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II 

POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam les kot zelo uporaben in pomemben material za 

manipulacijo in gradnjo tako v vrtcu kot v vsakdanjem življenju.  

Omogoča nam izvedbo preprostih tehnologij, npr. brušenje, barvanje, piljenje, spajanje 

ipd., že v obdobju zgodnjega otroštva, v katerem razvijamo različne veščine in 

spretnosti. V kolikšni meri se les kot didaktični material uporablja v vrtcu, sem 

ugotavljala s pomočjo anketnega vprašalnika, saj menim, da so aktivnosti, pri katerih bi 

otroci celovito spoznavali in urili ročne spretnosti, tako fino kot grobo motoriko, še 

premalo razvite za otroke v starosti 23 leta.  

V diplomskem delu je predstavljen gozd kot življenjski prostor, njegov pomen za 

človeka in proces predelave lesa do polizdelkov oz. izdelkov vsakdanje uporabe. 

Otroke, stare 23 leta, sem popeljala skozi spoznavanje gozda in lesa skozi izkustveno 

učenje, ki je temeljilo na igri in konstruiranju izdelkov iz paličnih profilov vsakdanjega 

življenja. Pri tem so otroci uporabljali vsa čutila.  

Proces izkustvenega učenja smo ovrednotili in zapisali pozitivna opažanja napredka pri 

otrocih, kot so: hitro učenje, zanimanje za dejavnosti in samostojno raziskovanje. Za 

dobre možnosti dopolnitve in spremembe pri učenju tehnične vzgoje pri predšolskih 

otrocih v prihodnje smo izbrali dopolnitev s čim več različnimi izkušnjami na vseh 

področjih dejavnosti (narava, družba, jezik, umetnost, matematika, gibanje), ki se 

medsebojno dopolnjujejo in povezujejo ter omogočajo otrokom celostni razvoj, ne samo 

pri konstruiranju iz paličnih profilov, temveč na vseh tehničnih področjih. 

KLJUČNE BESEDE: 

tehnična vzgoja, predšolsko obdobje, lesna gradiva, izkustveno učenje, palični profili. 
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Learning about Wood Through Rod ProfileswWith 

Children Aged 2–3 in Technical Education 

ABSTRACT 

In this thesis, we present wood as a very useful and important material for manipulation 

and construction which can be used in preschool as well as in everyday life. 

We can manipulate wood using different technologies, such as buffing, painting, filing, 

and joining, even in early childhood when we are developing different skills and 

competence. We used a survey questionnaire to find out how often wood is used as a 

didactic material in preschool. We believe that activities with which children could 

comprehensively get to know and develop manual skills, including fine and gross motor 

development, are not yet advanced enough in children aged 2–3. 

In this thesis, we present the forest as a living space, its meaning for people and the 

wood-processing techniques to create semi-manufactured products and products for 

everyday use. We helped children aged 2–3 years to familiarise themselves with forests 

and wood through experiential game-based learning and the construction of products 

from rod profiles that can be found in everyday life. Children used all their senses while 

learning. 

We evaluated the process of experiential learning and noted positive remarks about 

children's progress, for example fast learning, showing interest for the activity, and 

independent curiosity. To increase the possibility of improving and changing the way 

preschool children learn about technical education in the future, we included 

suggestions for different experiences in all areas of activity (nature and social studies, 

language, art, mathematics, and exercise). These activities complement each other and 

ensure an integrated development of children, not just with regard to construction using 

rod profiles, but in all technical fields. 
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1 UVOD 

Les je pomemben naravni vir, katerega pomena se pogosto ne zavedamo dovolj, zato 

moramo njegovo pomembnost predstaviti že najmlajšim, v vrtcu in šoli, saj bodo le 

prihodnje generacije lahko ohranile ta naravni ekosistem, od katerega smo zelo odvisni. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Les je zelo uporaben in pomemben material za manipulacijo in gradnjo (Jug-Hartman, 

1998) tudi v okviru dejavnosti v vrtcih, določenih v Kurikulumu za vrtce (Bahovec, 

Bregar-Golobič in Kranjc, 1999). Omogoča nam izvedbo preprostih tehnologij, npr. 

brušenje, barvanje, piljenje, spajanje ipd. (Figurić, 2000), tudi že v obdobju zgodnjega 

učenja (Papotnik, 1999). Les je primeren material za učno delo, kjer je ob manipulaciji z 

različnim lesnim gradivom in polizdelki omogočen celovit razvoj raznih veščin in 

spretnosti. Florjančič in Zajc (2002, str. 15) poudarjata: »Pri pouku tehnike in 

tehnologije načrtno razvijamo različne sposobnosti, ki jih razdelimo v tri skupine: 

gibalne oz. motorične (psihomotorične) sposobnosti, čutno-zaznavne oz. senzorne 

(perceptivne) sposobnosti in višje zaznavne ali intelektualne (mentalne) sposobnosti.« 

Navkljub potencialu, ki ga ponuja les, so aktivnosti, s katerimi bi otroci celovito 

spoznavali in urili ročne spretnosti (fino in grobo motoriko). Les je na otip topel 

material, ki pozitivno vpliva na človekovo počutje, spoznavanje celotne poti od gozda 

do konkretnega izdelka, pa še dodatno poglobi koncept spoznavanja lesnih gradiv 

(Likavec, 1980). Žal pa dobrih praks, primernih za prvo starostno obdobje, še vedno 

primanjkuje. Gozd je pomemben naravni ekosistem, ki ima velikega sovražnika – 

človeka, če z njim ne znam pravilno gospodariti (Eleršek in Urbančič, 2001; Likavec, 

1980). Otroci naj bi gozd in njegovo dobrino – les – tudi izkusili. Primerni strategiji, ki 

se ju omenja za ciljno starost 23 leta, sta igra in izkustveno učenje, ki ju je treba 

doživljati z vsemi čutili, kar je največji dejavnik uspešnega učenja (Ivanuš-Grmek, 

Čagran in Sadek, 2009; Marentič-Požarnik, 2000). Potek in smisel učenja skozi igro sta 

v igri sami, zato otroku ni toliko pomemben končni rezultat kot sam proces, uživanje in 

zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987), hkrati pa lahko že s spodbujanjem 

spomina, koncentracije in razuma (Kolb in Miltner, 2005) koncipira izkušnje (Marentič-
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Požarnik, 2000). Zato želim z diplomskim delom najprej prikazati uporabno vrednost 

lesa za delo in učenje, predvsem pa možnost uporabe lesnih polizdelkov (lesenih 

paličnih profilov), ki omogočajo usmerjene dejavnosti tehnične vzgoje, kot so snovanje, 

sestavljanje, razstavljanje, modifikacija in vrednotenje. Z usmerjeno dejavnostjo bi 

lahko učinkovito združili vsebine obravnave lesa in ustvarjalni delovni proces kot 

konceptualno razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju, kot jih definira 

Papotnik (1999). 

Za izvedbo ciljev je bilo treba celovito zasnovati (ideje, skice, načrte) primerne izdelke 

iz paličnih profilov ob upoštevanju razvojnih značilnosti otrok in trenutnega stanja 

učnega dela na področju lesnih gradiv. Palični profili kot oblika polizdelka so primerni 

tudi za aktivnosti v zgodnjem predšolskem obdobju (Jug-Hartman, 1998; Papotnik, 

1999), saj omogočajo snovanje večfunkcijskih izdelkov, kar sem upoštevala tudi pri 

snovanju primernih končnih izdelkov z motivi iz vsakdanjega življenja. Tehniške 

dejavnosti in reševanje težav iz vsakdanjega življenja so se pokazali kot ustrezen 

motivator otrok, še zlasti ob aktivnih oblikah dela in učenja (Marentič-Požarnik, 2000), 

kjer otroci razvijajo tudi komunikacijske sposobnosti (Pečjak, 2009).  

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Temeljni namen diplomskega dela je prikazati in predstaviti model aktivne obravnave 

lesa z uporabo paličnih profilov kot uporabnih elementov razširjenih tehniških 

dejavnosti, primernih za otroke, stare 23 leta. Pri tem sem si zadala naslednje cilje 

(C1C4): 

 C1: Predstaviti in opredeliti proces in pomen tehnične vzgoje pri predšolskem 

otroku. 

 C2: Predstaviti naravni ekosistem  gozd, vrste lesa, tehnologijo obdelave in 

predelavo lesa ter njegovo uporabnost. 

 C3: Analizirati pogostost uporabe lesa kot didaktičnega materiala v vrtcih pri 

otrocih, starih 23 leta. 

 C4: Kritično ovrednotiti lastno zasnovan in izdelan igralni komplet iz paličnih 

profilov. 
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V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze (H1H4): 

 H1: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da je uporabnost lesa kot 

didaktičnega materiala v vrtcu kljub njegovi dosegljivosti in enostavni 

uporabnosti nizka. 

 H2: Večina otrok v vrtcu ne ve, da izdelke, kot so stol, miza, igrača, naredimo iz 

drevesa  lesa. 

 H3: Večina otrok bo imela težave pri sestavljanju bolj zapletenih predmetov 

(npr. smreka, A-lestev). 

 H4: Večina otrok bo imela pri sestavljanju igrač in uporabnih izdelkov iz 

paličnih profilov težave z razumevanjem navodil in fino motoriko. 

1.3 Metode raziskovanja 

Pri diplomskem delu sem uporabila naslednje raziskovalne metode: 

 zbiranje ter študija ustrezne literature in virov, 

 deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

 priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce (diplomirane 

vzgojiteljice), 

 načrtovanje in izdelava zbirke iz paličnih profilov, 

 metoda opazovanja z udeležbo, 

 statistična obdelava podatkov in evalvacija, 

 fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija v skupini. 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

V diplomskem delu predstavljam uporabnost paličnih profilov pri delu v skupini otrok, 

starih 23 leta, ter vpetost tehnične vzgoje v Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999). 

V drugem poglavju predstavljam izvedbo preprostih tehnologij obdelave lesa že pri 

predšolskem otroku, torej že v najzgodnejšem učenju. Osredinim se tudi na vrsto 

gozdov v Sloveniji, njihovo strukturo, uporabnost posameznega lesa, spravilo lesa, 

predelavo le-tega v polizdelke in izdelke ter hranjenje le-teh. Pomemben je tudi 
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ekološki vidik gozda, katerega se vedno bolj zavedamo. Predstavim polizdelke in se 

posvetim paličnemu profilu. 

V tretjem poglavju predstavljam razvojne značilnosti predšolskih otrok. Poudarek je na 

razvoju grobe in fine motorike, razvoju njihove igre in različnih sposobnostih, ki zelo 

vplivajo na delo z didaktično zbirko iz paličnih profilov. Predstavljeno je izkustveno 

učenje kot najpogosteje uporabljena učna metoda v predšolskem obdobju.  

Četrto poglavje zajema predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen 

med diplomirane vzgojiteljice v dveh različnih vrtcih, skupaj v šestih posameznih 

enotah. Poudarek je bil na uporabi lesa pri delu z otroki in razširjenosti tehnične vzgoje 

v predšolskem obdobju. 

V petem poglavju je predstavljen samostojno zasnovan didaktični komplet iz paličnih 

profilov (zamisel, tehnične risbe, izdelava in njegova uporabnost), preizkus uporabnosti 

z otroki, starimi 23 leta, in kritično ovrednotenje didaktičnega kompleta. Predstavljene 

so tudi tehniške dejavnosti in reševanje problemov iz vsakdanjega življenja, ki delujejo 

tudi kot motivator učenja pri aktivnih oblikah dela, kjer se otroci celostno razvijajo. V 

tem poglavju je utemeljena tudi smiselnost uporabe takšnih in podobnih igralnih 

kompletov pri delu z najmlajšimi. 

V šestem poglavju, v diskusiji, je predstavljeno, v kolikšni meri sem zastavljene cilje 

(C1–C4) dosegla. 

V zaključku, v sedmem poglavju sklenem diplomsko delo in podam vprašanja, ki so 

ostala odprta in bi jih v bodoče lahko raziskali. 
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2 GOZD IN NJEGOV POMEN 

»Gozdovi pokrivajo več kot pol Slovenije (0,5 ha na prebivalca) in dobro tretjino vsega 

kopnega na planetu. Največji površinski delež imajo gozdovi v jugovzhodni Aziji in 

Južni Ameriki, najmanjši v južni Aziji in Avstraliji. Evropa je najbolj gozdnata na 

severu, na Finskem in Norveškem« (Eleršek in Urbančič, 2001, str. 13). »Gozd je nekoč 

zaraščal skoraj celotno ozemlje današnje Slovenije pod zgornjo gozdno mejo, to je 

približno do nadmorske višine 1800 m. Naši predniki so ga močno, na Krasu pa skoraj 

povsem izkrčili. V zadnjih desetletjih pa gozd zopet zarašča predvsem opustele 

kmetijske površine v hribovju« (Eleršek in Urbančič, 2001, str. 13). 

2.1 Pomen gozdov 

Slovenski gozd premore kar 71 domačih gozdnih drevesnih vrst. Eleršek in Urbančič 

(2001) poudarjata, da je kar 5 % od skupno 3000 domačih rastlin Slovenije ogroženih 

zaradi nespametnega ravnanja z naravo. Gozd sodi med najobsežnejši in biološko 

najraznovrstnejši ekosistem.  

Eleršek in Urbančič (2001) v svojem delu navajata, da so ljudje gozdove izkoriščali že 

od nekdaj, spremenil se je njihov pomen – od ljudske prehrane (gozdno drevje s plodovi 

in semeni) do vrednejšega trdega rastlinskega tkiva – lesa. Pri nekaterih ljudstvih, npr. 

Pigmejcih v Kongu, se vrednote niso spremenile, saj se prehranjujejo le iz gozda 

(Eleršek in Urbančič, 2001). 

Evropejci smo že pred časom prišli do spoznanja, da pretirano izkoriščanje pospešuje 

propadanje gozdov, zato se je uveljavilo načrtno gospodarjenje. Žal pa je za večino 

propadlih gozdov v Evropi krivo onesnaženje – kisli dež, topla greda in ozonska luknja. 

Človek je torej največji krivec za propadanje gozdov po celem svetu, sta prepričana 

Eleršek in Urbančič (2001). 

»Današnja zakonodaja poudarja trajno gospodarjenje, ki ga usmerjajo ureditveni načrti, 

s ponovnimi pregledi gozdov vsakih deset let. Takrat ugotavljajo lesne zaloge, prirastek 

in določajo posek. Pri nas je gozd najpomembnejši kot surovinski vir za lesno in drugo 
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predelovalno industrijo« (Eleršek in Urbančič, 2001, str. 16). Les se je v preteklosti 

uporabljal za izdelavo številnih predmetov (suha roba, pletarstvo, oglarstvo, tesarstvo, 

mizarstvo, sodarstvo, piparstvo, skodlarstvo, kolarstvo – izdelava voz, lojtrnikov, 

močnih kmečkih vozov …), danes pa so les nadomestile umetne snovi in predmeti iz 

drugih materialov. Vloge gozdov so še: proizvodnja življenjsko potrebnega kisika, 

vodouravnalna vloga, zmanjševanje moči vetra ter sprostitev prebivalcev, predvsem v 

primestnih gozdovih in gozdovih blizu večjih naselij (evropske pešpoti E-6 in E-7 ter 

gozdne učne poti, v katere pogosto zahaja predšolska in šolska mladina) (Eleršek in 

Urbančič, 2001). 

