih vaj, 

– iz odpadkov blaga in volne sešijejo žogice, jih napolnijo z odpadno volno ter z 

njimi izvajajo gimnastične vaje (Papotnik, 1993). 

3.2.4 Jezik 

Jezikovna dejavnost v PO, ki je najpomembnejše za razvoj govora, vključuje široko 

polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom 

ter spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti, lastne in tuje kulture. Otroci se v 

tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva in misli ter razumeti sporočila drugih.  

Pomemben del jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana na 

vsakodnevno življenje: kratka sporočila, zapis otrokovega komentarja k risbi, kuharski 

recept za priljubljeno jed ... (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31). 

Primeri dejavnosti otrok, v katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– iz odpadnega materiala izdelajo oder in lutke, s katerimi se nato igrajo, 

– iz deščic izdelajo preproste police, na katere postavijo slikanice in jih opisujejo, 

– iz usnja izdelajo trak za označevanje strani v knjigi in ga uporabijo (Papotnik, 

1993). 

3.2.5 Umetnost 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 

njegovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir 

inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je lahko ustvarjalen 

v različni meri in na različnih umetniških področjih, ki so v vrtcu naslednja: likovne in 
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oblikovne dejavnosti, glasbene dejavnosti, plesne dejavnosti, AV–dejavnosti in dramske 

dejavnosti.  

Otrok je na vseh področjih dejavnosti izumiteljski in ustvarjalen, nekaj specifike pa je 

vezane na področje umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37). 

Primeri dejavnosti otrok, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– izdelajo lutke iz škatel in maske iz plastenk, 

– izdelajo žabice iz kamenčkov, ki jih naberejo ob potoku, 

– iz kolobarjev koruznega stebla, oluščenega koruznega storža in žice naredijo 

polžka (Papotnik, 1993). 

3.2.6 Družba 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci 

sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma 

spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo.  

Poleg tega obstaja kultura, ki se razvija tako, da se otroci učijo od vrstnikov. To so igre, 

pesmi, rime šaljivke, izštevanke, uganke, besedne igre, pravljice itn., ki so kot skupna 

dediščina preživele več generacij ter tvorijo pomembno sestavino življenja, dela in 

dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48–49). 

Primeri dejavnosti otrok, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo: 

– izdelajo svojo maketo okolice s prometno ureditvijo, 

– izdelajo (okoliške, druge znane) stavbe iz nestrukturiranih materialov (prazne 

embalaže ...). 
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4 MODEL RAZVIJANJA TEHNOLOŠKE 

PISMENOSTI V VRTCU 

Model celovitega razvijanja TP za področje vrtca sestoji iz podrobne analize stanja 

poznavanja TP, zasnovanih pripomočkov in vrednotenja. 

4.1 Analiza stanja poznavanja tehnološke pismenosti med vzgojiteljicami 

Za izvedbo analize stanja TP v vrtcu smo sestavili vprašalnik, ki vsebuje 11 vprašanj 

(Priloga 8.1), s katerim želimo izvedeti, kakšno je poznavanje TP v vrtcu med 

vzgojiteljicami.  

V raziskavi je sodelovalo 30 anketirank, od tega 16 pomočnic vzgojiteljice s 

srednješolsko izobrazbo V. stopnje in 14 diplomiranih vzgojiteljic z visokošolsko 

izobrazbo VII. stopnje. 

Povprečna starost anketirank je 43 let. Njihova najnižja delovna doba znaša 6 let, 

najvišja pa 33 let. Vse anketiranke imajo izkušnje pri delu z otroki, starimi 5–6 let. Ena 

izmed vzgojiteljic ima večletne delovne izkušnje v prvem razredu, z otroki starimi 6–7 

let. 

Rezultati ankete so pogojeni z nepopolnim poznavanjem pojmov, kar je upoštevano pri 

interpretaciji.  

Na vprašanje: KAJ SI PREDSTAVLJATE POD POJMOM TEHNOLOŠKA 

PISMENOST, so bili najpogosteje navedeni naslednji odgovori: 

– spoznavanje in razumevanje tehnologije (20 odgovorov), 

– izdelavo tehničnih izdelkov (2 odgovora), 

– uvajanje otrok v spoznavanje sveta tehnike (2 odgovora), 

– izdelovanje in uporabo določenih izdelkov (3 odgovori), 

– kako otroci obvladajo in prepoznavajo materiale, orodja in postopke obdelave 

(3 odgovori). 
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Odgovore na vprašanje: V VAŠEM VRTCU JE VSEBIN TEHNIČNE VZGOJE, si 

lahko ogledamo na sliki 4.1. 

 

Slika 4.1: Zastopanost tehničnih vsebin. 

Na vprašanje o zastopanosti tehničnih vsebin v vrtcu je 7 anketirank odgovorilo, da so 

zastopane premalo, ostale so dejale, da so zastopane ravno prav. Odgovora preveč in 

drugo se nista pojavila. 

Slika 4.2 prikazuje odgovore na vprašanje: PRI KATERIH DEJAVNOSTIH 

RAZVIJATE ZNANJE TEHNOLOŠKE VZGOJE? 

 

Slika 4.2: Dejavnosti za razvijanje znanj tehnološke vzgoje. 
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Razvoj tehnoloških znanj in povezovanje s področji dejavnosti v vrtcu je 27 anketirank 

povezalo z dejavnostmi spoznavanja okolja, 10 pa z dejavnostmi iz likovne vzgoje. 

Drugih področij niso navajale. 

Slika 4.3 prikazuje odgovore na vprašanje: DEJAVNOSTI, PRI KATERIH OTROCI 

DOBIJO NAJVEČ ZNANJA O TEHNIČNI VZGOJI. 

 

Slika 4.3: Dejavnosti za pridobivanje znanj o tehnični vzgoji. 

