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I 

 

POVZETEK 
 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela je zapisano o tehnični vzgoji v vrtcu, poudarek je 

na pomenu izbiranja tehničnih dejavnosti in ciljih, ki si jih zadamo pred pričetkom 

izvajanja dejavnosti. Cilje smo našli v Kurikulumu za vrtce in jih povzeli. Pred začetkom 

izvajanja dejavnosti v vrtcu smo si tudi sami zadali določene cilje in jih skušali doseči. V 

nadaljevanju smo pisali o otroški igri, saj je ta ključnega pomena v zgodnjem otroštvu. 

Pomembna je izbira igrače, ki jo otroku ponudimo. Dobra didaktična igrača otroku 

omogoča izkustveno učenje.  

 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnih vprašalnikov, s katerimi smo želeli 

izvedeti mnenja strokovnih delavcev o trenutnem stanju učne poti Zlatorogova pravljična 

dežela, ki se nahaja v Bohinju. Geslo učne poti oz. pravljične dežele je »Nazaj k naravi«. 

Vse temelji na naravnih materialih in na spoznavanju le-teh preko čutov, gibanja, igre. 

Na poti skozi deželo so otrokom in odraslim ponujene različne dejavnosti, med njimi je 

veliko tehničnih. Na podlagi pridobljenih predlogov in ob upoštevanju teorije, smo 

zasnovali in izdelali didaktično igračo - dve kocki, ki smo ju umestili v učno pot, da bi 

prispevali k izboljšanju poti in pomagali otrokom pri učenju. Diplomsko delo omogoča 

razumevanje in pravilno uporabo dodanega koncepta, ki smo ga kritično ovrednotili. 

Kocki sta različni, omogočata več različnih iger in pokrivata kurikularna področja. 

Primerni sta za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, pa tudi za mlajše šolske 

otroke. Cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli, prav tako lahko potrdimo zadane hipoteze. 

Didaktična igrača je dosegla svoj namen. 

 

Ključne besede: učna pot, tehnične dejavnosti, igra, didaktična igrača, izkustveno 

učenje, kocka 

  



II 

 

The learning path as the concept of technical 

education in the case of Goldenhorn fairytale 

land 

 

SUMMARY 

In the theoretical part of the diploma thesis is written about technical education in 

kindergarten, the emphasis is on the importance of selecting the technical activities and 

the goals that are set before the beginning of the activity. Goals were found and 

summarized in the Kurikulum for kindergartens. Before starting the activity in the 

kindergarten, we have set our own goals and tried to achieve them. In the following, we 

wrote about the children's play, since this is of key importance in early childhood. The 

choice of the toy that we offer to the child is important. A good didactic toy enables 

experimental learning. 

 

In the empirical part, we presented the results of the questionnaires with which we wanted 

to find out the opinions of the experts on the current state of the learning path Zlatorog's 

fairytale land, located in Bohinj. Learning pathway password of the fairyland is "Back to 

Nature". It is all based on natural materials and on learning of them through senses, 

movements, games. On the way through the path there are various activities offered to 

children and adults, many of which are technical. On the basis of the obtained proposals 

and taking into account the theory, we designed and constructed a didactic toy, two cubes 

that were placed in the learning pathway in order to improve the path and helping children 

learn. The diploma thesis enables understanding and proper usage of the added concept, 

which we critically evaluated. The cubes are different, they allow several different games 

and cover the curricular areas. They are suitable for children of the first and second age 

periods, as well as for younger school children. We have achieved the goals we have set, 

and we can also confirm the hypotheses. A didactic toy has reached its goal. 

 

KEY WORDS: learning path, technical activities, play, didactic toy, experiential 

learning, cube 
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1 UVOD 
 
 
Tehnika in tehnologija nista opredeljeni kot samostojno področje v Kurikulumu za vrtce 

(1999). Prepletata se med vsebinami, cilji in primeri dejavnosti za posamezna področja, 

kjer ju je treba poiskati (Tomori, 2016). Otrok si pridobiva prve izkušnje in vpogled v 

svet tehnike prek igre (Papotnik, 1993). 