2.2 Razdelitev slovenskih gozdov 

V gozdno-vegetacijskem smislu lahko razdelimo naše gozdove v naslednje skupine 

(Košir, 1975, v Eleršek in Urbančič, 2001): 

 gozdovi poplavnih površin in gričevja, 

 bukovje, 

 mešani gozdovi jelke in bukve, 

 smrekovi gozdovi, 

 borovje.  

Likavec (1980) je razdelil gozdove glede na:  

 rast: visoki, srednji in nizki gozd, 

 način sečnje: pragozd, enodobni, dvodobni in večdobni gozd, 

 sestavo drevesnih vrst: čisti in mešani sestoji. 

Na razporeditev in strukturo gozdov vplivajo sestava tal, razporeditev in količina letnih 

padavin in toplota. Med drevesne vrste, ki uspevajo v toplejšem okolju, sodijo: mali 

jesen, pravi kostanj, črni gaber, črničevje, cer, črna jelša, dob, graden, poljski brest, 

navadni gaber in druge. Gozd uspeva še, kjer je poprečna temperatura približno 10 C 

vsaj 60 dni v letu, rušje pa je glede tega še skromnejše (Eleršek in Urbančič, 2001). 

Drevesne vrste gozdarji razdelijo na iglavce in listavce. Poznamo več kot 500 vrst 

iglavcev, ki rastejo pretežno v severnem zmernem pasu. Po podatkih inventure iz leta 

1999 je iglavcev in listavcev pri nas po 50 , medtem ko je bilo še pred četrt stoletja 
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iglavcev 56 . Upoštevajoč, da je drevo vsaj 5 m visoka olesenela rastlina z izraženim 

deblom in krošnjo, raste v slovenskih gozdovih 71 domačih drevesnih vrst (Kotar in 

Brus, 1999, v Eleršek in Urbančič, 2001). Le deset drevesnih vrst pa je iglavcev 

(Eleršek in Urbančič, 2001). 

2.3 Slovenske drevesne vrste 

Likavec (1980) je razdelil iglavce in listavce v naslednje družine: 

 iglavci: 

 družina borovk: rdeči bor, črni bor, navadna jelka, navadna smreka, evropski 

macesen, rušje in cemprin; 

 družina cipresovk: navadni brin in rdečeplodni brin; 

 družina tisovk: tisa; 

 listavci:  

 družina lovorovk: lovor; 

 družina bukovk: bukev, dob, graden, puhasti hrast, cer, črničevje, pravi 

kostanj in oplutnik; 

 družina brezovk: navadna breza, puhasta breza, črna jelša, siva jelša, navadni 

gaber, kraški gaber in črni gaber; 

 družina brestovk: poljski brest, gorski brest, navadni koprivovec in vez; 

 družina orehovk: navadni oreh; 

 družina rožnic: divja češnja, rešeljika, čremsa, jerebika, mokavec, brek, 

lesnika, navadni glog, skorš, enovratni glog, mandljevolistna hruška; 

 družina rožičevk: navadni jedikovec; 

 družina metuljnic: alpski nagoj in navadni nagoj; 

 družina rujevk: terebint; 

 družina javorovk: gorski javor, ostrolistni javor, maklen, krokrpi javor, 

topokrpi javor in tatarski javor; 

 družina bodikovk: bodika; 

 družina vrbovk: iva, bela vrba, siva vrba, krhka vrba, volčinasta vrba, beka, 

mandljasta vrba, črni topol, beli topol in trepetlika; 

 družina lipovk: lipovec in lipa; 

 družina vresovk: jagodičnica in 
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 družina oljovk: veliki jesen, mali jesen, poljski jesen in širokolistna zelenika. 

Op.: navadno robinjo in zeleni bor prištevamo med tuje drevesne vrste, zato nista 

navedena v zgornjem seznamu 71 domačih vrst (Eleršek in Urbančič, 2001, str. 43–44). 

2.4 Les 

»Les je najstarejše naravno gradivo, s katerim živimo. Človek ga že od nekdaj uporablja 

za orodja in orožja ter kot stavbno gradivo. Les iz gozdov je surovina, ki se še danes 

med vsemi naravnimi materiali najširše uporablja v različne namene. Kljub temu da 

poznamo danes že vrsto umetnih materialov, ki les nadomeščajo, si ne moremo 

zamišljati bivanja brez dragocene dobrine« (Jug-Hartman, 1998, str. 138). 

2.4.1 Zgradba in sestava lesa 

Les je zgrajen iz lesnih vlaken, ta pa so sestavljena iz celic. Zunanja stran lesa je obdana 

z lubjem, ki ščiti les pred različnimi zunanjimi vplivi (poškodbe, izsuševanje, mraz) in 

insekti. Pod lubjem je ličje, po katerem se pretakajo sokovi. Ličje je plast živih celic, s 

katerih delitvijo les raste. Spomladanski les je svetlejši od jesenskega, saj takrat les raste 

hitreje. V sredini lesnega tkiva se nahaja stržen – najstarejši del lesa, ki je najtrši in se 

spreminja v črnjavo (jedrovino). Svetlejši del lesa se imenuje beljava. Stene lesnih celic 

so sestavljene iz celuloze, hemiceluloze in lignina, drevesni sokovi pa so sestavljeni iz 

vode, smol, škroba, rudninskih snovi, eteričnih olj in tanina, ki so vir prehrane lesnih 

škodljivcev – lubadarjev (Jug-Hartman, 1998). 

Les vsebuje naslednje kemijske elemente: ogljik (C) 50 , kisik (O) 43 %, vodik (H) 

6 % in dušik (N) 1 %, ki so glavni gradbeni elementi celuloze. Lignin, ki je drugi 

gradbeni element, pa daje celici trdoto (Likavec, 1980). 

Likavec (1980) je zapisal, da so dodatne snovi v lesu tiste, ki se nahajajo v zelo drobnih 

votlinicah celičnih sten in v prostorih med celicami. To so snovi, ki niso les, vendar jih 

v lesu najdemo v različnih količinah. Nekatere so v lesu nekaterih drevesnih vrst 

prisotne, druge ne. Med te snovi sodijo: voda, smola, čreslovine, sladkor, škrob, masti, 

mastna olja, eterična olja, barvila, strupi, pepel in druge. 
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Slika 2.1: Makroskopska zgradba lesa na prečnem prerezu (Kovačič, b.d., str. 4) 

2.4.2 Lastnosti lesa 

»Zaradi vsestranske uporabnosti, njegove dosegljivosti, predvsem pa zaradi njegovih 

dobrih lastnosti spada les med najpogosteje uporabljen material. Je trden, upogljiv, 

elastičen, lep, topel in lahek za obdelavo. Zaradi boljše preglednosti smo tehnične 

lastnosti lesa razdelili v štiri glavne skupine: 

 lepotne lastnosti lesa: barva, tekstura, finost, sijaj in vonj; 

 fizikalne lastnosti lesa: luknjičavost, vlažnost, higroskopičnost, krčenje, 

nabrekanje, teža, toplotne, svetlobna, električna in zvočna prevodnost; 

 mehanske lastnosti lesa: trdota, trdnost, odpor proti obrabi, cepljivost, prožnost 

in žilavost; 

 fizikalno-kemične lastnosti lesa: trajnost, kalorična vrednost in vnetišče« 

(Likavec, 1980, str. 43). 
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2.5 Uporabnost lesnih vrst v industriji 

Vrste lesa zaradi svojih specifičnih lastnosti predelujejo v različne polizdelke in izdelke. 

Iz Preglednice 2.1 je razvidna različna uporaba lesnih vrst. 

Preglednica 2.1: Uporabnost lesnih vrst v industriji (Jug-Hartman, 1998). 

Vrsta lesa Lastnosti Uporaba 

hrast zelo trd, odlične lastnosti, trajen kot tehnični les, pohištvo, parket, 

furnir, za pridobivanje tanina 

bukev svetlo rumenkaste barve, občutljiv upognjeno pohištvo, furnir, vezane 

plošče, kurjava 

brest sivkasto rjave barve, trd in žilav pohištvo, furnir, imitacija 

mahagonija 

javor bel, trd glasbila, furnir 

oreh sivo rjav, dobro se obdeluje furnir, okrasni predmeti 

češnja rdečkaste barve pohištvo, lesna galanterija 

breza bela orodja, vezane plošče 

kostanj rjav, trd furnir, za pridobivanje tanina 

lipa rumenkaste barve, mehak v rezbarstvu, lesene posode, risalne 

deske 

topol sivkast, zelo mehak, elastičen za predelavo v celulozo, za posode 

bor bel ali rdeč, trd pohištvo, stavbno pohištvo, za 

pridobivanje smole 

macesen rdečkasto rumen, trd, odporen 

proti vodi 

zunanja uporaba, ladjedelništvo, 

zidne obloge 

smreka belo rumene barve, mehak, 

elastičen 

pohištvo, v gradbeništvu, za 

pridobivanje celuloze in tanina 

jelša mehak, rdeč les, odporen proti 

vodi 

ročno izdelani kosi pohištva 

mahagoni rdečkastorjav trd eksotični les s 

svetlimi progami 

dragoceno pohištvo in oprema 

dvoran 

palisander eksotični les vijoličaste barve glasbila, pohištvo, v rezbarstvu 

ebenovina najtemnejši les, črn, izredno trd dragoceno pohištvo, rezbarstvo, 
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glasbila, lesna galanterija 

bambus votel les bambusove trske vrtno pohištvo, notranja oprema 

cedra podobna mahagoniju, lahek les, 

mehak 

pohištvo, škatle, svinčniki 

pluta lubje drevesa plutovca, prožna, 

mehka, lahka, neprepustna 

izolacija, talne in stenske obloge, 

zamaški, podplati za čevlje 

 

2.6 Predelava lesa 

Čas sečnje imenujemo letna doba, v kateri drevesa podiramo in iz debel izdelujemo 

surovce za nadaljnjo predelavo. Sekamo pozimi, saj so takrat, v času mirovanja rasti, 

poškodbe na podmladku najmanjše. Izjemoma sekamo tudi v drugih letnih časih, če na 

primer drevesa napadejo škodljivi insekti, glivične bolezni, gozd poškoduje požar ali 

veter. Na tehnične lastnosti in trajnost lesa vpliva postopek ravnanja po podrtju dreves. 

Glavne faze priprave surovcev potekajo tako: odsekavanje ali odžagovanje vej s 

podrtega debla, izmeritev, krojenje in prečni razrez debla v hlode (Likavec, 1980). 

Pojem spravljanje lesa zajema spravilo lesa iz gozda in skladiščenje lesa do nadaljnje 

predelave. Les spravljamo iz gozda s kamioni, konjsko vprego, traktorji, motornimi 

vlačilci, po vodnih poteh ali gozdnih žičnicah. S pravilnim skladiščenjem surovcev do 

predelave zagotovimo, da ostane les zdrav in nepoškodovan (Likavec, 1980). 

Hlodovino lahko z žaganjem predelamo v deske, plohe, letve ali druge žagarske izdelke 

(žagani lesni polproizvodi). Takoj po žaganju žagarske proizvode zložimo v kope za 

naravno ali umetno sušenje. Na ta način zavarujemo les pred glivami in insekti 

(Likavec, 1980). 

Figurić (2000) opisuje predelavo lesa v končne uporabne izdelke (npr. pohištvo) kot 

industrijsko panogo, pri kateri se uporabljajo pripomočki in stroji za obdelavo surovega 

lesa in polizdelkov (desk, plohov, letev) v izdelke. Industrijsko proizvodnjo označuje 

kot delitev dela, uporabo enostavnih in kompleksnih strojev, tehnoloških linij, 

obdelovalnih postaj in tudi robotike.  
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Predelava lesa je veja širše industrijske dejavnosti, ki se ukvarja s predelavo (obdelavo) 

lesa, ki jo Figurić (2000) razdeli na: 

 proizvodnjo žaganega lesa in zaščito lesa, ki zajema proizvodnjo žaganega lesa, 

nesestavljenega lesa, železniških pragov, sušenje žaganega lesa, kemijsko 

obdelavo lesa itd.; 

 proizvodnjo lesne volne in lesne moke; 

 proizvodnjo furnirja, lepljenih, panelnih in ivernih plošč; 

 proizvodnjo stavbnega pohištva in elementov, ki zajema proizvodnjo pohištva, 

tramov, gredi, krovnih konstrukcij, vrat, oken, stopnišč, montažnih hiš itd.; 

 proizvodnjo lesne embalaže, ki zajema proizvodnjo zabojev in škatel, palet, 

sodov, veder, koles za kable itd.; 

 proizvodnjo ostalih proizvodov iz lesa, plute, slame in pletarskega materiala, ki 

zajema proizvodnjo ročajev za orodja, metle, kalupov za obutev, obešalnikov, 

pribora za kuhanje, dekorativnih predmetov itd.; 

 proizvodnjo iz plute, slame in pletarskega materiala, ki zajema predelavo 

naravne plute, izdelavo proizvodov iz naravne in aglomerirane plute, 

proizvodnjo iz pletarskega materiala, proizvodnjo košar itd.  

Industrijska proizvodnja pohištva se je razvila iz obrtništva. Danes ni nikakršne 

tehnološke in organizacijske razlike med industrijsko in obrtniško proizvodnjo pohištva. 

Proizvodnjo pohištva delimo na štiri tehnološke obdelovalne postaje: 

 mehanska obdelava, 

 lepljenje, 

 montaža in  

 površinska obdelava. 

Proizvodnja pohištva obsega izdelavo stolov in sedal, pohištva za poslovne in prodajne 

prostore (police, pulti, izložbene omare), kuhinjskega pohištva in proizvodnjo ostalega 

pohištva, ki zajema dnevne sobe, spalnice, kopalnice … (Figurić, 2000). 

2.7 Lesni polizdelki 

Jug-Hartman (1998) je razdelila polizdelke iz lesa na: furnir (luščeni in rezani), vezane 

plošče, panelne plošče, iverne plošče, lesonitne plošče in bioles: 
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 Furnir (luščeni ali rezani) (Slika 2.2) »dobimo z luščenjem ali rezanjem 

hlodovine. Luščenje poteka strojno, hlod se vrti, rezilo pa reže tenke trakove 

furnirja. Po debelini delimo furnirje na tanke, debele in dvojne ter zelo debele 

furnirje. Debelina niha od 0,6 mm do 3,5 mm. Iz rezanih furnirjev iz 

plemenitega lesa dobimo prekrivne furnirje, s katerimi lepšamo pohištvo in 

notranjo opremo. Furnirje pridobivamo tudi iz dragocenega tropskega lesa. 

Furnirje lepimo na lažji in cenejši les ali plošče iz umetnega lesnega gradiva. Z 

izdelavo furnirjev veliko bolje izkoristimo dražji les in pocenimo izdelke« (Jug-

Hartman, 1998, str. 142). 

 

Slika 2.2: Izdelava furnirja (Proizvodnja, b.d.) 

 Vezane plošče (Slika 2.3) »dobimo z navzkrižnim zlaganjem listov furnirja. 

Furnir pred tem premažemo z lepilom in po zlaganju stiskamo pri povišani 

temperaturi. Vezane plošče so zelo trdne, neobčutljive na vlago in toploto, žilave 

(se ne zvijajo) in elastične. Sestavljene so iz treh do petih plasti furnirja. Tako 

dobimo plošče iz vezanega furnirja« (Jug-Hartman, 1998, str. 142). 
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Slika 2.3: Vezana plošča (Obdelava in predelava lesa, b.d.) 

 Panelne plošče (Slika 2.4) »so posebne vrste vezanega lesa. Sestavljene so iz 

treh plasti. Zunanji dve plasti sta iz furnirja, srednji del pa sestavljajo letve« 

(Jug-Hartman, 1998, str. 142). 