Največ anketirank (15) meni, da si otroci pridobijo največ znanj o tehnični vzgoji pri 

delu z nestrukturiranimi materiali, 12 jih meni, da pri delu s papirjem, najmanj (7) pa jih 

meni, da pri urjenju v raznih dejavnostih, kot so šiljenje, rezanje in uporaba šablon.  

Slika 4.4 prikazuje odgovore na vprašanje: KAKO POGOSTO RAZVIJATE 

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE OTROK? 
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Slika 4.4: Pogostost razvijanja kritičnega razmišljanja otrok. 

Anketiranke KRO najpogosteje (23) razvijajo tedensko, 6 jih je odgovorilo mesečno, 

najmanj (1) pa vsak dan. 

Slika 4.5 prikazuje odgovore na vprašanje: ČE RAZVIJATE KRITIČNO 

RAZMIŠLJANJE OTROK, S KATERIMI DEJAVNOSTMI GA RAZVIJATE? 

 

Slika 4.5: Dejavnosti za razvijanje kritičnega razmišljanja otrok. 

Anketiranke so bile zelo enotne, kar 30 jih je namreč odgovorilo, da KRO razvijajo z 

igro, 7 pa jih je dejalo, da s pripovedovanjem zgodb. Ostalih odgovorov niso navajale. 
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Slika 4.6 prikazuje odgovore na vprašanje: KATERE MATERIALE NAJPOGOSTEJE 

UPORABLJATE ZA IZDELAVO SESTAVLJANK? 

 

Slika 4.6: Najpogostejši materiali za izdelavo sestavljank. 

Pri izdelavi sestavljank je najbolj zastopan material papir (13 anketirank), sledijo mu 

embalaža (12 anketirank) ter lepenka in karton (9 anketirank). Najmanj – s 6 odgovori – 

je zastopana penjena guma. Drugih materialov anketiranke niso navajale. 

Slika 4.7 prikazuje odgovore na vprašanje: KAKO POGOSTO V VRTCU 

IZDELUJETE RAZNE LUTKE Z MEHANIZMOM (GIBANKE)? 

 

Slika 4.7: Pogostost izdelovanja lutk z mehanizmom. 
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Anketiranke so izbrale le dva odgovora, in sicer jih je 18 odgovorilo, da lutke z 

mehanizmom izdelujejo na letni ravni, 12 pa jih je odgovorilo nikoli.  

Najpogostejši odgovori na vprašanje: NAJVEČJE TEŽAVE PRI IZDELAVI GIBANK 

SE POJAVIJO: 

– pri obrisovanju (21 odgovorov), 

– pri izrezovanju (22 odgovorov), 

– pri sestavljanju (19 odgovorov). 

Slika 4.8 prikazuje odgovore na vprašanje: ALI KDAJ V VRTCU OTROKOM 

PRIPOVEDUJETE ZGODBE S TEHNIČNO VSEBINO OZ. GLEDATE RISANKE S 

TEHNIČNO VSEBINO? 

 

Slika 4.8: Pogostost pripovedovanja zgodb s tehnično vsebino. 

Najpogostejši odgovor je bil, da tedensko gledajo risanke s tehnično vsebino (16 

anketirank), nekoliko manj (12 anketirank) pa jih je odgovorilo, da mesečno 

pripovedujejo zgodbe s tehnično vsebino. Pri obiskih posebnih gostov, ki predstavijo 

svoje poklice (drugo), smo dobili 2 odgovora.  

Najpogostejši odgovori pri vprašanju: OPIS TEHNOLOŠKO PISMENEGA OTROKA: 

– sam zna priti do rešitve problema (8 odgovorov), 

– uporablja pojme iz družbe, umetnosti, zna ustvarjalno razmišljati (4 odgovori), 

– je samostojen pri izdelavi izdelkov (5 odgovorov), 
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– je tehnološko pismen, če pozna različne materiale in orodja za obdelavo in jih 

zna uporabiti ter izdelati neki izdelek (6 odgovorov), 

– pozna uporabo in namen različnih materialov (3 odgovori), 

– razlikuje med materiali (2 odgovora), 

– ve, kdaj uporabiti kateri material (2 odgovora). 

4.2 Zasnova in izdelava modela za dvig tehnološke pismenosti v vrtcu 

Zasnova modela je potekala na vseh 3 dimenzijah TP: znanju, zmožnosti in KRO.  

Tehnološko znanje: SESTAVLJANKE 

Za preverjanje tehnološkega znanja otrok so bile uporabljene sestavljanke z različnimi 

motivi. Otroci so sestavljali sestavljanke iz 6 oz. 7 posameznih delov.  

1. sestavljanka: škarje režejo papir/deževnika 

Vsaka sestavljanka, Priloga 8.2.1 (slika 1), je s svojim parom predstavljala neko 

tehnološko vsebino in tehnični problem. 

 

Slika 4.9: Sestavljanje sestavljanke, kjer škarje strižejo papir. 

Sestavljanki sta bili izdelani iz kartona, ki je tehtal 300 g/m2. Dimenzije sestavljank so 

bile 270 × 185 mm. Izrezani sta bili na ploskve enakih oblik, ki so se med seboj 

prekrivale in dopolnjevale. Delov je bilo 6. Ilustracija je bila narisana s flomastri, 

pobarvana pa z voščenkami in/ali flomastri. 
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Slika 4.10: Sestavljeni sestavljanki. 

2. sestavljanka: traktor s plugom/brez pluga 

Vsaka sestavljanka, Priloga 8.2.1 (slika 2), je s svojim parom predstavljala neko 

tehnološko vsebino in tehnični problem. 

 

Slika 4.11: Izbira ustreznih delov sestavljanke. 

 

Slika 4.12: Odločanje o ustreznem zadnjem kolesu traktorja. 
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Sestavljanki sta bili izdelani iz kartona, ki je tehtal 300 g/m2. Dimenzije sestavljank so 

bile 270 × 185 mm. Izrezani sta bili na ploskve enakih oblik, ki so se med seboj 

prekrivale in dopolnjevale. Delov je bilo 6.  