 

Igra je otrokova prevladujoča dejavnost, še zlasti v predšolskem obdobju. Na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu (Kurikulum, 1999). Pomembno vpliva 

na vsa področja otrokovega razvoja. Je spontano prepletanje čustvenega, socialnega, 

gibalnega in spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek, 2001). Pomembna je kakovost 

igre, čas in prostor igre ter igrača, ki jo otroku ponudimo. Igrače soodločajo vsebino igre 

in način igranja (Gologranc Zakonjšek, 2002). S starostjo se otrokova igra spreminja in 

postaja vse bolj celovita. Otrok sprva vzpostavlja stike z okoljem, kasneje pa tudi rokuje 

s predmeti (Čas in Krajnc, 2015). Poznavanje razvojnih stopenj otroka nam omogoča, da 

otroku ponudimo primerno igračo. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

Zlatorogova pravljična dežela je učna pot, ki se nahaja v Ukancu, v Bohinju. Geslo poti 

je »Nazaj k naravi«, zato je vse na tej poti iz naravnih materialov. Otrok s pomočjo 

pravljic, čutov in gibanja spoznava naravo in kulturno dediščino. Deželo lahko obiščemo 

skozi vse leto. Na turističnem društvu imajo knjižico, ki je nekakšen vodič skozi deželo. 

V njej so navodila, kaj početi na poti, kaj opazovati, prav tako pa so notri  tudi bohinjske 

pravljice ter prostor za žige, ki jih otrok na učni poti zbira (to deluje kot motivacija, da 

prehodi celo deželo). 

 

Vsako leto vrtec Bohinj konec maja organizira dvodnevno prireditev »U konc' sveta so 

pravljice doma«. Takrat so skozi učno pot postavljene postaje z različnimi aktivnostmi, 

ki zajemajo vsa področja kurikuluma. Veliko je tudi tehniških dejavnosti (skodlarstvo, 

izdelovanje lesenih zabojev, žaganje lesa ipd.), s katerimi želimo otrokom približati stare 

in nove tehnološke postopke. Uporabljamo strategijo izkustvenega učenja, ki temelji na 
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konkretni izkušnji ter povezuje teorijo in prakso. Otroka moramo voditi k pridobivanju 

novih izkušenj, spoznanj, postavljati mu moramo smiselne zahteve oz. probleme, ki 

vključujejo otrokovo aktivno učenje ter mu omogočajo izražanje in doživljanje. Njegovo 

učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti (Kurikulum, 1999).  

 

Na učni poti so vse dejavnosti bolj ali manj usmerjene v individualno delo. Ni dejavnosti 

oz. iger, pri katerih bi sodelovalo več otrok hkrati in spodbujalo socialno interakcijo med 

njimi. Želimo, da bi bila na tej prireditvi, kot tudi na učni poti skozi vse leto, didaktična 

igrača oz. družabna igra. Didaktične igrače naj bi razvijale otrokovo mišljenje, družabne 

igre pa otroka navajajo na upoštevanje pravil ter omogočajo stik, sodelovanje s soigralci 

(Fekonja, 2001). Odločili smo se, da v učno pot umestimo okolju primeren lesen 

didaktični pripomoček, ki mora pokazati neko noviteto na področju tehnične vzgoje, 

hkrati pa upoštevati želje otrok in vzgojiteljic ter slediti konceptu učenja na sami učni 

poti. Uporabili bomo kriterijsko zasnovo koncepta didaktične kocke.  