 

Slika 2.4: Panelne plošče (Panelne plošče, b.d.) 

 Iverne plošče ali iverke (Slika 2.5) »so umetno lesno gradivo. Sestavljene so iz 

lesnih iveri ali trsk, ki so zlepljene z lepilom. Iveri dobimo z drobljenjem manj 

kakovostnega lesa. Kot lepila pa uporabljamo sintetične smole, vendar so 

ekološko sporne zaradi vsebovanega formaldehida. Zmes iveri in lepila stiskamo 
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pri povišani temperaturi in oblikujemo v plošče. Po stiskanju jih brusimo. Plošče 

so odporne proti zvijanju in se ne raztezajo. Lahko jih izdelujemo v velikih 

dimenzijah. Iverke lahko oblagamo s plastičnimi folijami in furnirji. 

Uporabljamo jih predvsem v pohištveni industriji« (Jug-Hartman, 1998, str. 

142). 

 

Slika 2.5: Iverne plošče (ABC nakupa kuhinje, b.d.) 

 Lesonitne plošče (Slika 2.6) »izdelujemo iz lesovine in veziv. Kot surovino 

lahko uporabimo tudi žagovino. Površina vlaken plošč je bolj zaprta in gladka 

kot pri iverkah. Plošče so gostejše in enakomernejše. Na lesonitne plošče lahko 

nanašamo folije in emajl. Na površino lahko nanesemo tudi plast 

impregniranega papirja. Lesonitne plošče uporabljamo za oblaganje tal in 

stropov ter za izdelavo pohištva« (Jug-Hartman, 1998, str. 142). 

 

Slika 2.6: Lesonitne plošče (Lesonitne plošče, b.d.)  

 »Bioles. Poleg naštetega obdelanega in plemenitega lesa uporabljamo tudi dražje 

in težje plošče iz masivnega lesa.« Masivni ali polni les (Slika 2.7) »je 
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kakovostnejši, izdelki so trajnejši in okolju prijaznejši, saj ne vsebujejo 

škodljivih lepil in veziv« (Jug-Hartman, 1998, str. 142). 

 

Slika 2.7: Masiven les (Tehnični podatki, b.d.) 

2.8 Uporaba paličnega profila v industriji in obrti 

Med lesne polizdelke sodijo tudi različni palični profili (okrogle palice različnih 

premerov in dolžin), iz katerih se izdelujejo predmeti splošne uporabe, kot so: pohištvo 

(mize, stoli …), okrasno pohištvo, karnise, mozniki za pohištvo, držala za čopiče, ročaji 

za metle, iz njih izdelujemo različne igrače, gospodinjski pribor – valjar … 
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3 ZORENJE IN UČENJE PRI OTROCIH 

»Zorenje je dedno zasnovan fiziološki proces rasti oziroma razvoja organizma, ki ima 

osnovo v genih in ki poteka pri vsakem človeku v točno določenem zaporedju. Tempo 

zorenja ni pri vseh ljudeh enak, zaporedje pa je razmeroma stalno« (Marentič-Požarnik, 

2000, str. 26). 

»Procese zorenja pa pospešujejo primerno bogate izkušnje ob pravem času, pri čemer je 

za zorenje živčevja pomembna ʻčustveno naklonjena komunikacija z bolj zrelimi 

možganiʼ (Meadows, 1993, str. 275, v Marentič-Požarnik). Tako so našli v čelnem 

režnju velikih možganov področje, ki je specializirano za razbiranje socialnega vedenja 

in čustev drugih ljudi« (Marentič-Požarnik, 2000, str. 27). 

S primerno spodbudo in organizacijo otrokovega okolja bomo otroka usmerili k 

opazovanju in razumevanju okolice. Otroku moramo ponuditi možnosti aktivne igre, 

raziskovanja in preverjanja lastnih idej (Horvat in Magajna, 1987). 

V otrokovem razvoju se zorenje in učenje neločljivo prepletata. Marentič-Požarnik 

(2000) je v svojem delu navedla, da je določena stopnja zrelosti nujen pogoj za učenje 

in da z učenjem ne smemo prehitevati oz. zamujati. To obdobje je poimenovala 

»kritično obdobje«. 

Obdobje med 1. in 3. letom je poglavitno za razvoj osnovne motorike – ročne spretnosti, 

hoje in teka, v obdobju med 1. in 4. letom se otroci učijo vzpostavljanja stikov z vrstniki 

(socialni razvoj), med 3. in 7. letom pa se razvija storilnostna motivacija (Marentič-

Požarnik, 2000).  

3.1 Razvoj psihomotoričnih in senzomotoričnih spretnosti 

Otrokova ročna spretnost se začne razvijati takoj po rojstvu, ko otrok prične s 

prijemanjem in prenašanjem predmetov do ust. Okrog drugega leta ima ročne spretnosti 

že tako razvite, da lahko brez težav prenese hrano z žlico v usta. Pod vplivom vaje se 

začno razvijati zlasti spretnosti držanja svinčnika in listanja knjige, vendar ima otrok še 
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vedno veliko težav pri koordinaciji oko-roka, tudi še pri treh letih. Dobro razvita 

koordinacija oko-roka je nujno potrebna pri finih ročnih spretnostih (Horvat in 

Magajna, 1987). 

Musek (1977, v Papotnik 1999) je definiral sposobnosti na sledeč način: to so lastnosti, 

ki vplivajo na uspešnost naših dosežkov v primeru, ko je vpliv znanja, motivacije in 

drugih osebnostnih lastnosti izključen ali pa izenačen. 

Sposobnosti lahko delimo na:  

 gibalne ali motorične sposobnosti (psihomotorične), 

 čutno-zaznavne ali senzorne (perceptivne) in  

 višje spoznavne ali intelektualne (mentalne).  

»Psihomotorične sposobnosti se izražajo izraziteje tam, kjer lahko uspešnost gibov 

kontroliramo z vidom, in vselej, kadar s pomočjo zaznavanja usmerjamo svoje gibe« 

(Papotnik, 1999, str. 57). 

Papotnik (1999) razdeli psihomotorične spretnosti na: 

 ročno spretnost, 

 spretnost prstov, 

 sposobnost viziranja, 

 sposobnost hitrega motoričnega reagiranja in 

 soročnost.  

Florjančič in Zajc (2002) poudarjata pomen poznavanja razvojnega obdobja predšolskih 

otrok in učencev za učinkovito seznanjanje in poučevanje tehnike in tehnologije ter 

navajata razvoj naslednjih sposobnosti, ki jih pri pouku tehnike in tehnologije načrtno 

razvijamo:  

 gibalne oz. motorične (psihomotorične) sposobnosti, med katere prištevamo 

ročne spretnosti, spretnosti prstov, rok in celega telesa. Psihomotorične 

spretnosti obsegajo hitrost, natančnost in usklajenost gibov; 

 čutno-zaznavne oz. senzorne (perceptivne) sposobnosti: otroci in učenci 

razvijajo sposobnost zaznav različnih oblik, barv, vonjev, struktur predmetov in 

različnih oblik gibanja; 
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 višje spoznavne ali intelektualne (mentalne) sposobnosti. 

Na razvoj naštetih sposobnosti najbolj vpliva lastna otrokova aktivnost. Otrokom damo 

možnost samostojnega reševanja problemov, pri tem pa smo pozorni na njihove pobude, 

ideje in rešitve. Ob uspešnem delu otrok razvija osebnostne lastnosti, postaja motiviran 

in zavzet. Pri pouku tehnike in tehnologije otroci razvijajo osebnostne lastnosti: 

potrpežljivost, natančnost, vztrajnost, doživljanje lepega, pri tem pa dopolnjujejo 

vsebine, oblike in delovne tehnike (Florjančič in Zajc, 2002). 

Opisovanje delovnih postopkov pri pouku tehnike in tehnologije omogoča razvoj 

komunikacijskih sposobnosti učencev in otrok, kot navajajo Florjančič in Zajc (2002) 

ter Pečjak (2009). Pečjak opisuje komunikacijske dejavnosti kot sklop govorjenja, 

pisanja, poslušanja in branja, ki jih moramo razumeti, če želimo učinkovito 

komunicirati in s tem delovati v družbi. Za našo pismenost je pomembno razumevanje 

umetnostnih in neumetnostnih besedil (načrtov, shem, skic …), ki jih najdemo pri 

pouku tehnike in tehnologije. 

3.2 Igra in učenje 

Igra in učenje sta neločljiva in povezana. V otroštvu se otrok uči skozi igro, pri tem pa 

pridobiva osnove za višje oblike učenja in razvoj mišljenja. Otrok pri igri tipa, voha, 

posluša, opazuje, pretaka, sestavlja itd. ter na tak način pridobiva čutne vtise (Marentič-

Požarnik, 2000). 

Učenje je celostni program; zapomnimo si približno (Kolb in Miltner, 2005): 

 10 odstotkov tega, kar preberemo, 

 20 odstotkov tega, kar slišimo, 

 30 odstotkov tega, kar vidimo, 

 70 odstotkov tega, kar vidimo in slišimo ali kar sami rečemo, 

 90 odstotkov, kar sami počnemo, zato je pomembno, da pri učenju vključimo 

čim več čutil. 
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3.3 Izkustveno učenje 

Marentič-Požarnik (2000) pravi, da je vsako učenje izkustveno, saj gre za progresivno 

spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj (v smislu interakcije z okoljem). Za 

izkustveno učenje poda primer izkustvenega učenja v gozdu, pri katerem pa so izkušnje 

zelo raznovrstne  od neposredne vpletenosti, doživljanja z vsemi čutili in čustvi prek 

gibanja (posnemanja gozdnih živali, dreves), igre vlog do opazovanja slik, filmov, 

diagramov, npr. o vrstah dreves, o sestavi in zapletenosti gozdnega ekosistema. 

Med začetnike izkustvenega učenja prištevamo Johna Deweyja, Jeana Piageta, Kurta 

Lewina in Davida Kolba. Kolb je izkustveno učenje opisal kot »vsako učenje v 

neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo poučuje … Gre za neposredno srečanje s 

pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v 

resnični situaciji« (Kolb, 1984, v Marentič-Požarnik, 2000, str. 123). 

Florjančič in Zajc (2002) izkustveno učenje opisujeta kot učenje v povezavi z realnim 

življenjem. Otroci (učenci) svoje znanje dopolnjujejo s predhodnim znanjem, pri tem pa 

uporabljajo svoje pretekle izkušnje in svoj miselni trud. Otroci (učenci) pridobivajo v 

spodbudnem učnem okolju novo znanje, ki zahteva uporabo kompleksnega mišljenja, ki 

ga pri dejavnostih tehnike in tehnologije uporabijo v novih situacijah. 

Golob (2001, v Ivanuš-Grmek idr., 2009) je zapisal, da se pri naravoslovju in 

družboslovju dosegajo čustveno-motivacijski cilji, ki so osnova za doseganje 

spoznavnih in akcijskih ciljev. Poudaril je, da je treba otroke za doseganje čustveno-

motivacijskih ciljev popeljati v naravo, jim ponuditi neposreden stik z okoljem, kjer 

bodo izvajali različne aktivnosti. Otroci pri tem raziskujejo, rešujejo preproste realne 

probleme, eksperimentirajo, sodelujejo itd. ter na takšen način dosegajo cilje 

vrednostnega in spoznavnega področja. Učitelj (vzgojitelj) ima nalogo, da otroke 

motivira in jih vodi pri razumevanju pojavov (Golob, 2001, v Ivanuš-Grmek idr., 2009). 

»Za doseganje ciljev in želenih rezultatov izkustvenega pouka bomo uporabili naslednje 

faze izkustvenega učenja (Marentič-Požarnik, 1987, v Ivanuš-Grmek idr., 2009): 
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Načrtovanje. V tej fazi ugotavljamo učne potrebe udeležencev, njihove možnosti in 

pripravljenosti, opredelimo cilje in načrtujemo izkušnje. Pripravimo prostor, učna 

gradiva in pripomočke. 

Uvodna faza. Ugotavljamo pričakovanja posameznikov do načrtovane izkušnje, 

predstavimo način dela, določimo pravila dela, poskrbimo za pozitivno skupinsko 

vzdušje, dajemo navodila za posamezne aktivnosti, odpravljamo negotovosti, pozornost 

usmerimo na proces in ne le na vsebino in končni izdelek. 

Faza aktivnosti. Pričnemo z delom v skupinah, lahko tudi individualno ali v parih, delo 

razporedimo po prostoru, razdelimo gradiva, dajemo navodila za prehajanje med 

podfazami. Udeleženci so aktivni, vodja pozorno spremlja celoten proces in se vključuje 

le po potrebi. 

Faza analize. Pri tej fazi je nujna razprava, ki uredi in osmisli izkušnjo, njene vsebine 

in procese. Posamezniki tako dobijo povratno informacijo o delu in lastna občutja 

posredujejo drugim udeležencem. Tukaj lahko zaznamo reakcijo otrok (učencev) na 

povratno informacijo. 

Faza povzetka, integracije in transfera. Ta faza obsega navezavo na kognitivno 

strukturo posameznikov, transfer med izkušnjo in vsakdanjim življenjem, povezovanje s 

cilji. Za nadaljnje delo oblikujemo realistične sklepe. 

Faza evalvacije. Vrednotimo učinkovitost izkušnje. Evalvacija je lahko sprotna ali 

končna. Metadiskusija o občutju, napredku, spremembah stališč naj poteka med vsemi 

udeleženci. Rezultati so pomembni tako za učitelja (vzgojitelja) kot udeležence pri 

prihodnjih izkušnjah. 

Izkustveni pouk nudi dobro osnovo za spreminjanje odnosov, naravnanosti in spodbuja 

interes za učenje« (Marentič-Požarnik, 1987, v Ivanuš-Grmek idr., 2009, str. 55–56). 
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4 ANALIZA STANJA POZNAVANJA IN 

OBRAVNAVE LESA MED VZGOJITELJICAMI 

Med diplomirane vzgojitelje/-ice dveh vrtcev sem razdelila 64 anketnih vprašalnikov 

(Priloga 9.1). Čas za reševanje vprašalnika je bil en teden, vrnjenih je bilo 54 

vprašalnikov. Vprašalnik je vseboval 17 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. S pomočjo 

vprašalnika sem ugotavljala pogostost uporabe lesa kot didaktičnega materiala v vrtcu. 

Moje domneve o skromni uporabi lesa so se uresničile. Prav zaradi tega sem se skupaj z 

mentorjema odločila, da podrobneje raziščem to področje in dam nove ideje in možnosti 

za uporabo tega materiala. 

1. VPRAŠANJE: Koliko časa ste zaposleni v vrtcu in opravljate delo vzgojitelja/-ice? 

Pri prvem vprašanju sem strokovne delavce spraševala po časovnem obdobju dela v 

vrtcu. Na Sliki 4.1 vidimo, da je največ strokovnih delavcev (47 %), ki so izpolnjevali 

anketo, zaposlenih manj kot 10 let, 29 % je zaposlenih od 10 do 20 let, najmanj 

strokovnih delavcev (24 %) pa v vrtcu dela več kot 20 let. 

 

Slika 4.1: Koliko časa ste zaposleni v vrtcu in opravljate delo vzgojitelja/vzgojiteljice? 

2. VPRAŠANJE: Vrtec (enota), v katerem opravljate delo, stoji … 

Na Sliki 4.2 lahko vidimo, da največ anketiranih strokovnih delavcev (46 %) opravlja 

svoje delo v mestu. Na podeželju svoje delo opravlja 45 %, najmanj strokovnih 

delavcev (9 %) pa opravlja delo vzgojitelja/-ice na obrobju mesta. 