Ilustracija je bila narisana s flomastri, pobarvana pa z voščenkami in/ali flomastri. 

 

Slika 4.13: Sestavljeni sestavljanki. 

3. sestavljanka: kladivo z žebljem/kladivo z jabolkom in žebljem 

Sestavljanki sta bili izdelani iz kartona, ki je tehtal 300 g/m2. Dimenzije sestavljank so 

bile 270 × 185 mm. Izrezani sta bili na ploskve enakih oblik, ki so se med seboj 

prekrivale in dopolnjevale. Delov je bilo 7. Vsaka sestavljanka, Priloga 8.2.1 (slika 3), 

je s svojim parom predstavljala neko tehnološko vsebino in tehnični problem. 

 

Slika 4.14: Sestavljanje z odstranjenim okvirjem. 
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Ilustracija je bila narisana s flomastri, pobarvana pa z voščenkami in/ali flomastri. 

 

Slika 4.15: Sestavljanje glede na sliko sestavljanke. 

4. sestavljanka: telefon v sobi s telekomunikacijskim vodnikom/mobilni telefon brez 

telekomunikacijskega vodnika 

Vsaka sestavljanka, Priloga 8.2.1 (slika 4), je s svojim parom predstavljala neko 

tehnološko vsebino in tehnični problem. 

 

Slika 4.16: Sestavljanje sestavljanke.  
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Slika 4.17: Sestavljanka s prikazanim telekomunikacijskim vodnikom. 

 

Slika 4.18: Slika brez prikazanega telekomunikacijskega vodnika. 

Sestavljanki sta bili izdelani iz kartona, ki je tehtal 300 g/m2. Dimenzije sestavljank so 

bile 270 × 185 mm. Izrezani sta bili na ploskve enakih oblik, ki so se med seboj 

prekrivale in dopolnjevale. Delov je bilo 7.  

Ilustracija je bila narisana s flomastri, pobarvana pa z voščenkami in/ali flomastri. 

Zmožnosti reševanja problemov: GIBANKE 

Namen dejavnosti je bilo preverjanje poznavanja tehnoloških postopkov rezanja, 

izsekovanja in spajanja ter potencialno doseči premikanje vsaj enega dela izdelka 
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vzporedno z drugim delom. Za preverjanje zmožnosti reševanja problemov so bile 

uporabljene 4 gibanke z različnimi motivi, ki so predstavljali slona, psa, mačko in 

opico.  

5. gibanka: mačka 

Otrokom sem predstavila gibanko mačka, Priloga 8.2.2 (slika 4), ki so jo kot šablono 

položili na karton, ki tehta 300 g/m2, in narisali obrise. Sledilo je izrezovanje obrisov. 

Merilo gibanke je bilo 1 : 1. Iz izrezanih delov so sestavili svoje gibanke.  

 

Slika 4.19: Obrisovanje šablone. 

 

Slika 4.20: Izrezovanje šablone. 

Sledilo je izrezovanje obrisov mačk, nato pa še luknjanje in sestavljanje. 
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Slika 4.21: Luknjanje dela gibanke. 

 

Slika 4.22: Označevanje ostalih delov za luknjanje. 

 

Slika 4.23: Končni izdelek: mačka. 
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6. gibanka: slon 

Otrokom sem predstavila gibanko slon, Priloga 8.2.2 (slika 3), ki so jo kot šablono 

položili na karton, ki je tehtal 300 g/m2, in narisali obrise. Sledilo je izrezovanje 

obrisov. Merilo gibanke je bilo 1 : 1. Iz izrezanih delov so sestavili svoje gibanke.  

 

Slika 4.24: Priprava na luknjanje. 

Na zadnjem delu izstriženih delov smo s svinčnikom označili mesta, kjer bodo otroci z 

luknjačem in kladivom za kovičenje naredili luknje.  

Skozi luknje so nato vstavili razcepke iz zlitine bakra in cinka. 

 

Slika 4.25: Vstavljanje razcepk. 

Končni izdelek so pobarvali z voščenkami. 
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Slika 4.26: Končni izdelek: slon. 

7. gibanka: kuža 

Otrokom sem predstavila gibanko kuža, Priloga 8.2.2 (slika 2), ki so jo kot šablono 

položili na karton, ki je tehtal 300 g/m2, in narisali obrise. Sledilo je njihovo 

izrezovanje. 

 

Slika 4.27: Sestavljanje po delih ob šabloni. 

Merilo gibanke je bilo 1 : 1. Iz izrezanih delov so sestavili svoje gibanke.  
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Slika 4.28: Sestavljanje gibanke po delih, brez šablone. 

Končni izdelek so otroci pobarvali z voščenkami. 

8. gibanka: opica 

Otrokom sem predstavila gibanko opica, Priloga 8.2.2 (slika 1), ki so jo kot šablono 

položili na karton, ki je tehtal 300 g/m2, in narisali obrise. Sledilo je njihovo 

izrezovanje. Merilo gibanke je bilo je 1 : 1. Iz izrezanih delov so sestavili svoje gibanke.  

 

Slika 4.29: Sestavljanje po delih. 
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Slika 4.30: Vstavljanje razcepk skozi luknjo. 

 

Slika 4.31: Končni izdelek, risanje obraza. 

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE  

Za razvijanje KRO smo sestavili zgodbe s tehnično vsebino, ki sledijo v nadaljevanju. 

ZGODBA 1: TEHNIČNI PROBLEM 

Lepega sončnega jutra je kmet Silvo vstal iz postelje in si dejal, da bo treba pospraviti 

bale sena s polja na senik. Vremenoslovci so namreč napovedovali slabo in deževno 

vreme za dalj časa. Tako se je s traktorjem urno odpravil na polje in se lotil dela. Ko je 

na nakladalno žlico naložil nekaj bal sena in jih odpeljal do senika, je ugotovil, da je les 

na seniku zelo trhel in da se bo verjetno pod težo bal sena tudi podrl. To je bila težava. 