 

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

bomo predstavili tehnično vzgojo v vrtcu, opisali  dejavnosti in cilje kurikuluma. Nadalje 

se bomo osredinili na razvojne značilnosti otroka, igro in izkustveno učenje. Nadaljevali 

bomo z opisom poti »Zlatorogova pravljična dežela«. V empiričnem delu bomo 

analizirali anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca, s pomočjo katerega bomo zbrali 

morebitne predloge za izboljšavo učne poti. Predstavili bomo tudi zasnovo in izdelavo 

novih učnih pripomočkov. Sledi še preizkus in kritično ovrednotenje novega didaktičnega 

pripomočka. 

 

Želimo si, da bi bil naš didaktičen pripomoček, ki bo opisan v diplomskem delu, otrokom 

v pomoč pri učenju in da bomo z njim doprinesli svoj delež k izboljšanju učne poti 

»Zlatorogova pravljična dežela«. 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je umestiti nov didaktičen pripomoček za potrebe tehnične 

vzgoje na obstoječo učno pot. 

 

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–5):  
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C 1: Predstaviti proces in pomen tehnične vzgoje v vrtcu. 

C 2: Predstaviti pomen igre pri predšolskem otroku. 

C 3: Predstaviti pomen in proces izkustvenega učenja pri predšolskem otroku. 

C 4: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev o trenutnem stanju učne poti in 

zbrati njihove predloge za možno izboljšavo. 

C 5: Analizirati učinkovitost načrtovanja, izdelave in preizkušanja didaktičnega 

pripomočka. 

 
Preverili bomo naslednje hipoteze (H 1–3): 

H 1: Večina anketiranih strokovnih delavcev podpira idejo o umestitvi novega 

didaktičnega pripomočka v učno pot. 

H 2: Didaktični pripomoček bo pri večini otrok v vrtcu pri igri dobro sprejet, z njim se 

bodo igrali več kot 15 minut. 

H 3: Didaktični pripomoček bo pri večini otrok na prireditvi dobro sprejet, z njim se bodo 

igrali več kot 15 minut. 

 

1.3 Metode raziskovanja 
 

V diplomskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

 deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

 priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce, 

 načrtovanje in izdelava didaktičnega pripomočka, 

 preverjanje funkcionalnosti in uporabnosti didaktičnega pripomočka, 

 fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija, 

 metoda opazovanja z  aktivno udeležbo, 

 statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 
 

V drugem poglavju je predstavljena tehnična vzgoja v vrtcu. Spoznamo tehnične 

dejavnosti, ki so primerne za delo s predšolskimi otroki, ter cilje iz Kurikuluma. 
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Sledi poglavje, kjer so opredeljene razvojne značilnosti otroka, različne vrste iger in 

igrače, v nadaljevanju pa je predstavljeno še izkustveno učenje. 

 

V četrtem poglavju je predstavljena učna pot Zlatorogova pravljična dežela. 

 

Rezultati anket, ki smo jih razdelili strokovnim delavcem, zasnova in izdelava 

didaktičnega pripomočka, ter vrednotenje tega pripomočka, so predstavljeni v petem 

poglavju. 

 

Sledi še diskusija zadanih ciljev in hipotez (poglavje 6) ter zaključek (poglavje 7). 
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2 TEHNIČNA VZGOJA V VRTCU 
 
 
Z igro in drugimi dejavnostmi predšolski otrok spoznava svet okoli sebe, svet, v katerem 

se vsakodnevno srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami. Opazuje, prepoznava in 

posnema tehnične stvaritve iz okolja. Pridobiva si prva spoznanja, izkušnje in vpogled v 

svet tehnike in njegove posebnosti. Proces pridobivanja izkušenj je razmeroma spontan v 

krogu otrokove družine, bolj načrtno in usmerjeno pa se srečuje s tehničnimi dejavnostmi 

v okviru predšolske vzgoje (Papotnik, 1993). 

 

2.1 Tehnične dejavnosti 
 

Izbiranje vsebin za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa je poleg upoštevanja 

razvojne in starostne stopnje otrok pogojeno še s cilji, vednostmi, operativnim znanjem 

in spoznanji oz. reševanjem problemov (Papotnik, 1999). 