47 % 

29 % 

24 % 

Manj kot 10 let

10–20 let 

Več kot 20 let
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Večina anketiranih prihaja iz mesta. Les uporabljajo predvsem mlajše vzgojiteljice, 

saj je trenutna struktura zaposlenih obeh vrtcev mlajši kader. 

 

Slika 4.2: Vrtec (enota), v katerem opravljate delo, stoji … 

3. VPRAŠANJE: Katere materiale najpogosteje uporabljate pri delu s predšolskimi 

otroki? 

S Slike 4.3 je razvidno, da strokovni delavci pri delu z otroki najpogosteje uporabljajo 

papir, pogosto uporabljajo plastiko, saj je to material, ki je lahko dosegljiv, redko 

uporabljajo blago, redkeje les, zelo redko pa uporabljajo ostale umetne materiale, med 

katere sodijo ekspandiran polistiren (stiropor), poliuretanska pena (propen) in vata. Pod 

druge materiale, ki jih skoraj nikoli ne uporabljajo, so strokovni delavci navedli glino, 

das-maso, naravne materiale (plodovi, listi), brivsko peno in volno. 

Še vedno prednjači uporaba papirja in plastičnih materialov, saj so lažje dosegljivi kot 

les, prav tako še vedno prevladujejo plastične igrače pred lesenimi. 

46 % 

9 % 

45 % V mestu

Na obrobju mesta

Na podeželju
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Slika 4.3: Katere materiale najpogosteje uporabljate pri delu s predšolskimi otroki? 

4. VPRAŠANJE: S katerimi igračami se otroci najpogosteje igrajo? 

Slika 5.4 prikazuje najpogosteje uporabljene igrače. Vidimo, da se otroci najpogosteje 

igrajo z igračami iz plastike in drugih umetnih materialov, to je kar v 68 %, v 21 % se 

otroci igrajo z lesenimi igračami, sledijo igrače iz odpadnega materiala (8 %) in igrače 

iz blaga (3 %), s kovinskimi igračami se otroci v vrtcu ne igrajo. 

 

Slika 4.4: S katerimi igračami se otroci najpogosteje igrajo? 
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5. VPRAŠANJE: Ste že kdaj izdelali igračo iz lesa? 

Slika 4.5 prikazuje, koliko odstotkov strokovnih delavcev je že kdaj izdelalo igračo iz 

lesa. 65 % strokovnih delavcev je že izdelalo leseno igračo, 35 % pa še ni izdelalo 

igrače.  

Zanimivo se mi zdi, da je kar 65 % vprašanih že izdelalo leseno igračo, večina v drugi 

starostni skupini. Izdelki, ki so jih izdelali strokovni delavci, so bili zanimivi, 

raznovrstni, uporabili so veliko domišljije, prednjačijo izdelki vsakdanje uporabe (ptičje 

hišice, panjske končnice) in didaktični izdelki (igre) (Slika 5.9). 

 

Slika 4.5: Ste že kdaj izdelali igračo iz lesa? 

6. VPRAŠANJE: V katerih starostnih skupinah ste v preteklosti uporabljali les kot 

didaktični material? 

Na Sliki 4.6 lahko vidimo, da večina vprašanih strokovnih delavcev (79 %) uporablja 

les kot didaktični material v 2. starostni skupini pri otrocih, starih 3–6 let. Le 17 % 

vprašanih strokovnih delavcev je les uporabljalo v 1. starostni skupini pri otrocih, starih 

1–3 leta. 4 % vprašanih strokovnih delavcev so les uporabljali enakovredno v obeh 

starostnih skupinah. 

Menim, da bi les kot didaktični material bolj intenzivno lahko začeli uporabljati že v 

prvi starostni skupini, tudi v skupini otrok, starih 1–2 leti. Otroci se z lesom lahko 

rokujejo že zelo zgodaj, saj je naraven. Zagotoviti je treba le varnost otrok. 
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Slika 4.6: V katerih starostnih skupinah ste v preteklosti uporabljali les kot didaktični material? 

7. VPRAŠANJE: Če se odločite izdelati lesen izdelek/igračo, kateri postopek 

izberete? 

Slika 4.7 prikazuje izbiro strokovnih delavcev pri postopku za izdelavo izdelka iz lesa, 

največ, kar 61 % strokovnih delavcev, izdela lesen izdelek/igračo tako, da v gozdu 

skupaj z otroki naberejo material, se z njim igrajo, nato pa izdelajo izdelek/igračo. 19 % 

vprašanih strokovnih delavcev otrokom prinese sredstva, potrebna za izdelavo, nato pa 

skupaj izdelajo igračo. 9 % vprašanih strokovnih delavcev igračo/izdelek izdelajo sami. 

11 % strokovnih delavcev pa nekaj materiala nabere, nekaj ga prinesejo otroci, nato 

izdelajo izdelek/igračo ali naredijo polizdelek, ki ga otroci dokončajo. En strokovni 

delavec je odgovoril, da je postopek odvisen od vrste igrače/izdelka, ki ga načrtujejo, 

oz. od zastavljenih ciljev, nekaj vzgojiteljic je zapisalo, da obiščejo mizarja/tesarja ali 

jih obišče on in tam izdelajo izdelek/igračo. 

 

Slika 4.7: Če se odločite izdelati lesen izdelek/igračo, kateri postopek izberete? 
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8. VPRAŠANJE: V kateri starostni skupini ste že izdelali izdelke/igrače iz lesa? 

S Slike 4.8 je razvidno, da je največ strokovnih delavcev izdelalo izdelek/igračo v 

skupini otrok, starih 45 let (34 strokovnih delavcev). 27 strokovnih delavcev je 

izdelalo izdelek/igračo pri otrocih, starih 34 leta, 26 strokovnih delavcev pri otrocih, 

starih 56 let. Najmanj izdelkov/igrač so strokovni delavci skupaj z otroki izdelali v 

prvem starostnem obdobju, v skupini otrok, starih 23 leta (22 strokovnih delavcev), in 

v skupini otrok, starih 12 leti (7 strokovnih delavcev). Pričakovali bi, da je največ 

strokovnih delavcev izdelalo igračo s predšolskimi otroki, vendar temu ni tako. Verjetno 

je vzrok za to velika nasičenost z raznovrstnimi projekti in posledično pomanjkanje časa 

za tovrstne tehnične dejavnosti. 

 

Slika 4.8: V kateri starostni skupini ste že izdelali izdelke/igrače iz lesa? 

9. VPRAŠANJE: Katere izdelke/igrače ste izdelali skupaj z otroki? Napišite! 

Izdelki/igrače, ki so jih strokovni delavci izdelovali skupaj z otroki, so zbrani v 

Preglednici 4.9. 
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Preglednica 4.1: Izdelki/igrače, ki so jih strokovni delavci najpogosteje izdelali skupaj z otroki.  

Izdelek Število odgovorov 

Čebelnjak 4 

Ptičje hišice 5 

Igrače za prepletanje volne 2 

Kocke  2 

Spomin 4 

Sestavljanke 4 

Vozila 3 

Čebela 2 

Didaktična igra tri v vrsto 2 

Domine 3 

Glasbila 4 

Živali 4 

Natikanke 3 

Jesensko drevo 2 

Voziček za vlečenje 1 

Konjiček na palici 1 

Likovno ustvarjanje na lesenih deščicah 1 

Pretikanke 1 

Štampiljke 1 

Metulj 1 

Lutke 1 

Didaktična igra človek ne jezi se 1 

Nisem še izdelal/-a igrače z otroki 5 

Maketa vrtca 1 

Piščal 1 

Uršina pot zdravja 1 

Didaktična igra štiri v vrsto 1 

Hiša v gozdu 1 

Leseni palček 1 

Drevo  1 

Ropotulje 1 

Mlinček 1 

Strgalo  1 

Ladja 1 

Panjske končnice 1 

Rožice 1 
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Leseni možici 1 

Polž 1 

Senzorne plošče z lubjem, mahom in paličicami 1 

Držalo za svinčnike 1 

Lesena gosenica 1 

Slike v različnih tehnikah na vezanih ploščah 1 

Spominske tablice (s fotografijo otrok) 1 

Slikovna tombola 1 

Športna igrača: metanje obročev na lesen stožec 1 

Lepljenje in barvanje na les 1 

 

Strokovni delavci so skupaj z otroki izdelali največ: ptičjih hišic (5 odgovorov), 

čebelnjakov, sestavljank, iger – spomin, glasbil in živali (4 odgovori). Naredili so še 

vozila, domine in natikanke (3 odgovori) ter veliko ostalih didaktičnih igrač in izdelkov 

(po 1 odgovor). 5 vzgojiteljic še ni izdelalo izdelka/igrače skupaj z otroki. 

10. VPRAŠANJE: Katero metodo obravnavanja novih snovi najpogosteje uporabljate? 

S Slike 4.10 je razvidno, da 47 % vprašanih strokovnih delavcev uporablja metodo igre, 

38 % metodo raziskovanja, 13 % metodo opazovanja in le 2 % metodo lastne aktivnosti. 

Pri obravnavi novih snovi se še vedno najpogosteje uporablja metoda igre in ne metoda 

raziskovanja in lastne aktivnosti, čeprav se na fakultetnem študiju poudarja pomen obeh 

dveh metod. 

 

Slika 4.9: Katero metodo obravnavanja novih snovi najpogosteje uporabljate? 
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11. VPRAŠANJE: Katero obliko dela najpogosteje uporabljate pri obravnavi novih 

snovi? 

Strokovni delavci najpogosteje uporabljajo delo v skupinah (72 %), sledi individualno 

delo (23 %), frontalno delo (3 %) in delo v dvojicah (2 %) (Slika 4.11). 

Pokazal se je napredek pri razmišljanju o obliki dela z otroki, ki jo uporabljajo strokovni 

delavci. Delo v skupinah ima številne pozitivne prednosti, pred frontalnim delom. 

 

Slika 4.10: Katero obliko dela najpogosteje uporabljate pri obravnavi novih snovi? 

12. VPRAŠANJE: Katere strategije učenja uporabljate v sklopu tehnične vzgoje v 

vrtcu? 

Strokovni delavci (45 %) najpogosteje uporabljajo strategijo učenja skozi igro, sledi 

učenje z raziskovanjem (29 %), izkustveno učenje (20 %) in projektno učno delo (6 %) 

(Slika 4.12). 

Pri sklopu učenja tehnične vzgoje v vrtcu strokovni delavci uporabljajo učenje skozi 

igro, najmanj pa jih presenetljivo uporablja projektno učno delo. Menim, da je temu 

tako, ker naš vrtec deluje na številnih projektih, ki zahtevajo veliko vložene energije in 

časa, zato se strokovni delavci ne odločajo za takšno delo z otroki. 
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Slika 4.11: Katere strategije učenja uporabljate v sklopu tehnične vzgoje v vrtcu? 

13. VPRAŠANJE: Kako preverjate odnos otrok do lesa? 

Na Sliki 4.13 lahko vidimo, da večina vprašanih strokovnih delavcev (68 %) preverja, 

kakšen odnos imajo otroci do lesa z opazovanjem otrok pri prosti igri. Četrtina 

vprašanih (24 %) odnos otrok do lesa preverja z opazovanjem otrok pri vodeni 

dejavnosti in le 8 % vprašanih vzgojiteljic preverja otrokov odnos do lesa s pogovorom. 

Menim, da se odnos do katerega koli predmeta, osebe ali živali še vedno najbolje opazi, 

ko se otroci prosto, neobremenjeno in nevodeno igrajo. 

 

Slika 4.12: Kako preverjate odnos otrok do lesa? 
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14. VPRAŠANJE: Ali ste pri otrocih, ki so dlje časa rokovali z lesom, opazili 

napredek? 

46 % strokovnih delavcev je odgovorilo, da pri otrocih, ki so dlje časa rokovali z lesom, 

niso opazili napredka, 48 % jih je odgovorilo, da je napredek opazen, 6 % jih na to 

vprašanje ni odgovorilo (Slika 4.14). 

Pri tem vprašanju sem pričakovala večji odstotek odgovorov, kjer so otroci napredovali 

pri rokovanju z lesom. Če damo otrokom dovolj možnosti za takšne dejavnosti, je tudi 

napredek opazen. 

 

Slika 4.13: Ali ste pri otrocih, ki so dlje časa rokovali z lesom, opazili napredek? 

15. VPRAŠANJE: Napredek pri otrocih, ki so se dlje časa rokovali z lesom. 

Na petnajsto vprašanje so odgovorili tisti, ki so v prejšnjem vprašanju odgovorili 

pritrdilno. Odgovarjalo je 22 strokovnih delavcev. V Preglednici 4.16 so zbrani 

napredki otrok in število odgovorov. Napredek so opazili pri naslednjih področjih: 

razvoj domišljije (5 odgovorov), večja ustvarjalnost pri delu/igri z nestrukturiranim 

materialom in napredek pri fini motoriki (3 odgovori), inovativnost (2 odgovora), sledi 

po en odgovor (lepši odnos do lesa, boljša skrb za lesene igrače, če jih izdelajo sami, 

zanimanje otrok za izdelavo lesenih izdelkov, dopolnjevanje lesa z odpadnimi materiali, 

rajši posegajo po lesenih igračah, medsebojno sodelovanje otrok in dogovarjanje, pri 

otrocih so opazili več možnosti uporabe lesa ter z več načrtnimi dejavnostmi so otroci 

bolj pogosto in ustvarjalno uporabljali les. 
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Preglednica 4.2: Napredek pri otrocih, ki so se dlje časa rokovali z lesom. 

Če da, kakšen je ta napredek? Število odgovorov 

Večja ustvarjalnost pri delu/igri z nestrukturiranim materialom 3 

Napredek pri fini motoriki 3 

Inovativnost  2 

Razvoj domišljije 5 

Lepši odnos do lesa 1 

Bolje skrbijo za lesene igrače, sploh, če jih izdelajo sami 1 

Zanimanje otrok za izdelavo lesenih izdelkov 1 

Dopolnjevanje z odpadnimi materiali (karton, embalaža, blago, volna) 1 

Rajši posegajo po lesenih igračah 1 

Sodelovanje med posamezniki 1 

Dogovarjanje 1 

Več načinov možnosti uporabe 1 

Z načrtnimi dejavnostmi bolj pogosto in ustvarjalno uporabiti les 1 

 

16. VPRAŠANJE: Ali ima les kakšne prednosti pred drugimi materiali, ki se 

uporabljajo v vrtcu? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Strokovni delavci so izpostavili naslednje prednosti:  

 »Da, ima jo pred drugimi materiali, ker je topel in prijazen.« 

 »V vrtcu pri igri in drugih dejavnostih lahko uporabljamo neobdelan les, za to ne 

potrebujemo drugih pripomočkov, ampak le otroško domišljijo.« 

 »Že stik z lesom je prijetnejši kot z igračami iz drugih materialov, les je zelo 

raznolik in na ta način spodbuja miselne sposobnosti (opazovanje, primerjanje, 

štetje …).« 

 »Veliko bolj prijeten je od plastike, je topel, v njem ni kemije.« 

 »Otrokom ponuja več možnosti za igro kot strukturiran material, zato otroci 

razvijajo domišljijo in začnejo razmišljati izven okvirjev. Posebej všeč mi je tudi 

zato, ker otroke poveže z naravo.« 

 »Seveda, ker je naravni material.« 

 »Les je naraven material  otroci so ves čas obkroženi z drevesi, pa ne vedo, 

zakaj ga lahko uporabljamo. Igrače, ki so izdelane iz lesa, se mi zdijo 

kakovostne, privlačne za otroke in raznolike, zanimive.« 

 »Les ima to prednost, da je naravni material. Lahko ga priskrbimo že na 

sprehodu v gozdu in ga uporabimo.« 
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 »Da, ker je naraven material in trpežen.« 

 »Ima dolgo življenjsko dobo, je ekološki, naravni material, boljši na otip, 

zdravju prijazen ter nestrukturiran.« 

 »Les je naravni material, ni škodljiv za otroke, tudi če jo da otrok v usta. 