Ura je neumorno tiktakala in približevali so se nevihtni oblaki, zato se je hitro lotil 

popravila senika. Odstranil je stare, trhle tramove in pripeljal nove. Žagal jih je, vrtal, 
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postavljal in zabijal, vse dokler delo ni bilo opravljeno. Senik je bil ponovno stabilen in 

zanesljiv.  

Odšel je do traktorja in nadaljeval z delom, ki ga je prej začel. Kaj hitro je naložil vse 

bale na senik. Bil je zelo lepo popravljen in prostoren. Kmet Silvo je bil zelo zadovoljen 

nad opravljenim delom in s svojim traktorjem se je brezskrbno odpeljal domov.  

ZGODBA 2: DOKONČEVANJE TEHNIČNE ZGODBE  

Kmet Slavko je iz garaže pripeljal svoj novi zeleni traktor in priključek zanj. Zgodilo pa 

se je, da je bil traktor tako moderen, da kmet ni znal priključiti priključka nanj. Kaj pa 

sedaj? Kaj naj kmet stori? 

ZGODBA 3: TEHNIČNA ZGODBA BREZ UVODA 

... in potem je Lukov očka zamenjal zračnico na kolesu, da se je lahko spet vozil z njim. 

Kaj menite, da se je zgodilo z zračnico na kolesu? Kako se zgodba lahko začne? 

ZGODBA 4: SESTAVLJANJE ZGODBE NA OSNOVI NASLOVA 

»Ptičje strašilo brez roke« 

4.3 Vrednotenje zasnovanega modela v vrtcu 

Model vrednotimo na vseh 3 dimenzijah TP: znanju, zmožnostih in KRO. 

ZNANJE  

Za sestavljanje so otroci porabili v povprečju 4–5 minut. Največ časa so porabili za 

sestavljanki s kladivom in žebljem ter njen par, kladivo in jabolko z žebljem. Njihovo 

sestavljanje je trajalo skoraj 10 minut. Največ težav je otrokom predstavljal del pri 

držalu kladiva.  
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1. sestavljanka: škarje režejo papir/deževnika 

Dejavnost za področje spremljanja znanja in TP se je pričela s sestavljanjem 

sestavljanke škarij, ki strižejo papir, in škarij, ki hočejo striči deževnika. Med 

dejavnostjo sem opazovala osnovno razumevanje koncepta uporabnosti škarij, torej s 

škarjami lahko sicer strižemo oboje navedeno, vendar to ni naš namen. To smo vseeno 

ponazorili tako, da smo sestavljankama zamenjali dela, ki dejavnost striženja 

predstavljata, a pravilen je bil del s papirjem, kar tudi potrdi ustrezen namen rabe škarij.  

Otroci z razumevanjem in sestavljanjem sestavljank niso imeli težav. Zanimivo in 

uporabno se jim je zdelo, da so vsi deli ustrezali obema sestavljankama.  

2. sestavljanka: traktor s plugom/brez pluga 

Otrokom je bila sestavljanka traktorja najbolj všeč. Takoj so opazili, da ima eden izmed 

traktorjev na sliki na zadnjem delu priključen plug, drugi pa ima zadnje kolo večje od 

prednjega. Sklepali so, da gre za različne namene uporabe traktorjev. Eden izmed 

dečkov je dejal, da je tisti s priključenim plugom uporaben za njivo, tisti brez priključka 

pa ne. S svojo izjavo je opisal razumevanje odnosa do narave in pomen uporabe 

različnih tehnologij v različnih okoljih.  

Skoraj polovica otrok je imela težavo pri usklajevanju delov sestavljanke. Če so med 

seboj usklajevali robove sestavljanke in ne delov slike, so imeli namreč večje težave s 

sestavljanjem sestavljanke. Otroci, ki so pri sestavljanju že uspešni, v tem primeru niso 

imeli težav.  

3. sestavljanka: kladivo z žebljem/kladivo z jabolkom in žebljem 

Sestavljanki s kladivom sta se zdeli otrokom zelo nevsakdanji. Tehnično gledano so vsi 

vedeli, da je orodje, ki je narisano, kladivo, in tudi, kaj počnemo z njim. Ko pa so pričeli 

s sestavljanjem druge sestavljanke, ki predstavlja jabolko, skozi katerega se s kladivom 

zabija žebelj, so se pojavila vprašanja, zakaj. Z njimi smo ugotovili, da otroci obvladajo 

osnovne koncepte in izraze o znanju ter razumevanju TP.  
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Omenjena sestavljanka je otrokom povzročala največ težav. Odrezani del, ki jih je ves 

čas motil, je bil namreč ravno na predelu ročaja kladiva, ki je raven. Ker so otroci 

sestavljanko sestavljali po sliki in ne po robovih sestavljanke, so imeli s tem veliko 

preglavic. Kot je razvidno s fotografij v prilogi diplomskega dela, je bilo pri sestavljanju 

ves čas zelo močno učenje s poizkušanjem. Eden najbolj vztrajnih dečkov je 

sestavljanki celo odstranil okvir, ki ga je pri sestavljanju najverjetneje oviral (gl. sliko 

6).  

S skupnimi močmi sta bili sestavljanki na koncu tudi sestavljeni, otrokom pa sta 

predstavljali velik tehnološko problemski izziv.  

4. sestavljanka: telefon v sobi s telekomunikacijskim vodnikom/mobilni telefon brez 

telekomunikacijskega vodnika 

Z zadnjo sestavljanko so otroci zelo dobro povezali napredne oz. sodobne pristope glede 

napredka tehničnih aparatov. Iz pogovora z njimi je bilo razvidno njihovo razumevanje 

pomena tehnologije, kako vpliva na družbo in jo spreminja.  

Vedeli so, da mobilni telefon deluje, četudi nima telekomunikacijskega vodnika, in da 

bo deloval kjerkoli. Telekomunikacijski vodnik potrebujemo le pri njegovem polnjenju. 

Ob nadaljnjem pogovoru pa se je izkazalo, da vsi ne razumejo, da stacionarni telefon za 

svoje delovanje potrebuje telekomunikacijski vodnik. Ker se je to mnogim otrokom 

zdelo zelo zanimivo tehnično dejstvo, smo si stacionarni telefon ogledali v naši šolski 

zbornici.  

Sestavljanko je večina otrok sestavljala glede na sliko in ne glede na rob sestavljanke. 

Tudi slika jim je bila zelo všeč, še posebej, ko so lahko med sestavljankama menjavali 

posamezne dele, s katerimi so nastala morda nova tehnološka odkritja. 

ZMOŽNOSTI 

Dejavnosti za opazovanje zmožnosti otrok s pomočjo gibank so potekale različno dolgo. 

Potekale so usmerjeno, z največ 2 otrokoma hkrati. Izdelava posamezne gibanke je 

variirala med 45 minutami in 1 uro.  
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GIBANKE 

Otroci so imeli na razpolago 4 različne motive gibank (mačko, slona, opico in psa), ki 

so jih izdelali individualno ali v paru. Za izdelovanje gibank smo v igralnici ustvarili 

tehnični kotiček, kjer so imeli na razpolago potrebna orodja, pripomočke in delovno 

površino. S tako ustvarjeno klimo v prostoru so se otroci lotili dela z velikim zanosom. 

Vsak otrok, ki je to želel, si je izbral motiv gibanke in ga izdelal.  

Rezultati opazovanj otrok nakazujejo na veliko mero vpliva osebnosti, znanj oz. 

predznanj, mišljenja in motivacije. V ožjem smislu so to intelektualne, senzorične, 

mehanske in motorične sposobnosti otrok. Tudi vpliv kognitivnih sposobnosti otroka, ki 

vključujejo uporabo logičnega in ustvarjalnega mišljenja, v tem primeru ni zanemarljiv. 

Zraven vsekakor sodijo tudi ročne spretnosti ter uporaba materialov, orodij in 

pripomočkov pri delu.  

Otroci so si najprej ogledali vse 4 razpoložljive motive, nato pa so jih izdelali. Začetek 

postopka izdelave gibank je predstavljalo obrezovanje posameznih delov. Večina 5- oz. 

6-letnikov v oddelku je imela težave s hkratnim držanjem šablone z eno roko in 

obrisovanjem z drugo. Ves čas je prihajalo do premikov šablon in posledično do ne 

dovolj natančnih obrisov.  

Sledilo je striženje, ki otrokom ni predstavljalo večjih težav. Posamezne izrezane dele 

gibank so pobarvali z voščenkami.  

Zanimiva opažanja so se pokazala pri sestavljanju gibank. Otrokom je bila najprej 

predstavljena gibanka kot celota, nato pa še po delih, ki so bili ponovno sestavljeni v 

celoto. Nato so morali to storiti tudi otroci s svojimi gibankami. Dejavnost je bila v 

veliki meri odvisna od kognitivnih sposobnosti in uporabe tehničnega mišljenja za 

reševanje tehničnih problemov. Večina otrok je pri sestavljanju potrebovala pomoč v 

smislu usmeritev in predlogov. Samostojnejši so bili le najstarejši otroci skupine (stari 

skoraj 6 let) in tisti, ki so budno spremljali druge pri delu.  

Pri uporabi orodij in pripomočkov so bili otroci zelo spretni in suvereni. Tudi na ravni 

finomotorike so se zelo izkazali, predvsem pri vtikovanju razcepk skozi plasti lepenke, 
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kar je zelo dobro vidno s fotografij iz poglavja Zasnova in izdelava modela za dvig 

tehnične pismenosti v vrtcu.  

Ob zaključku dejavnosti smo preizkusili funkcionalnost izdelkov. Pri vseh gibankah je 

bilo bolj ali manj mogoče premikati določene gibljive dele. Tudi posamezni motivi 

gibank so bili prepoznavni.  

KRO 

Tudi dejavnosti za opazovanje KRO s pomočjo tehničnih zgodb so potekale različno 

dolgo. 

Trajanje je bilo povezano s posamezno zgodbo. Najmanj časa je potekala dejavnost pri 

prvi, uvodni zgodbi (40 minut), najdlje pa je trajala dejavnost z zgodbo, kjer so morali 

otroci sami pripraviti smiseln uvod do zaključka, ki je bil že napisan (50 minut). 

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE S POMOČJO TEHNIČNIH ZGODB 

1. zgodba 

Otrokom so bile predstavljene 4 tehniške zgodbe, in sicer za uvod naša lastna izmišljena 

zgodba, ki je veljala za uvodno pri vseh nadaljnjih zgodbah.  

Zgodba se je otrokom zdela zanimiva, predvsem jim je bil všeč trenutek, ko se pojavi 

tehnološki problem, ki je bil uspešno rešen. Otroci so vsebino in pomen zgodbe 

razumeli, kar sem preverila s pogovorom in vprašanji ob koncu branja. Zgodbo sem 

prebrala trikrat. Opaziti je bilo mogoče zanimanje za vsebino in rešitev problem. O 

informacijah so tehtno razmišljali in jih predlagali.  

Vsebino so povezali z že znanimi krajšimi animiranimi filmi s tehnično vsebino. Opazili 

so, da je bil kmet Silvo zelo hiter, da ga ni prehitel dež. Ugotovili so tudi, da je kmet 

vedel, da se bo senik, če ga ne bo utrdil, podrl. To nakazuje, da so zaznali pojav 

pomembnosti o boljši odločitvi in opazili, da bo delo lahko opravljeno le s tehničnimi 

orodji in pripomočki. 
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2. zgodba 

Pri drugi zgodbi je bil otrokom prebran uvod druge zgodbe, ki so jo morali zaključiti. 