Material si sami poiščemo v naravi, vedno je lahko uporaben za kaj novega.« 

 »Je naraven material, ki je trpežnejši od drugih (npr. plastike).« 

 »Povezuje ljudi z naravo – pristnejši stik z naravo.« 

 »Težko rečem. Vsak material ima svoje prednosti.« 

 »Je bolj naraven, ponuja veliko več različnih možnosti uporabe.« 

 »Lahko dosegljiv, saj ga lahko prinesemo iz narave.« 

 »Je topel, dostopen, poln novih izzivov.« (3 odgovori) 

 »Ima prednosti pred umetnimi materiali, ker je bolj topel, naraven.« 

 »Je naraven material, ki je prijazen do otroka.« (2 odgovora) 

 »Les je ekološki material, s katerim je prijetno delati. Je topel in nudi neskončno 

možnosti za ustvarjanje. Otrok ga tipa, les ga sprošča.« 

 »Je bolj prijeten na otip in deluje topleje od ostalih materialov.« 

 »Prijetnejši na otip, nestrukturiran predstavlja večjo možnost za razvoj 

domišljije.« 

 »Menim, da je vsak naravni material dober, ker je otrokom vedno nekoliko 

nenavaden in se še vedno redkeje uporablja in je posledično toliko bolj 

zanimiv.« 

 »Je bolj »domač«, lesene igrače so manj občutljive, boljše kvalitete. Je naraven 

material, boljši in prijaznejši na otip.« (2 odgovora) 

 »Da, ni uničljiv.« 

 »Je naravni material, ki ga lahko uporabimo za izdelke, igrače. Lahko ga 

priskrbimo oz. naberemo kar skupaj z otroki med sprehodom.« 

 »Je topel, prijeten in predvsem naraven.« 

 »Je naraven.« (8 odgovorov), 

 »Topel, prijeten.« 

 »Ima to prednost, da je naraven in prijeten na otip.« 

 »Je bolj prijazen.« 

 »Je dostopen, otrok ga lahko sam nabere, pripravi, otroci so pri tem kreativni.« 

 »Je naraven in dostopen.« 
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 »Je bolj naraven, pristen, blizu otrokom.« 

 »Je naravni material, ki se običajno ne lomi, ohrani svojo obliko.« 

 »Boljša obstojnost izdelka.« 

 »Les je naravni material, s katerim so se otroci včasih veliko igrali. Nujno bi ga 

bilo potrebno vpeljati predvsem v igro.« 

 »Les je primerjavi s plastiko zelo topel material, obstojen in omogoča veliko 

domišljije, če ga otrokom ponudiš kot nestrukturiran material.« 

 »Da: je toplejši, prijaznejši, prijetnejši, naraven.« 

 »Je naraven, po drugi strani je neobdelan lahko nevaren (iver – s strani staršev).« 

Ena vzgojiteljica ni odgovorila na to vprašanje, ena pa je zapisala, da les ne nudi 

prednosti, saj: »Kdaj je še težje, ker ga ne moreš obdelati – rezanje, brušenje, žaganje.« 

Eden od odgovorov se mi je zdel posebej zanimiv, saj je vzgojiteljica zapisala, da je 

neobdelan les tudi nevaren, saj otroci lahko dobijo iver. Zajela je pogled staršev, ki 

marsikaj v vrtcu smatrajo za nevarno. 

Večina vzgojiteljic navaja, da ima les prednost, saj je naraven material, ki je lahko 

dostopen in daje v nestrukturirani obliki veliko možnosti za ustvarjanje in za razvoj 

domišljije. Navajajo tudi, da je topel in zdravju prijazen material.  

17. VPRAŠANJE: Če imate kakšno zanimivo izkušnjo s tehnično vzgojo v vrtcu, jo 

prosim opišite. 

Na to vprašanje je odgovorilo le 7 strokovnih delavcev: odgovori so bili, da otroci radi 

zabijajo žeblje v les (2 odgovora) ali da samostojno (po lastni domišljiji) ustvarjajo s 

kosi lesa. Eden od strokovnih delavcev je zapisal, da je bilo izredno veliko navdušenje, 

ko so sami izdelali štampiljke in so jih nato vsepovsod uporabljali. Eden od strokovnih 

delavcev pa se je spraševal, zakaj je tehnične vzgoje v vrtcu tako malo. Najbolj 

zanimiva se mi je zdela izkušnja enega od strokovnih delavcev, ki je zapisal, da so 

otroci sami spodbujali raziskavo o lesu. Končni produkt projekta so bila lesena vozila in 

mesto. Pri zbiranju materiala so jim pomagali starši. Drugi pa je zapisal, da so otroci 

zelo ponosni, če jim dovolimo delo z žeblji, brusnim papirjem, kladivom … Ti otroci so 

izdelovali ptičje hišice.  
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5 DIDAKTIČNI KOMPLET IZ PALIČNIH PROFILOV 

Les je vsakdanje prisoten v vrtcu večinoma kot igrača, ki ima obliko sestavljanke, 

vstavljanke, natikanke, avtomobila, lesenih kock itd. Oblika, kakršno bom predstavila v 

prihodnjih poglavjih, pa je manj poznana oz. nepoznana. 

5.1 Zamisel, snovanje in izdelava večfunkcijske didaktične igrače 

Didaktični komplet je nastal po moji in mentorjevi zamisli. Moja želja je bila, da bi 

izdelala diplomsko delo s področja lesa, saj se mi zdi les zanimiv material za 

raziskovanje. Ideja je bila izdelati večfunkcijsko didaktično igračo, pri kateri dodajamo 

oz. odvzemamo palične profile in s tem dobimo različne predmete oz. igrače vsakdanje 

uporabe. Od ideje do izvedbe je preteklo kar nekaj mesecev, saj sem komplet izdelovala 

sama, z nasveti pa so mi pomagali mentorja in mož. Domača garaža je postala mizarska 

delavnica. Največ preglavic mi je povzročalo risanje načrtov (Priloga 9.2) za izdelavo 

posameznih predmetov/igrač, saj je risanje moja šibka točka. 

Didaktični komplet sestavlja 6 različnih predmetov/igrač vsakdanje uporabe, ki so 

sestavljeni iz paličnih profilov različnih dimenzij (dolžine in premera). Da bi otroci 

vedeli, kateri palični profili sodijo skupaj, so odprtine/luknje in palični profili (mozniki 

in posamezne palice) označeni z isto barvo. S tem sem zmanjšala število elementov 

igralnega kompleta, se je pa povečalo število lukenj na palicah največjega profila. 

Hkrati lahko sestavlja 5 otrok oz. odraslih enak predmet. Sestavimo lahko splav, 

avtomobil, A-lestev, smreko, kozolec in ribiško palico. Predmeti so tudi uporabni, lahko 

se z njimi igramo. 
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Slika 5.1: Označevanje mesta žaganja. 

Pri označevanju mesta žaganja smo potrebovali naslednje pripomočke: mizarski 

svinčnik in kovinsko merilo, s katerima smo označili mesto žaganja. Pri delu smo se 

zaščitili z delavnim predpasnikom, lase smo speli. 

 

Slika 5.2: Žaganje paličnega profila z žago lokarico. 

Z žago lokarico smo nažagali palične profile. 

 

Slika 5.3: Izdelane luknje na paličnih profilih. 
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Z električnim ročnim vrtalnikom in lesnim svedrom premera 6,2 mm sem zvrtala 

luknje, v katere pri sestavljanju igrač/predmetov vstavimo moznike in palične profile 

premera 6 mm različnih dolžin.  

 

Slika 5.4: Označevanje lukenj in paličnih profilov. 

Za označevanje sem potrebovala flomastre na osnovi alkohola različnih barv. Palične 

profile sem kasneje s pomočjo čopiča pobarvala z brezbarvnim lakom na osnovi vode, s 

katerim sem zaščitila palične profile pred zunanjimi vplivi, kot sta voda in svetloba. 

 

Slika 5.5: Palični komplet. 
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Slika 5.6: Ribiška palica. 

 

Slika 5.7: Splav. 

 

Slika 5.8: Smreka. 
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Slika 5.9: Vozilo. 

 

Slika 5.10: Kozolec. 

 

Slika 5.11: A-lestev. 

5.2 Tehnična vzgoja v skupini otrok, starih 2–3 leta 

Polžki (otroci, stari 23 leta) so zelo dinamična skupina, zato veliko časa preživimo v 

naravi v vseh letnih časih. Pouk tehnične vzgoje v naši skupini sem povezala z vsemi 

področji dejavnosti (narava, jezik, matematika, družba, gibanje in umetnost). Pri učenju 
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tehnične vzgoje sem si zastavila cilje, ki jih najdemo v Kurikulumu za vrtce (Bahovec 

idr., 1999), tehničnim ciljem (Papotnik, 1999) pa sem dodala še cilje ostalih področij: 

 otrok spoznava različne materiale in jih primerja med seboj; 

 pri konstruiranju pridobiva tehnično-fizikalna znanja in izkušnje ter razvija 

sposobnost za ustvarjalnost in konstruktorstvo; 

 pridobiva zanimanje in interes za tehnične izdelke, pojave in procese; 

 razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in občutek za pravilno uporabo 

slovenskih imen, za tehnična sredstva, orodja, pojme, pojave in procese; 

 razvija prstno spretnost oziroma t. i. fino motoriko; 

 razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje 

in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, 

vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem 

komuniciranju itn.); 

 spoznava tehnične predmete in razvija spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

 razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave; 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; 

 otrok spoznava prostor in njegove meje. 

Področje tehnike so otroci začeli spoznavati v naravi, kjer smo spoznavali življenjski 

prostor gozd (videz, vrste rastlin in njihovo velikost, gozdne prebivalce, razliko med 

iglavci in listavci, pomen gozda, skrb za gozd). V gozdu so se otroci tudi igrali z vsem, 

kar le-ta nudi (palice, debla, listje, mah, plodovi …). Pri tem niso bili omejeni, sem pa 

seveda poskrbela za njihovo varnost.  
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Slika 5.12: Opazovanje drevesnih krošenj. 

 

Slika 5.13: Razlikovanje med iglavci in listavci. 
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Slika 5.14: Tipanje borovega debla. 

 

Slika 5.15: Nabiranje storžev za naš novi kotiček. 

V vrtcu smo si uredili tudi kotiček z materiali iz gozda, s katerimi smo se veliko igrali. 

Priskrbeli smo kolute debel različnih dimenzij, lubje, palice različnih dolžin in debelin, 

plodove dreves (kostanj, kostanjeve ježice, želod, žir, različne storže) in žagovino. 
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Slika 5.16: Deklici kuhata. 

 

Slika 5.17: Debla lahko postanejo tudi cesta, po kateri potujejo avtomobili. 

Otroci so uživali v prosti igri z materiali, nabranimi v gozdu. Njihova domišljija je bila 

tudi v igralnici neizmerna. Nabrani materiali so bili posebej uporabni ob deževnih dneh. 
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Slika 5.18: Nastalo je drevo. 

Otrokom so bili na voljo tudi ostali materiali, kot so plastika – jogurtovi lončki in »das 

masa«, s katerimi so si pomagali pri ustvarjanju. 

 

Slika 5.19: Sprehod po gozdu. 

Sprehod po gozdu skozi posek: z otroki smo se namenili do mešanega gozda, kjer so se 

lahko prosto igrali in raziskovali. 
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Slika 5.20: Igra in raziskovanje. 

 

Slika 5.21: Deček opazuje, kako visoko je drevo. 

Veliko podatkov o gozdu, drevesih, živalih v gozdu, uporabnosti lesa smo našli tudi v 

otroški literaturi (knjige, leksikoni, pesmi …) in na spletu. Otroci so pri tem povezovali 

praktične izkušnje iz gozda z novimi spoznanji. 
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Slika 5.22: Spoznavali smo razliko med iglavci in listavci. 

 

Slika 5.23: Opazovali, tipali in vonjali smo različne plodove in liste. 

 

Slika 5.24: Spoznavanje življenjskega prostora – gozda in njegovih prebivalcev. 
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Slika 5.25: Predelava lesa v različne polizdelke in izdelke. 

 

Slika 5.26: Spoznavanje gozda prek različne literature. 

 

Slika 5.27: Samostojno obnavljanje znanja. 
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Slika 5.28: Kaj vse je izdelano iz lesa. 

 

Slika 5.29: Od drevesa do izdelka. 

5.3 Uporaba didaktičnega kompleta v skupini otrok, starih 2–3 leta 

Otrokom sem nekega dopoldneva prinesla v vrtec leseno škatlo. Otroci so že zjutraj 

spraševali, kaj se skriva v njej. V jutranjem krogu sem jim predstavila njeno vsebino. 

Najprej so otroci povedali, kaj je notri in kakšne oblike je, nato so palične profile tudi 

prijeli. Ugotovili so, da so škatla in palice leseni. Povedali so, da so palice različnih 

dolžin in debelin, da imajo nekatere luknje ter da so konci palic pobarvani. Ko sem jim 

povedala, da se da iz palic sestaviti različne predmete/igrače, so začeli spraševati, če 

bodo tudi oni lahko sestavljali. Ko sem jim pritrdila, so se zelo razveselili. Za prvo 

dejavnost sem pripravila knjigo o ribiču in sestavljanje ribiške palice. 
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Slika 5.30: Predstavitev igralnega kompleta iz paličnih profilov. 

5.3.1 Ribiška palica 

Dejavnost: ribič in njegova ribiška palica 

Področje dejavnosti: matematika (tehnika), družba, narava, jezik, gibanje 

Datum: 23. 2. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.00–10.00, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 

Cilji:  

 otrok posluša pravljico in se z vzgojiteljem pogovarja o vsebini le-te; 

 otrok opisuje in pripoveduje ob gledanju slik o svojih doživetjih; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto; 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko; 

 otrok uporabi sestavljeno igračo v družabni igri »ribolov«. 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 
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Pripomočki in sredstva: pravljica: Ribič in njegova žena (W. in J. Grimm), slike ribiča 

in ribiča Pepeta, risalni list, flomaster, lepilni trak, igralni komplet iz paličnih profilov: 

ribiška palica, ribe iz EVE.  

Oblika dela: skupna, individualna, delo v parih. 

Potek dejavnosti: 

 motivacija: otroci poslušajo pravljico Ribič in njegova žena (W. in J. Grimm), 

ob ilustracijah se pogovarjamo o vsebini knjige; 

 otrokom pokažem slike ribiča z ribiško palico in ribiča Pepeta. Otroci opisujejo, 

kar vidijo, pripovedujejo o svojih doživetjih; 

 otrokom na risalni list narišem ribiško palico, ki jo bomo razstavili in nato 

sestavili; 

 otrokom razstavim ribiško palico, nato jo zopet sestavim; 

 otroci razstavljajo ribiške palice in jih nato zopet sestavljajo (po želji otrok 

večkrat ponovimo); 

 otrok se s sestavljeno igračo (ribiško palico) igra družabno igro »ribolov«. 