Tehnična zgodba se je nato razvijala na podlagi izkušenj, ki so jih bili otroci deležni, ali 

možnih rešitev o tehničnih težavah, ki se pojavljajo v resničnem življenju v njihovi 

bližini in za katere so že slišali. Izkušnje so povezali z možnimi rešitvami v zgodbi.  

Dečki so podajali nadaljevanje zgodbe, ki je dejansko ponujalo rešitev tehničnega 

problema na tehnični način. Omenjali so različna dodatna orodja, pripomočke, 

avtomehanika in celo gasilce. Odgovori deklic so bili velikokrat nerealni (a ne zanje), 

domišljijski in ustvarjalni.  

Dečki so vpletli zmožnosti za uporabo znanj ter spretnosti in so celo prepoznali odnose 

med dejstvi in konteksti. Deklice so se pri tej zgodbi izkazale za bolj skope v podajanju 

tehničnih rešitev. Vsi skupaj so bili zelo ustvarjalni. 

Nadaljevanja zgodbe s strani otrok:  

 »Kmet je šel po orodje in ga z njim 'prišraufal'1 zraven«, 

 »Kmet je šel po pomoč k avtomehaniku, sosedu ali pa k mojemu atiju in so ga 

skupaj priklopili«, 

 »Kmet je vzel kladivo in ga 'nabil'«, 

 »Kmet bi ga lahko s kakšnim lepilom prilepil zraven«, 

 »Kmet je vzel načrt in pogledal, kaj piše«, 

 »Kmet ga je toliko časa tiščal zraven, da se je priklopil«, 

 »Kmet ga je odpeljal nazaj v trgovino, ker ne dela dobro«, 

 »Kmet je poklical na pomoč gasilce, ker oni vse znajo«, 

 »Kmet je pogledal na internet, tam vse piše«, 

 »Kmet je malo požagal in pritisnil zraven, potem je pa šlo, tako kot vidiš v 

risanki«. 

 

                                                 
1 Privijačiti dva ali več delov skupaj. 
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3. zgodba 

Pri tretji zgodbi je bil predstavljen zaključek, otroci pa so morali ustvariti tehnično 

zgodbo, ki mu bo ustrezala. Izkazalo se je podobno kot pri drugi zgodbi: oblikovanje 

zgodbe jim je predstavljalo težavo. V tem primeru so bile v ospredju deklice s svojo 

ustvarjalnostjo. Dečki so nato začeli s podajanjem tehničnih vsebin in rešitev. Zanimivo 

je bilo, kako so z ustvarjanjem zgodbe razvijali nove metode in njihovo uporabnost v 

spremenjenih situacijah: pnevmatika mora biti polna, bila pa je prazna, zakaj in kako se 

je izpraznila in kako zdaj to popraviti. 

Pri snovanju zgodbe so delovali sodelovalno in enotno. 

Začetek zgodbe s strani otrok: 

 »Luka je vozil po steklu in mu je počila guma«, 

 »Luka je pozabil 'napumpati'2 gumo, zato je bila prazna«, 

 »Luka jo je predrl, ker se je vozil po gozdu«, 

 »Luka je kolo pustil na soncu, zaradi česar se guma zmehča ali pa sprazni, to se 

je meni zgodilo«, 

 »Luka je imel kolo v kleti, pa so zračnico pogrizle miške«, 

 »Luka se dolgo ni vozil s kolesom, pa ga tudi 'pumpal' ni«. 

4. zgodba 

V četrtem primeru je bil naslov vnaprej določen, otroci pa so morali na njegovi podlagi 

ustvariti lastno zgodbo. Izkazali so se s svojo ustvarjalnostjo in domišljijo. Ker je bilo 

strašilo brez ene roke, je bilo mogoče zaznati tudi sočutje otrok.  

Otroci so zgodbo povedali sami, brez pomoči odraslega. V zgodbi se je tehniška vsebina 

nekoliko izgubila, na kar je verjetno močno vplival podan naslov zgodbe. Če bi bil 

namreč naslov bolj »tehniški«, bi tudi zgodba zaplula v to smer. Pri zgodbi sta se 

                                                 
2 Napolniti zračnico kolesa s pomočjo ročne tlačilke. 
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pokazala pomembna dejavnika, in sicer samostojnost (pri pripovedovanju, sodelovanju) 

in odgovornost, ki se kaže v vsebini, ko ptice čutijo moralno odgovornost in empatijo 

do nekoga, ki je drugačen, in mu želijo pomagati.  

Ptičje strašilo brez roke 

Sredi polja je kraljevalo strašilo po imenu Rok. Rok je bil rad strašilo in rad je bil na 

polju. Ni pa rad strašil in odganjal ptic. Ptice so bile do njega zelo prijazne. Videle so, 

da ima le eno roko. Niso mu nagajale. Zato jih tudi on ni strašil. Bili so prijatelji. Ptice 

so bile vedno vesele, strašilo pa včasih žalostno. Vprašale so ga, zakaj, on pa je povedal, 

da zato, ker nima obeh rok. Ptice so se dogovorile, da ga bodo razveselile in mu prinesle 

roko iz slame. Dal jim jo je kmet, one pa so jo prinesle. Rok je bil vesel. Vsi so bili 

veseli. Za vedno so bili prijatelji.  
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5 DISKUSIJA  

Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je TP vrtčevskih otrok, starih 

5–6 let. 

V nadaljevanju diskutiramo doseganje zastavljenih ciljev (C1–4):  

C1: Opredeliti pojem TP in ga opisati v zgodnjem obdobju učenja. 

Definicijo TP smo podali v poglavju 2, kjer smo predstavili določene zmožnosti otrok 

za poznavanje in reševanje tehničnih problemov. Pojem TP v zgodnjem obdobju 

otroštva (in kasneje) smo utemeljili v poglavju 3.1, kjer je bil prikazan pregled 

(z)možnosti za tehnične dejavnosti otrok po posameznih razvojnih fazah: 

senzomotorični fazi, fazi intuitivne inteligence, fazi konkretnih intelektualnih operacij 

in fazi abstraktnih intelektualnih operacij.  

C2: Podati pregled obstoječega stanja na področju TP v obdobju zgodnjega učenja. 

V poglavju 3 smo pregledali literaturo in umeščenost TP v kurikulum za vrtce. Z 

empiričnim preverjanjem v vrtcu smo ugotovili, da je stanje TP otrok v veliki meri 

odvisno od izvajanih dejavnosti TP v vrtcih s pomočjo vzgojiteljic. Vsekakor imajo 

velik pomen tudi tehnološko opismenjevanje v domačem okolju, samoiniciativnost 

otrok in njihovo zanimanje za tovrstne dejavnosti. 

C3: Predstaviti odnos vzgojiteljic do TP. 

S pomočjo ankete smo dobili rezultate glede odnosa vzgojiteljic do TP. Rezultati so 

pokazali enotno razmišljanje glede zastopanosti tehničnih vsebin v vrtcih, in sicer 

prenizko zastopanost in pomanjkanje definiranosti tehničnih vsebin v kurikulumu za 

vrtce. Vzgojiteljice premalo ali nepopolno poznajo pojem TP, zaradi česar je potrebna 

razlaga njihovih odgovorov. Podrobno o tem pišemo v poglavju 4.1. 

C4: Kritično ovrednotiti lastno zasnovani model za ugotavljanje TP v vrtcih. 
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Ključna problematika pri izdelavi gibank in sestavljank se pokaže v obrisovanju in 

izrezovanju gibank ter sestavljanju sestavljank. Za nadaljnje delo se predlagata uporaba 

papirnega materiala z manjšo težo zaradi enostavnejšega izrezovanja ter ustrezno 

prilagajanje števila posameznih delov sestavljank glede na sposobnosti otrok. 

Priporočata se raznovrstnost motivov in živahnost barv.  

Tehnične zgodbe lahko postopoma postajajo daljše in bolj zapletene s ponujenim 

tehnološkim izrazoslovjem. Prilagajamo jih tudi zanimanju otrok. 

Diplomsko delo preverja naslednje hipoteze (H1–8): 

H1: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo poznala pojem TP. 

H1 je bila z anketo ovržena. Le 8 anketirank od 30 je podalo ustrezen odgovor o 

poznavanju TP, ostali odgovori se niso konkretno navezovali na vprašanje.  

H2: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da so vsebine tehnike in 

tehnologije primerno integrirane v kurikulumu za vrtce. 

H2 se z anketo ovrže. Večina (25) anketiranih vzgojiteljic je mnenja, da vsebine niso 

primerno integrirane v kurikulumu za vrtce. Menijo tudi, da bi morale biti prvenstveno 

uveljavljene ter definirane kot ostalih 6 področij dejavnosti in bi se nato morale 

prepletati z njimi.  

H3: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da je treba tedensko razvijati 

KRO z igro kot primerno dejavnostjo. 

H3 je bila z anketo potrjena. Kar 23 anketirank (od 30) je dejalo, da se s hipotezo 

strinjajo. Dejale so, da bi bilo treba KRO z igro kot primerno dejavnostjo razvijati 

vsakodnevno. To bi potekalo vodeno in nevodeno, spontano.  

H4: Večina anketiranih vzgojiteljic dela kompleksne tehnične izdelke (lutke z 

mehanizmi) redko, enkrat na leto. 
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H4 je bila potrjena. Izkazalo se je, da se kompleksni tehnični izdelki zares izdelujejo na 

letni ravni (18 odgovorov) ali celo nikoli (12 odgovorov).  

H5: Večina anketiranih vzgojiteljic ima napačno zaznavo tehnološko pismenega otroka. 

H5 je bila delno potrjena. Večina vzgojiteljic ima nepopolno poznavanje TP in pri 

interpretaciji njihovih odgovorov so mogoče nedoslednosti ter deviacije.  

H6: Ob pripovedovanju zgodb s tehniško vsebino bo vsaj polovica otrok znala 

odgovoriti na zahtevano. 

H6 je bila s preverjanji in dejavnostmi otrok potrjena. Ne polovica, temveč večina otrok 

(17–20) je znala samostojno odgovoriti na podana vprašanja. Od tega je 17 otrok 

pravilno odgovorilo na vsebinska vprašanja zgodbe, 7 otrok je samostojno dokončalo 

vsebino tehnične zgodbe, 5 otrok je samostojno sestavilo uvod k tehnični zgodbi, 18 

otrok pa je skupaj sestavilo zgodbo s tehnično vsebino. Na osnovi tega je bila hipoteza 

potrjena. 

H7: Pri izdelavi gibanke bo imela vsaj polovica otrok težave s sestavljanjem.  

H7 je bila potrjena. Izkazalo se je, da je imela večina otrok (16) težave s sestavljanjem 

gibank, 4 otroci pa so jih sestavili z malo vzgojiteljičine pomoči.  

H8: Pri delu s sestavljankami bo vsaj polovica otrok sestavila tehniški motiv. 

H8 je bila z dejavnostmi otrok potrjena. Brez pomoči je sestavljanke sestavilo 5 otrok, 7 

z delno pomočjo, 5 z izdatnejšo pomočjo, 3 pa je niso sestavili.  

Med tehniškimi in drugimi motivi sestavljank je ločilo 18 otrok.  
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6 ZAKLJUČKI 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je TP otrok v vrtcu. To je slabo 

raziskan pojem in med vzgojitelji tudi nezadostno poznan, kar lahko predstavlja 

potencialno omejitev pri izvedbi modela. 

Tehnična vzgoja je v kurikulumu za vrtce integrirana dejavnost, največ na področju 

naravoslovja in umetnosti. To nakazuje na nezadostno zastopanost teh vsebin v vrtcih in 

posledično njen počasnejši ter slabši razvoj v tem okolju. 