Analiza dejavnosti: merila bom hitrost razstavljanja in sestavljanja ribiške palice ter jo 

primerjala s hitrostjo razstavljanja in sestavljanja pri prihodnjih dejavnostih. Opazujem 

napredek otrok. 

Otroci so z zanimanjem poslušali pravljico »Ribič in njegova žena«, ki sem jo 

pripovedovala, malce sem jo priredila – skrajšala, tako, da je bila primerna njihovi 

starosti. Otroke je zanimalo tudi, kaj pomenijo besede stara bajta, morski list. Z 

zanimanjem so opazovali, ko sem jim pokazala igralni komplet iz paličnih profilov, 

pred njimi sem sestavila ribiško palico in to narisala še na list, ki sem ga obesila na 

omaro (za lažje razumevanje navodil). Pri mizi sem delala z dvema otrokoma hkrati oz. 

z vsakim individualno. Najprej sem palico sestavila, nato sem jo razstavila in še enkrat 

sestavila. Otroci so morali razstaviti sestavljeno palico in jo nato sestaviti v celoto. Bili 

so navdušeni nad sestavljanjem, vendar so morali počakati, da pridejo na vrsto. Deček 

in deklica, ki sta prva sestavljala, sta bila navdušena. Deklica je bolje razumela 

navodila: sestavljati je začela z najdebelejšim delom in nato nadaljevala z vedno 

tanjšimi. Deček je imel več težav pri razumevanju navodil, ni sestavljal zapovrstjo, 
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temveč naključno, zato palica ni bila ravno stabilna. Otroci so imeli največ težav pri 

sestavljanju pravega zaporedja, vedeli so, da palica z vrvico sodi na konec. Veliko vaje 

so potrebovali pri načinu držanja ribiške palice, da se ni razstavila. 

Pri »ribolovu« so bili vztrajni, čeprav je ta igra zanje zahtevna (koordinacija oko-roka, 

držanje palice v pravi legi, paziti je treba na sotekmovalca, da se vrvici ne zavozlata). 

Igra je bila zanimiva, ker je bila nova zanje, poleg tega pa so lovili pisane ribice. Za 

njihovo starost (2–3 leta) je primerno, da se igrata le dva otroka hkrati (vozlanje vrvic). 

Pri deklici sem opazila napredek pri hitrosti sestavljanja in razstavljanja ribiške palice. 

 

Slika 5.31: Demonstriranje sestavljanja ribiške palice. 

 

Slika 5.32: Deček in deklica sestavljata ribiško palico. 
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Slika 5.33: Deklica si je pri sestavljanju pomagala tako, da je palične profile polagala na mizo. 

 

Slika 5.34: Ribolov. 

5.3.2 Splav 

Dejavnost: leseno plovilo – splav 

Področje dejavnosti: družba, narava, jezik, gibanje 

Datum: 6. 4. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.00–10.00, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 
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Cilji:  

 otrok se seznani, da informacije in podatke lahko poiščemo na računalniku 

(IKT); 

 otrok opisuje in pripoveduje po ogledu posnetka na spletu; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto; 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko; 

 otrok se igra s sestavljeno igračo, premika predmet s potiskanjem. 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki in sredstva: Posnetek sestavljanja splava (Slizzaght, 2011), risalni list, 

flomaster, lepilni trak, igralni komplet iz paličnih profilov: leseno plovilo – splav, PVC-

živali. 

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 motivacija: otroci si ogledajo posnetek na YouTubu (izdelava lesenega plovila – 

splava); 

 otroci opisujejo in pripovedujejo, kaj so videli na posnetku; 

 otrokom na risalni list narišem splav (načrt splava), ki ga bomo razstavili in nato 

sestavili; 

 otrokom razstavim splav in ga zopet sestavim; 

 otroci razstavljajo splave in jih nato zopet sestavljajo (po želji otrok večkrat 

ponovimo); 

 otrok se s sestavljeno igračo (splavom) igra in pri tem uporabi še ostale igrače 

(PVC-živali). 

Analiza dejavnosti: merila bom hitrost razstavljanja in sestavljanja splava ter jo 

primerjala s hitrostjo razstavljanja in sestavljanja pri prihodnjih dejavnostih. Opazujem 

napredek otrok. 

Prisotni so bili vsi otroci. Za motivacijo sem si izbrala posnetek na YouTubu, ki smo si 

ga ogledali v naši pisarni. Gledali so s zanimanjem, predvsem dečki so ves čas 
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komentirali, kaj se na posnetku dogaja. Opazili so, da so za izdelavo splava uporabili 

lesena debla, motorno žago in vrvi, s katerimi so povezali debla. Otroke je ob koncu 

posnetka zanimalo, kam se bo odpeljal stric, ki je izdelal splav oz. čoln, kot so ga 

poimenovali otroci. Z otroki smo nato odšli nazaj v igralnico, kjer sem jim narisala 

načrt splava (razložila sem jim postopek izdelave lesenega splava iz paličnih profilov). 

Sestavljala in razstavljala sta dva otroka hkrati zaradi lažjega podajanja navodil in 

pomoči (napotki in usmerjanje), ki sta jo potrebovala. Skoraj vsi otroci so imeli težave 

pri prvem razstavljanju in sestavljanju: večina otrok je razstavljala tako, da so iz 

debelejših paličnih profilov potegnili ven tanjšo palico, tako da je splav hitro 

»razpadel«. Nekaj otrok se je tega lotilo na drugačen način: odstranjevali so debelejše 

profile, vendar je pri tem načinu potrebna zelo dobra prstna motorika, ker je treba palico 

hkrati potegniti iz dveh tanjših palic. Prav zaradi tega so imeli že pri tem veliko težav. 

Znatno večje težave so se pojavile pri prvem sestavljanju splava, kljub temu da sem jim 

prej prikazala postopek sestavljanja. Navodila je bilo treba ponoviti večkrat, saj večina 

otrok ni razumela, da je treba poiskati enake barve konice tanjšega profila in luknje na 

debelejšem profilu ter da ta dva dela sodita skupaj. Nekateri otroci so sestavljali po 

principu poskusov in napak, vendar nikomur od teh ni uspelo sestaviti splava. Po 

dodatni razlagi so uspeli sestaviti splav. Potrebna sta bila razumevanje in sistematičnost, 

ki pa je večina otrok te starostne skupine še nima. Izjema je bil deček, ki je tehnično 

zelo spreten in je že v prvem poskusu sestavil splav. Otroci so imeli težave še pri 

rokovanju s paličnimi profili obeh debelin: večina otrok je sestavljala tako, da so palice 

držali v »zraku«, tisti bolj iznajdljivi so sestavljali na mizi, kar je lažje. Težave so se 

pojavile tudi, ker je treba držati več palic hkrati, saj v nasprotnem primeru splav 

»razpade«. Drugo in vsa kasnejša sestavljanja so bila hitrejša, saj so otroci ugotovili 

potek in način sestavljanja. Otroci so bili najbolj veseli, da so se ob koncu dejavnosti 

lahko poigrali s splavom in živalmi, ki so jih natovorili nanj in jih odpeljali. Pri tem se 

je med otroki razvil zanimiv dialog. 

Ugotovila sem, da je bila kljub enostavni sestavi splava naloga za otroke kar zahtevna, 

zato se že veselim prihodnjih sestavljanj bolj zahtevnih predmetov. 



57 

 

Slika 5.35: Ogled posnetka o gradnji splava na računalniku. 

 

Slika 5.36: Elementi za gradnjo splava. 

 

Slika 5.37: Deček sestavlja splav. 
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Slika 5.38: Igra s splavoma in živalmi. 

5.3.3 Smreka 

Dejavnost: smreka 

Področje dejavnosti: družba, narava, jezik, gibanje, matematika 

Datum: 13. 4. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.00–10.15, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 

Cilji:  

 otrok pripoveduje, kaj že ve o življenjskem prostoru – gozdu; 

 otrok opisuje ob gledanju ilustracij v knjigah; 

 otrok pozorno sledi navodilom; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto; 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko; 

 otrok usvaja pojme: barva, zgoraj-spodaj, daljši-krajši. 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 
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Pripomočki in sredstva: otroške knjige o gozdu, drevesih, risalni list, flomaster, lepilni 

trak, igralni komplet iz paličnih profilov: smreka, papirnati ptički, lesene ščipalke za 

perilo. 

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 otroci pripovedujejo, kaj že vejo o gozdu; 

 otroci opisujejo in pripovedujejo, kaj vidijo v knjigah, ki jih pokažem; 

 otrokom na risalni list narišem načrt smreke – postopek sestavljanja smreke; 

 otrokom razstavim smreko in jo nato sestavim; 

 otroci razstavljajo smreke in jih nato sestavljajo (po želji otrok večkrat 

ponovimo), pri tem usvajajo matematične pojme in urijo prostorsko 

predstavljivost; 

 otroci razvijajo fino motoriko s pripenjanjem ptičkov na veje smreke. 

Analiza dejavnosti: prisotnih je bilo enajst otrok. V jutranjem krogu, kjer smo si 

ogledali knjige o gozdu in drevesih, so sodelovali vsi otroci, kasneje pri sestavljanju 

smreke pa so sodelovali štirje otroci, dve deklici in dva dečka.  

Otroke sem najprej vprašala, kaj je gozd. Ker ni bilo odgovora, sem jih usmerila z 

dodatnim vprašanjem, kdo tam prebiva in kaj najdemo v njem. Otroci so odgovorili, da 

tam živijo medvedi, srne, veverice in volkovi. Kasneje ob ogledu knjige so ugotovili, da 

v/na drevesu živijo še ptice, metulji, črvički. Otroci so vedeli, da imajo nekatera drevesa 

iglice, druga pa liste ter da iz dreves/lesa izdelamo hišo, lesene žlice, stole in mize. 

Znali so poimenovati deblo, niso pa vedeli, da ima drevo še krošnjo in korenine, ki 

služijo temu, da se drevo prehranjuje. Ugotavljam, da so večinoma (prav) odgovarjali 

trije otroci, ki so zelo radovedni. 

Vsi otroci so bili zelo motivirani za sestavljanje, saj so to dejavnosti, ki jih ne izvajamo 

pogosto. Pri današnji dejavnosti, sestavljanju smreke, se je pokazalo kar nekaj težav. 

Menim, da je ta dejavnost primernejša za predšolske otroke, saj večina otrok pri treh 

letih še ne pozna pojmov zgoraj-spodaj, daljši-krajši. Velika večina otrok je imela 

težave pri razvrščanju paličic – vej od najdaljše do najkrajše oz. obratno ter pri 
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pojmoma spodaj-zgoraj (pri razvrščanju vej). Pri tem so potrebovali nazorna navodila in 

vodeno sestavljanje. Otroci so brez vodenega sestavljanja vstavljali paličice v luknje 

naključno in ne tako, kot sem jim jaz pokazala. Niso pa imeli težav pri razvrščanju 

paličic v barvo luknje (razumeli so navodilo, da zelena barva paličice sodi v zeleno 

luknjo). Deček in deklica sta se zelo dobro znašla in sta deblo na podstavku vrtela okrog 

ter pri tem vstavljala paličice v barvno ustrezne luknje. Ta dva otroka nista imela težav 

pri rokovanju s ščipalkami in ptički in sta hitro pripela ptička na paličico – vejo. Druga 

dva otroka sta imela velike težave s ščipalkami, pri njiju bo potrebno veliko vaj za 

izboljšanje fine motorike. Sestavljanje smreke je za to starost zelo zahtevna dejavnost, 

predvsem zato, ker morajo biti otroci pozorni na več stvari: dolžino paličice, barvo 

paličice in luknje ter zaporedje vstavljanja. Igračo bi se dalo poenostaviti na takšen 

način, da bi v deblo izvrtali samo luknje za veje, saj luknje drugih barv otroke zmedejo. 

Hitrost sestavljanja se je že pri tretjem sestavljanju zelo povečala, saj so otroci dojeli 

koncept sestavljanja. 

Otrokom je bil na voljo tudi knjižni kotiček s knjigami o gozdu in drevesih. Knjige so si 

z zanimanjem ogledovali in se o tem tudi pogovarjali. 

Knjige, ki so bile otrokom na voljo:  

 Burnie, D. (2011). Drevo. Izdala in založila Učila International, d. o. o., Tržič. 

 Charman, A. (1997). Zakaj neki imajo drevesa liste in druga vprašanja o 

rastlinah. Eurotrade Print, d. o. o., Murska Sobota. 

 De La Bedoyere, Camilla. (2015). Poišči 50 dreves. Mladinska knjiga, 

Ljubljana. 

 Kraigher, M. (1997) Cvetlice in drevesa. Pomurska založba, Murska Sobota. 
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Slika 5.39: Risanje skice, kako bomo sestavili smreko. 

 

Slika 5.40: Demonstracija sestavljanja smreke. 
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Slika 5.41: Smreka je skoraj končana. 

 

Slika 5.42: Sestavljanje smreke. 
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Slika 5.43: Razvrščanje smrekovih vej po velikosti. 

 

Slika 5.44: Deklica je imela težave pri razvrščanju smrekovih palic od najdaljše do najkrajše. 
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Slika 5.45: Deklica je na sestavljeno smreko s ščipalko pripela papirnato ptico. 

5.3.4 Vozilo 

Dejavnost: vozilo 

Področje dejavnosti: narava, družba, jezik, gibanje 

Datum: 19. 4. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.20–10.45, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 

Cilji:  

 otrok pripoveduje, kaj že ve o življenjskem prostoru – gozdu; 

 otrok opisuje ob gledanju slikovnih aplikacij; 

 otrok sproščeno spremlja risanko Gosenica Tinka v gozdu in ob tem spoznava 

življenjski prostor gozd; 
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 otrok pozorno sledi navodilom; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto; 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko; 

 otrok obnavlja in osvaja pojme: gozd, sečnja, pogozdovanje, skrb za okolje – 

gozd. 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki in sredstva: otroške knjige o gozdu, drevesih, risalni list, flomaster, lepilni 

trak, igralni komplet iz paličnih profilov: smreka, papirnati ptički, lesene ščipalke za 

perilo. 

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 otroci pripovedujejo, kaj že vedo o gozdu; 

 otroci opisujejo in pripovedujejo, kaj vidijo na slikovnih aplikacijah (gozd z 

živalmi, golosek gozda, kamion s hlodi, žalostni zajec ob goloseku, 

pogozdovanje); 

 otrok si ogleda risanko Gosenica Tinka v gozdu in ob tem spoznava življenjski 

prostor gozd; 

 otrokom na risalni list narišem skico vozila in jim razložim postopek sestavljanja 

vozila; 

 otrokom razstavim vozilo in ga nato zopet sestavim. Otroci se pri tem učijo 

opazovanja in spremljanja navodil; 

 otroci razstavijo vozilo in ga nato sestavijo (po želji otrok večkrat ponovimo), 

pri tem razvijajo fino motoriko; 

 otroci preizkusijo vozilo s potiskanjem po mizi. 

Analiza dejavnosti: prisotnih je bilo enajst otrok. V jutranjem krogu smo ponovili, kaj 

vemo o gozdu: otroci so povedali, da v gozdu živijo različne živali. Z malo 

namigovanja je eden od dečkov povedal, da je gozd pomemben, ker iz dreves dobimo 

drva za kurjavo, les za izdelavo igrač, stolov, omar. Otrokom sem pokazala slikovne 

aplikacije, oni pa so opisovali, kaj na njih vidijo, aplikacije so potovale od otroka do 
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otroka in so si jih lahko ogledali od blizu. Najbolj jim je segel do srca zajec, ki joče ob 

goloseku. Otroke sem vprašala, zakaj joka. Povedali so, da je žalosten, ker ni dreves, 

ker so uničili njegov dom – gozd. Vprašala sem jih, kam gredo živali, če posekamo vsa 

drevesa. Otroci so odgovorili, da zbežijo. Otrokom sem nato razložila, da je gozd zelo 

pomemben za nas, ker nam daje les, vendar ga moramo spoštovati in paziti nanj. Niso 

razumeli slike, na kateri deček sadi drevo, zato sem jim razložila, da je pomembno, da 

če posekamo drevesa, moramo posaditi nova, ki bodo zrasla in se razširila v gozd, v 

katerega se bodo vrnile živali. 

Otroci so z zanimanjem spremljali risanko Gosenica Tinka v gozdu. Bila je poučna, saj 

v njej nazorno pokaže pomen gozda. 

Otroci so se zelo razveselili tudi te dejavnosti – sestavljanja vozila. Današnja dejavnost 

je bila najmanj zahtevna, saj vsebuje najmanj elementov. Obenem pa menim, da so jim 

avtomobili blizu, saj so predmet, s katerim se srečujejo vsakodnevno. Predmeti, ki so jih 

sestavljali pri prejšnjih dejavnostih, so za to starostno skupino malce abstraktni, zato so 

jih tudi težje sestavljali. Danes je sestavljalo šest otrok, tri deklice in trije dečki. S 

tehničnega vidika razlik med njimi ni bilo. Večina otrok je imela težave z mozniki – 

kolesno osjo, ki jim je uhajala iz osrednjega dela, pri tem so morali uporabiti vse svoje 

prstne spretnosti in način sestavljanja. Vsi so sestavljali tako, da so imeli osrednji del 

vozila položen na mizi, le ena od deklic se je trudila vozilo sestaviti tako, da je elemente 

držala v roki, vendar ji na ta način nikakor ni uspelo sestaviti vozila. Po usmeritvi ji je 

šlo bolje. Otroci večinoma niso imeli težav s sestavljanjem, posebno ne tisti, ki so 

finomotorično zelo spretni. Tisti, ki jim je šlo dobro, so vozilo večkrat sestavili in ga 

tudi preizkusili s potiskanjem, ena deklica pa ni imela več želje po sestavljanju. Menim, 

da je bil razlog za to nezanimanje za dejavnost in nerazumevanje navodil. Otroci so pri 

današnji dejavnosti uživali in bili zelo hitri – hitrost sestavljanja se je pri drugem in 

vsakem naslednjem sestavljanju povečala. 
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Slika 5.46: Z otroki smo si ogledali slikovne aplikacije o uničevanju gozda. 

 

Slika 5.47: Otrokom sem narisala skico vozila. 

 

Slika 5.48: Sestavni elementi za vozilo. 

 

Slika 5.49: Deček sestavlja vozilo. 
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Slika 5.50: Zadovoljen ob končanem delu. 

 

Slika 5.51: Slikovne aplikacije sem nalepila na okno, kjer so si jih otroci lahko ogledovali. 

5.3.5 Kozolec 

Dejavnost: kozolec 
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Področje dejavnosti: narava, družba, jezik, gibanje, matematika, umetnost 

Datum: 25. 4. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.00–10.20, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 

Cilji:  

 otrok opisuje ob gledanju slikovnih aplikacij; 

 otrok spozna različne kozolce in njihovo funkcijo; 

 otrok doživlja poezijo kot pozitivno, lepo izkušnjo ter se pri tem seznanja z 

ljudskim jezikom; 

 otrok pozorno sledi navodilom; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto; 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko; 

 otrok riše z ogljem ob gledanju fotografije (kozolec). 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki in sredstva: risalni listi, flomaster, lepilni trak, igralni komplet iz paličnih 

profilov: kozolec, risalno oglje, slikovne aplikacije kozolca in toplarja.  

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 otroci opisujejo, kaj vidijo na slikovnih aplikacijah, obenem pripovedujejo svoje 

izkušnje, ki jih imajo s podeželsko stavbo – kozolcem; 

 otroci poslušajo pesem Vlada Garantinija Stari kozolec; 

 otrokom na risalni list narišem skico kozolca in jim razložim postopek 

sestavljanja kozolca; 
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 otrokom razstavim kozolec in ga nato zopet sestavim. Otroci se pri tem učijo 

opazovanja in spremljanja navodil; 

 otroci razstavijo kozolec in ga nato sestavijo (po želji otrok večkrat ponovimo), 

pri tem razvijajo fino motoriko; 

 otroci, ki ne sestavljajo kozolca, sodelujejo pri vzporedni umetniški dejavnosti, 

risanju z ogljem na risalni list. 

Analiza dejavnosti: prisotnih je bilo deset otrok. Otroci so se že navadili na vodenje 

mojih tehničnih dejavnosti. Za uvod sem jim predstavila slikovne aplikacije kozolcev in 

toplarjev. Otroke sem vprašala, če so že kdaj videli takšno zgradbo v okolici svojega 

doma, vrtca. Vsi so pritrdili, odziv je bil zelo buren, vsak med njimi je želel nekaj 

povedati, dodati. Odgovori so bili zanimivi, največ otrok je dejalo, da so pod toplarjem 

postavljeni prikolica in traktor. Funkcije kozolca niso poznali, razen deklice, ki je 

dejala, da damo v kozolec »mrvico« – do polovice posušeno seno. Otroci so opisali 

kozolec sledeče: sestavljen je iz palic in strehe. Ob poslušanju pesmi Stari kozolec sem 

jim zaradi njene zahtevnosti razumevanja razlagala neznane pojme, kot so mah, vegast, 

škopa, mrva, napš, lojtrnik, otava, late. Otrokom je najbolj ostalo v spominu, da so 

kozolec na koncu porušili in zgradili nov, betonski toplar. Otrokom sem narisala skico 

kozolca, ki smo ga nato sestavljali. Dva otroka sta se usedla k meni, trije so risali z 

risalnim ogljem, s katerim so se prvič srečali, ostali otroci pa so se igrali. Pričakovala 

sem, da otroci ne bodo imeli nikakršnih težav s sestavljanjem kozolca, saj je sestavljen 

iz skoraj identičnih sestavnih elementov (dveh stebrov, šestih lat, podstavka, dveh 

moznikov za pritrditev stebrov na podstavek in strehe, ki sem jo izdelala iz svežega 

lubja jelke, ki sem ga ukrivila in posušila). Težav z razumevanjem navodil in 

sestavljanjem niso imeli trije otroci. To so otroci, ki že ves čas naših tehniških 

dejavnosti izstopajo s svojim razumevanjem in sestavljanjem. Zelo dobri so v 

finomotoričnih dejavnostih. Ostali otroci so imeli težave pri razumevanju navodil 

(poišči črno konico paličice in jo vstavi v črno luknjo), obenem niso poznali barve, 

težave so se pojavile še pri razumevanju spodaj, zgoraj, naravnost, od zunaj in od 

znotraj. Sestavljali so po sistemu poskusov in napak, dokler jim nisem natančno, korak 

za korakom razložila postopka sestavljanja in jih pri tem hkrati vodila. Presenetilo me 

je, da so imeli toliko težav pri sestavljanju relativno lahkega predmeta, če odvzamem 

vozilo. Nekateri otroci niso imeli želje po večkratnem sestavljanju kozolca, tisti, ki so 
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bili bolj spretni, pa so si želeli sestavljati znova in znova. Hitrost sestavljanja se je pri 

njih zelo stopnjevala. 

Otroci, ki so risali z risalnim ogljem, niso imeli posebnih težav: dva izmed njih nista 

razumela navodil, kaj je treba narisati, večina otrok je risala črte, ki so predstavljale late 

in streho. Zanimive so se jim zdele tudi sledi oglja, ki so se ob potegu zabrisale. 

 

Slika 5.52: Otrokom sem predstavila različne vrste kozolcev. 

 

Slika 5.53: Demonstracija sestavljanja kozolca. 

 

Slika 5.54: Kozolec je sestavljen. 
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Slika 5.55: Sestavni elementi za kozolec. 

 

Slika 5.56: Deček potiska skozi odprtine »late«. 

 

Slika 5.57: Deček je hitro ugotovil najlažji postopek sestavljanja kozolca. 
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Slika 5.58: Še streha na vrh in kozolec je sestavljen. 

 

Slika 5.59: Tema: kozolec, tehnika: oglje. 

5.3.6 A-lestev 

Dejavnost: A-lestev 

Področje dejavnosti: narava, družba, jezik, gibanje, matematika 

Datum: 5. 5. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.00–10.00, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 

Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 
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Cilji:  

 otrok pripoveduje, kar že ve o lestvah (njihova uporaba, material in videz); 

 otrok opazuje sestavljanje sestavljank – različnih lestev; 

 otrok posluša razlago in pozorno sledi navodilom; 

 otrok razstavi celoto na posamezne dele in nato dele zopet sestavi v celoto (A-

lestev, sestavljanka); 

 otrok razvija prstno (fino) motoriko. 

Metoda dela: razlage, demonstracije, metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki in sredstva: risalni listi, flomaster, lepilni trak, igralni komplet iz paličnih 

profilov: A-lestev, 4 različne sestavljanke (A-lestev, lestev).  

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 otroci pripovedujejo, kar vedo o lestvah: kakšne poznamo, čemu služijo itd.; 

 otrokom pokažem sestavljanje štirih različnih sestavljank – lestev. Pri tem jim 

razlagam, iz česa so narejene, kako so sestavljene in njihovo uporabo; 

 otrokom na risalni list narišem skico A-lestve in jim razložim postopek 

sestavljanja le-te; 

 otrokom razstavim A-lestev in jo nato zopet sestavim. Otroci se pri tem učijo 

opazovanja in spremljanja navodil; 

 otrok razstavi A-lestev in jo nato sestavi (po želji otroka večkrat ponovimo), pri 

tem razvija fino motoriko; 

 otroci, ki ne sestavljajo A-lestve, sestavljajo sestavljanke in se igrajo v kotičkih. 

Analiza dejavnosti: prisotnih je bilo deset otrok. Otroci so se že navadili na vodenje 

mojih tehničnih dejavnosti, zato so takoj vprašali, kaj bomo danes sestavljali. Povedala 

sem jim, da bomo sestavljali lestev. Pozvala sem jih, da mi povedo, kaj je to. Otroci so 

povedali, da po lestvi plezamo. Na vprašanje, zakaj plezamo po lestvi, so odgovorili, če 

je treba kaj popraviti – streho. Na streho plezajo samo očki. Vsak med njimi je želel 

nekaj povedati, dodati. Ko sem sestavljala sestavljanke, so z zanimanjem opazovali in 

spraševali, zakaj so lestve različne. Nato smo se razdelili za dejavnosti. A-lestev so 
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otroci sestavljali individualno, saj sem predvidevala, da bodo z njo imeli največ težav. 

Delali smo postopno: tako da smo najprej lestev razstavili, nato smo posamezne dele 

razvrstili po barvi in dolžini, nato smo sestavljali korak za korakom. Največ težav se je 

pojavilo pri manipuliranju s posameznimi deli, ki so se zelo hitro razstavili, če jih nisi 

držal skupaj. Otroci so se na to težavo različno odzvali: nekateri so vztrajali, drugi so 

dokaj hitro prosili za pomoč. Pomagala sem tako, da sem jim pridržala dele, da se niso 

razstavili. Takšnih otrok je bila polovica. Pokazalo se je, da so imeli tisti bolj spretni 

manj težav kot otroci, ki so motorično šibkejši – ti so imeli težave tudi pri razumevanju 

navodil. Opazila sem, da so otroci napredovali pri poznavanju barv in razumevanju 

navodila, pri katerem je treba palico določene barve vstaviti v luknjo enake barve. 

Nekateri otroci niso imeli želje po večkratnem sestavljanju lestve, zato so dobili drugi 

večkratno možnost. Danes so bile deklice pri dejavnosti šibkejše kot dečki (tako pri 

sestavljanju sestavljank kot A-lestve). Menim, da je dečkom to področje bolj blizu, 

imeli so bistveno manj težav tudi pri miselni predstavljivosti – kakšna je lestev v 

realnosti. Tisti, ki so sestavljali večkrat, so izboljšali hitrost in natančnost sestavljanja. 

Otroci so imeli kar nekaj težav pri sestavljanju sestavljank, čeprav so bile te iz štirih 

oziroma petih koščkov. Brez pomoči sta vse štiri sestavljanke sestavila le dva dečka. 

 

Slika 5.60: Otroci so spoznali različne lestve. 
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Slika 5.61: Sestavni elementi za A-lestev. 

 

Slika 5.62: Sestavljanje A-lestve. 
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Slika 5.63: Sestavljena A-lestev. 

 

Slika 5.64: Deček pri sestavljanju A-lestve. 

 

Slika 5.65: Deček pri sestavljanju A-lestve. 
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Slika 5.66: Deklica je z malo pomoči sestavila A-lestev. 

 

Slika 5.67: Sestavljanka: A-lestev. 

5.3.7 Prosta igra s paličnimi profili in izdelava lutke na leseni žlici 

Dejavnost: prosta igra s paličnimi profili (sestavljanje po želji otrok) in izdelava lutke 

na leseni žlici – kuhalnici 

Področje dejavnosti: narava, družba, gibanje, matematika, jezik 

Datum: 10. 5. 2017 

Čas in kraj izvajanja dejavnosti: 9.20–10.00, igralnica Polžkov 

Vzgojiteljica: Urša Mikeli 
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Pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Jančik 

Cilji:  

 otrok samostojno sestavlja in razstavlja palice ter pri tem uporablja spomin in 

domišljijo; 

 otrok razvija fino motoriko; 

 otrok se pri sestavljanju besedno izraža in pri tem uri jezikovne veščine; 

 otrok razvija prostorsko predstavljivost; 

 otrok razvija sposobnosti medsebojnega sodelovanja; 

 otrok razvija čut za lepoto. 

Metoda dela: metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki in sredstva: igralni komplet iz paličnih profilov, lesena žlica – kuhalnica, 

flomastri, volna, blago, škarje, lepilna pištola, lepilo za les.  

Oblika dela: skupna, individualna. 

Potek dejavnosti: 

 otrok samostojno, po želji sestavlja konstrukcije iz kompleta paličnih profilov; 

 otrok izdela lutko ter pri tem razvija fino motoriko in estetski čut (čut za lepoto). 

Analiza dejavnosti 

Danes sem imela v načrtu dopoldansko prosto igro, ki naj bi med drugim vključevala 

tudi prosto igro s kompletom paličnih profilov. Otroke sem v jutranjem krogu najprej 

povabila k sestavljanju konstrukcij, izdelavi lutk na leseni žlici in ostalim igram, ki so si 

jih izbrali. Otroci so lutke izdelovali individualno, sestavljali pa so lahko tudi v 

skupinah ali v parih. Vsi otroci so se odločili za individualno delo. Za obe dejavnosti je 

bilo veliko zanimanja, tako da smo dejavnost izvajali tri dni zaporedoma. Otroci so pri 

konstruiranju pokazali veliko domišljije, vsi otroci, ki so sodelovali, so tudi povedali, 

kaj so sestavili. Sestavili so različne stroje in avtomobile. Všeč jim je bilo, ker so lahko 

po lastnih željah kombinirali velikost in število paličnih profilov in pri tem niso bili 

omejeni tako kot pri prejšnjih dejavnostih.  
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Izdelovanje lutke iz lesene žlice sem izbrala za zaključno dejavnost, da otrokom 

predstavim, da se iz predmeta vsakdanje uporabe da narediti tudi igračo – lutko, s katero 

se lahko igrajo. Otrokom je bilo izdelovanje všeč, saj smo lutke na takšen način 

izdelovali prvič. Pripravila sem kuhalnice, iz volne sem izdelala lase in prikrojila 

obleko. Naloga otrok je bila, da lutki s flomastri narišejo obraz, jo oblečejo v obleko, ki 

sem jo nato zalepila z lepilno pištolo, in nalepijo lase. Otroci niso imeli težav pri 

izdelavi lutke (ne pri fini motoriki in ne pri razumevanju navodil). Ob zaključku 

dejavnosti so otroci lutko tudi animirali. 