S primerno zasnovo modela dobimo časovne usmeritve, kdaj začeti s tehničnim 

opismenjevanjem otrok, kakšna naj bi bila sredstva za dejavnosti, kaj še ponuditi kot 

dodano vrednost, kaj spremeniti in razširiti.  

Pomembna je ugotovitev, da je TP v vrtcih doslej manj znana in da je naša raziskava 

nadgradnja dosedanjih študij na tem področju. Z izsledki raziskav in analizo osnov TP 

je pričakovana tudi izdelava modelov, ki celovito obravnavajo in razvijajo TP, tako na 

področju tehnološkega znanja in reševanja njenih problemov kot tudi na področju 

zgodnjega kritičnega razmišljanja o vplivih tehnologije na naravno okolje.  

Vizija in razvoj TP so bili oblikovani tako, da se lahko z našo raziskavo nadaljujejo v 

prihodnosti. 

Hipoteze diplomskega dela so bile primerno zastavljene. Nekatere so bile ovržene, saj 

so bila naša pričakovanja glede na razvojne značilnosti otrok prevelika. Pojem TP je v 

vrtcih namreč še vedno neprimerno artikuliran.  

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje v vrtcu, saj morajo biti vsem pomembni odgovori na vprašanja, kot 

so: ali vidimo (prepoznamo) otroka, ali vidimo otroka kot kompetentnega in aktivnega v 

rasti, razvoju in učenju, na kaj opreti poznavanje otrokovega razvoja, pomembna pa 

mora biti tudi njihova vpetost v zasnovani (ali podoben) model, kar predlagamo za 

nadaljnje delo. 
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8 PRILOGE  

8.1 Anketni vprašalnik 

Vprašalnik za strokovne delavke in delavce vrtca 

Spoštovani! 

Sem študentka pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje z namenom, da uspešno raziščem 

zastopanost tehnološke pismenosti v vrtcu. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik v celoti 

izpolnite. Vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v namen 

raziskovanja. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje, 

Hilda Plohl Križnar 

_____________________________________________________________________ 

OSNOVNI PODATKI 

1. SPOL (obkrožite):   ženski    moški 

2. IZOBRAZBA:  srednješolska  visokošolska  drugo 

3. STOPNJA IZOBRAZBE (navedite): _____________________ 

4. STAROST V LETIH (obkrožite): 

a) 20-30 

b) 31-40 

c) 41-50 

č) 51 in več 

 



 

5. OPRAVLJATE DELO (obkrožite): 

a) vzgojiteljice 

b) pomočnice vzgojiteljice 

c) drugo (navedite)  ____________________ 

6. DELOVNA DOBA V VRTCU (zapišite število let):     ____________ 

7. NAZIV VRTCA IN/ALI ENOTE:    ___________________________ 

8. STAROST OTROK V ODDELKU (navedite):    _________________ 

9. ŠTEVILO OTROK V ODDELKU (navedite):     _________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

VPRAŠALNIK 

1. Kaj si predstavljate pod pojmom tehnološka pismenost? 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. V vašem vrtcu je vsebin tehnične vzgoje: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

č) drugo  ____________________________________________________________ 

3. Pri katerih dejavnostih razvijate znanje tehnološke vzgoje? 

a) pri spoznavanju okolja 

b) pri dejavnostih izven vrtca 

c) pri dejavnostih likovne vzgoje 

č) drugo  ____________________________________________________________ 



 

4. Pri katerih aktivnostih menite, da otroci dobijo največ znanja o tehnični vzgoji? 

a) izdelava okraskov 

b) delo z nestrukturiranimi materiali 

c) delo s papirjem 

č) izdelava raznih izdelkov, npr. daril 

d) pri urjenju raznih dejavnosti, npr. šiljenje, rezanje, delo s šablonami 

e) drugo  ____________________________________________________________ 

5. Kako pogosto razvijate kritično mišljenje otrok? 

a) pri vsakodnevnih dejavnostih 

b) tedensko 

c) nekajkrat mesečno 

č) nekajkrat letno 

d) nikoli 

e) drugo  ____________________________________________________________ 

6. Če razvijate kritično mišljenje otrok, preko katerih dejavnosti ga razvijate? 

a) pripovedovanje zgodb 

b) spoznavanje problemov realnega sveta 

c) pri delu z zbirkami (konstruktorji) 

č) pri igri 

d) drugo  ____________________________________________________________ 

7. Katere materiale najpogosteje uporabite za izdelavo sestavljank? 

a) papir 

b) lepenka, karton 

c) mos guma (penjena guma) 

č) stiropor (polistiren) 

d) embalaža 

e) drugo  ____________________________________________________________ 

 

 



 

8. Kako pogosto v vrtcu izdelujete razne lutke z mehanizmom (gibanke)? 

a) mesečno 

b) letno 

c) na nekaj let 

č) nikoli 

d) drugo  ____________________________________________________________ 

9. Če ste že izdelovali ali preskušali gibanke, kje so bile največje težave? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ (naj se nanaša na delo otrok, pridobivanje materiala...) 

10. Ali kdaj v vrtcu otrokom pripovedujete zgodbe s tehnično vsebino (gledate risanke s 

tehnično vsebino)? 

a) tedensko 

b) mesečno 

c) letno 

č) nikoli 

d) drugo  ___________________________________________________________ 

11. Kako opišete otroka, ki je tehnološko pismen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

8.2 Izdelava modela 

8.2.1 Slike sestavljank 

 

Slika 1: Sestavljanka splošen in tehnični motiv 

 

Slika 2: Sestavljanka splošen in tehnični motiv 



 

 

Slika 3: Sestavljanka splošen in tehnični motiv 

 

Slika 4: Sestavljanka splošen in tehnični motiv 



 

 

8.2.2 Slike risb gibank 

 

Slika 1: Risba gibanke opica 



 

 

Slika 2: Risba gibanke pes 

 

Slika 3: Risba gibanke slon 



 

 

Slika 4: Risba gibanke mačka 