 

Slika 5.68: Prosta igra s paličnimi profili. 

 

Slika 5.69: Robot. 
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Slika 5.70: Otroci so pokazali veliko domišljije. 

 

Slika 5.71: Nastal je stroj. 
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Slika 5.72: Deklica riše lutki obraz. 

 

Slika 5.73: To je moja lutka. 
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Slika 5.74: Igra z lutkami. 

5.4 Vrednotenje didaktičnega kompleta 

Palični komplet je sestavljen iz šestih različnih igrač – predmetov vsakdanje uporabe, ki 

se sestavljajo z dodajanjem elementov – paličnih profilov različnih debelin in dolžin. Pri 

dejavnostih sem opazila, da so otrokom bližje oz. lažje sestavljivi predmeti, ki se jih 

uporablja večkrat v vsakdanjem življenju oz. se otroci z njimi veliko srečujejo, in tisti 

predmeti, ki jih sestavimo iz manjšega števila paličnih profilov. Ti predmeti so bili 

ribiška palica, kozolec, splav in avtomobil. Težje sestavljiva predmeta sta bila smreka in 

A-lestev. Menim, da so prvi štirje predmeti primerni za sestavljanje že v skupini otrok, 

starih 23 leta, smreka in A-lestev pa sta primerni za starejše otroke, saj zahtevata 

veliko fine motorike, dobro predstavljivost in domišljijo ter razumevanje navodil. Z 

veliko potrpljenja in pogostim sestavljanjem uspešno sestavijo A-lestev in smreko tudi 

otroci v starosti 23 leta. Palični komplet je dobro zasnovan in je primeren za vse 

starostne skupine, z izjemo najmlajših. Spodbuja razvoj fine motorike, koordinacije 

oko-roka in roka-oko, prostorske predstavljivosti, matematičnega mišljenja, skratka 

celostnega razvoja otroka.  
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6 DISKUSIJA 

V posameznih odstavkih je predstavljeno, v kolikšni meri sem dosegla zastavljene cilje 

(C1C4). 

C1: Predstaviti in opredeliti proces in pomen tehnične vzgoje pri predšolskem 

otroku. 

Predstavila sem proces in pomen tehnične vzgoje pri predšolskem otroku, ki je 

pomembna za celosten razvoj otroka na vseh področjih. Otrok se celostno razvija, zato 

je pomembno, da mu nudimo čim več izkušenj na vseh področjih dejavnosti, tudi 

tehničnem, čeprav pogosto mislimo, da so za to še premajhni. 

C2: Predstaviti naravni ekosistem  gozd, vrste lesa, tehnologijo obdelave in 

predelavo lesa ter njegovo uporabnost. 

Otrokom sem predstavila ekosistem gozd in njegov pomen za človeka, poudarila sem 

pomen dobrine – lesa in njegovo tehnologijo obdelave, predelavo in uporabnost. Otroci 

v starostni skupini 23 leta so povedali, da je gozd pomemben za življenje živali, niso 

pa vedeli, da iz dobrine lesa, ki ga dobimo iz dreves, izdelamo stole, mize, igrače itd. 

Skupaj smo spoznali različna drevesa in njihove plodove, poudarek je bil na 

razlikovanju med listavci in iglavci, kar so tudi usvojili. Tehnologijo obdelave in 

predelave smo spoznavali skozi literaturo, tako da so otroci na koncu učnega sklopa 

vedeli, kako drevesa obdelamo od poseka do končnega izdelka. 

C3: Analizirati pogostost uporabe lesa kot didaktičnega materiala v vrtcih pri 

otrocih, starih 23 leta. 

S pomočjo izpolnjenih anket sem ugotovila, da je uporabnost lesa kot didaktičnega 

materiala v vrtcu kljub njegovi dosegljivosti in uporabnosti nizka. Strokovni delavci v 

vrtcih sicer uporabljajo les v vseh starostnih skupinah, prednjači uporaba v starejših 

starostnih skupinah, kjer so otroci samostojnejši, izdelujejo izdelke vsakdanje uporabe 
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(panjske končnice, ptičje hišice) in didaktične igrače. Veliko vzgojiteljic še ni naredilo 

izdelka/igrače iz lesa. 

C4:Kritično ovrednotiti lastno zasnovan in izdelan igralni komplet iz paličnih 

profilov. 

Kot sem že pri postavljanju hipotez napovedala, so imeli 23-letni otroci težave pri 

sestavljanju bolj zapletenih predmetov, kot sta A-lestev in smreka, saj imajo otroci pri 

tej starosti še slabo razvito fino motoriko in abstraktno mišljenje, ki sta zelo pomembna 

pri tehničnih dejavnostih. Kot sem predvidevala, je imela polovica otrok težave pri 

razumevanju navodil pri prvem sestavljanju predmeta/igrače. Uporabnost didaktičnega 

paličnega kompleta bi ovrednotila kot uspešno izdelanega in primernega za vse 

starostne skupine, z izjemo otrok, starih 12 leti. Komplet je primeren tudi za otroke v 

prvi triadi osnovne šole. Otroci so bili pri konstruiranju uspešni, vztrajni in motivirani, 

kar je tudi eden izmed najpomembnejših ciljev učenja. 

S samostojno izdelanim paličnim kompletom želim spodbuditi strokovne delavce k 

večji uporabi lesa v vrtcih, ne samo »surovega« lesa, temveč tudi obdelanega lesa oz. 

samostojno izdelanih didaktičnih igrač. Z malo volje in domišljije je mogoče izdelati 

raznovrstne igrače, s katerimi je mogoč vsestranski razvoj otroka tako na motoričnem 

kot na mentalnem področju, hkrati pa na ta način vrtec tudi privarčuje, saj kakovostne 

lesene igrače dosegajo visoke cene. 

V nadaljevanju sem v posameznih odstavkih analizirala postavljene hipoteze (H1H4). 

H1: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo mnenja, da je uporabnost lesa kot 

didaktičnega materiala v vrtcu kljub njegovi dosegljivosti in enostavni uporabnosti 

nizka. 

Prva hipoteza, ki se nanaša na uporabo lesa v vrtcih, je potrjena, saj je uporaba lesa pri 

dejavnostih v vrtcih kljub njegovi enostavni dosegljivosti nizka.  

H2: Večina otrok v vrtcu ne ve, da izdelke, kot so stol, miza, igrača, naredimo iz 

drevesa  lesa. 
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Druga hipoteza je prav tako potrjena. Razlog, da otroci ne vedo, iz česa so narejeni stoli, 

mize in drugi predmeti vsakdanje uporabe, je, da jim nudimo premalo konkretnih 

izkušenj oz. izkustvenega učenja. Otroci so vse preveč vezani na bivanje v prostorih, 

primanjkuje pa jim bivanja v naravi, kjer bi si pridobivali konkretne izkušnje. 

H3: Večina otrok bo imela težave pri sestavljanju bolj zapletenih predmetov (npr. 

smreka, A-lestev). 

Hipoteza je potrjena, saj otroci pri starosti 23 leta še ne zmorejo abstraktnega 

mišljenja, hkrati pa tudi njihova fina motorika ni dovolj razvita, da bi zmogli uporabiti 

nekatere kompleksnejše prijeme pri sestavljanju predmetov/igrač. 

H4: Večina otrok bo imela pri sestavljanju igrač in uporabnih izdelkov iz paličnih 

profilov težave z razumevanjem navodil in fino motoriko. 

Večina otrok je imela težave z razumevanjem navodil, zato je bila potrebna pri 

nekaterih otrocih dodatna razlaga in tudi ustno vodenje pri sestavljanju predmetov/igrač. 

Prav tako so se nekateri predmeti, kot sta A-lestev in smreka, izkazali kot težje 

sestavljivi zaradi nujnosti uporabe nekaterih kompleksnejših prijemov pri sestavljanju 

le-teh. Četrta zastavljena hipoteza je potrjena.  
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7 ZAKLJUČEK 

Gozd je zelo pomemben naravni ekosistem, ki nam daje dobrino les. Z njegovim 

smotrnim ravnanjem bodo naša in prihodnje generacije ohranile naravo v takšnem 

stanju, kot je sedaj, ali boljšem, saj vemo, da negospodarno ravnanje hitro uničuje vse 

ekosisteme. Na ta način bomo les kot izredno pomembno naravno dobrino ohranili, 

moramo pa se zavedati, da je treba njegov pomen predstaviti otrokom že v predšolskem 

obdobju, kar je naloga vzgojiteljev in staršev. Otrokom predstavimo gozd, les, 

enostavnejšo tehnologijo lesa in izdelke iz lesa. Tudi sami se lahko preizkusijo v 

obdelavi in izdelavi raznih lesenih izdelkov, lahko pa si ogledajo tudi mizarsko 

delavnico ali industrijsko predelavo lesa, kar bo nanje naredilo velik vtis in veselje do 

dela z lesom. 

Palični komplet se da dodatno nadgraditi z dodatnimi elementi, ne samo s paličnimi 

profili. Dodamo mu lahko lesene kocke, kvadre, piramide, valje z izdelanimi luknjami 

za moznike. Dodatni elementi omogočajo še več možnosti sestavljanja. 

Moje delo v vrtcu je bilo smiselno, saj sem prišla do ugotovitve, da so otroci zelo 

tehnična bitja, le ponuditi jim moramo sredstva in material za delo. Vzgojiteljice naj 

poiščejo dovolj volje in poguma in naj otrokom zaupajo več, kot jim sicer. Raziskava je 

pokazala, da tehničnemu področju v vrtcu posvečamo premalo časa, kljub temu da se 

otrok celostno razvija. Z diplomskim delom želim vzgojiteljicam vliti pogum in jim 

pokazati, da se da na tehničnem področju raziskati še marsikaj drugega, ne le les. 

Otroci so prišli do veliko novih spoznanj skozi igro in konstruiranje, predvsem pa smo 

se ob učenju tudi zabavali, kar je najpomembneje in kar je bil poglavitni vzrok 

uspešnega učenja. 
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9 PRILOGE 

9.1 Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni! 

Sem Bernarda Jančik, študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

predšolska vzgoja. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Spoznavanje lesa prek 

paličnih profilov z otroki starimi 2 -3 leta v okviru tehnične vzgoje. Pred Vami je 

vprašalnik s katerim mi boste pomagali pri ugotavljanju uporabe lesa kot didaktičnega 

materiala v vrtcu. Vprašalnik je anonimen, podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne 

namene pri diplomski nalogi. 

Prosim, da mi ankete vrnete v 7 dneh v pisemskih ovojnicah, ki so Vam bile priložene, 

ovojnice pa nato oddate vodji /organizacijski vodji enote. 

Hvala za sodelovanje, 

Bernarda Jančik 

1. Koliko časa ste zaposleni v vrtcu, ter opravljate delo vzgojiteljice? 

a) Manj kot 10let 

b) 10 – 20 let 

c) Več kot 20 let 

 

2. Vrtec (enota) v kateri opravljate delo stoji: 

a) v mestu. 

b) na obrobju mesta. 

c) na podeželju. 

 

3. Katere materiale najpogosteje uporabljate pri delu s predšolskimi otroci? Odgovore 

označite s številkami, pri čemer 1 pomeni najpogosteje, 5 zelo redko ( eno številko 

lahko uporabite samo enkrat). 

a) _____Papir 



 

b) _____ Blago 

c) _____ Les 

d) _____ Plastika 

e) _____ Ostali umetni materiali (ekspandiran polistiren – stiropor, poliuretanska 

pena – propen, vata,…) 

f) _____ Drugo: _________________________________________________ 

 

4. S katerimi igračami se otroci najpogosteje igrajo? 

a) Z igračami iz plastike in drugih umetnih materialov. 

b) S kovinskimi igračami. 

c) Z lesenimi igračami. 

d) Z igračami iz blaga. 

e) Z igračami iz odpadnega materiala (karton, papir, PET, …). 

 

5. Ste že izdelali igračo iz lesa? 

a) Ne 

b) Da 

Ste pri tem naleteli na kakšno težavo? Katero? 

 

 

6. V katerih starostnih skupinah ste v preteklosti najpogosteje uporabljali les kot 

didaktični material? 

a) 1. starostna skupina (1 – 3 leta) 

b) 2. starostna skupina (3 – 6 let) 

c) Uporabljal (-a) sem ga enakovredno v obeh starostnih skupinah. 

 

7. Če se odločite izdelati lesen izdelek/igračo, kateri postopek izberete? 

a) Prinesem sredstva in pripomočke, ter igračo izdelam sam. 

b) Otroci prinesejo sredstva, pripravim pripomočke ter skupaj z otroci izdelamo 

izdelek/igračo. 



 

c) Skupaj z otroci gremo v gozd, naberemo material, se z njim igramo, izdelamo 

izdelek/igračo s katero se nato igramo. 

d) Drugo: ________________________________________________________ 

 

8. V kateri starostni skupini ste že izdelali izdelke/igrače iz lesa? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a) V skupini otrok starih 1 – 2 leti. 

b) V skupini otrok starih 2 – 3 leta. 

c) V skupini otrok starih 3 – 4 leta. 

d) V skupini otrok starih 4 - 5 let. 

e) V skupini otrok starih 5 – 6 let. 

Kdaj menite, da je primeren čas za to? 

___________________________________________________________________ 

9. Katere izdelke/igrače ste izdelali skupaj z otroci? Napišite oz. obkrožite. 

___________________________________________________________________ 

a) Nisem še izdelal (-a) igrače skupaj z otroci. 

 

10. Katero metodo obravnavanja novih snovi najpogosteje uporabljate? 

a) Metoda igre 

b) Metoda raziskovanja 

c) Metoda opazovanja 

d) drugo: ______________________ 

 

11. Katero obliko dela najpogosteje uporabljate pri obravnavi novih snovi? 

a) Individualno delo 

b) Delo v dvojicah 

c) Delo v skupinah 

d) Frontalno delo 



 

12. Katere strategije učenja uporabljate v sklopu tehnične vzgoje v vrtcu? 

a) Učenje skozi igro 

b) Izkustveno učenje 

c) Učenje z raziskovanjem 

d) Projektno učno delo 

 

13. Kako preverjate odnos otrok do lesa? 

a) S pogovorom. 

b) Z opazovanjem otrok pri prosti igri. 

c) Z opazovanjem otrok pri vodeni dejavnosti. 

d) Drugo: _____________________________________________________ 

 

14.  Ali ste pri otrocih, ki so se dlje časa rokovali z lesom, opazili napredek? 

a) Ne 

b) Da 

Kakšen je bil ta napredek? 

 

15. Ali je smiselno vpeljevati les v dejavnosti v vrtcu?  

a) Da  

b) Ne  

 

16. Ali ima les kakšne prednosti pred drugimi materiali, ki se uporabljajo v vrtcu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17. Če imate kakšno zanimivo izkušnjo s tehnično vzgojo v vrtcu, jo prosim opišite.  

 

 

  



 

9.2 Tehniške risbe 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