 

Usmerjevalni in globalni cilji tehnike in tehnologije za predšolsko obdobje: 

Otrok: 

- spoznava namen in pomen tipičnih predmetov, pojavov in procesov; 

- primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v 

svojem okolju (npr. stanovanjska hiša, hlev, avto); 

- spoznava nekatere strojne dele in pojme (npr. kolesje, zobnik, zavora); 

- odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. prevažanje, dviganje, vrtenje); 

- spoznava različne materiale (npr. blago, les, plastika); 

- oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnične ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti; 

- pri konstruiranju s sestavljankami si pridobiva tehnično-fizikalna znanja in 

izkušnje ter si razvija sposobnost za ustvarjalnost in konstruktorstvo; 

- pri ustvarjalnem oblikovanju in preoblikovanju materialov uporablja različno 

orodje in pribor (npr. škarje, kladivo, klešče); 

- se uri v različnih tehničnih opravilih (npr. žaganje, pribijanje, rezanje, lepljenje, 

trganje, šivanje) ter si oblikuje pravilne spretnosti in delovne navade; 

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

(Papotnik, 1999). 



6 
 

Papotnik (1999) navaja reproduktivne in produktivne ustvarjalne dejavnosti. Poznavanje 

le-teh omogoča pravilno izbiro vsebin in ciljev za tehnične dejavnosti. 

Reproduktivne tehnične dejavnosti: 

- ponavljanje delovnih operacij, prijemov in aktivnosti; 

- izvajanje delovnih operacij po tehnični in tehnološki dokumentaciji; 

- izvajanje delovnih opravil po zaporedju delovno-proizvodnih operacij pri izdelavi 

izdelka; 

- urjenje delovnih postopkov, ki so osnova za pridobivanje znanj, spretnosti in 

delovnih navad. 

Produktivno-ustvarjalne dejavnosti: 

- konstrukcijska dela v povezavi z izdelavo risbe, pripomočkov, prototipov; 

- konstruiranje modelov, naprav, zbirk, tehnoloških sestavljank ipd.; 

- konstruiranje delovnih pripomočkov, orodij, strojev; 

- racionalizacijska, inovatorska in izumiteljska dela v vseh fazah nastajanja 

(priprava, načrtovanje, izvedba, preverjanje funkcionalnosti in evalvacija). 

 

Otrok naj si razvija mišljenje s prepoznavanjem okoliščin, ki so jim tehnični predmeti 

izpostavljeni in z dojemanjem tehničnih odnosov. Ob gradnji in razdiranju predmetov naj 

razvija svoje govorne sposobnosti, bogati naj besedni zaklad. Pridobiva naj si primeren 

odnos do dela, do drugih otrok in organizacijske sposobnosti (Papotnik, 1993). 

 

Vzgojitelj naj omogoči otroku, da opazuje, posnema, se pogovarja, konstruira, gradi in 

izdeluje, preiskuje, demontira, razstavlja in zbira. Uporabi naj vzgojna sredstva, 

pripomočke, orodja in naprave. Razvija in spodbuja naj otrokovo nagnjenje do tehniškega 

ustvarjalnega dela in zbuja veselje za delo na delovno-tehničnem področju. Razvija naj 

otrokove delovne spretnosti in delovne navade, ljubezen do tehnike. V pomoč naj mu bo 

pri oblikovanju pravilnega odnosa do tehničnih stvaritev. Otroke naj seznanja z različnimi 

delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in materiali. Omogoči naj uporabo 

pravilno urejenega delovnega mesta (Papotnik, 1993). 

 

2.2 Cilji kurikuluma 
 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne 
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literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, 

pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu 

ter vpetost vrtca v širše okolje.« (Kurikulum, 1999, str. 8) 

 

Pri načrtovanju dejavnosti mora pedagoški delavec upoštevati določena načela, ki so 

zapisana v Kurikulumu za vrtce. Omenili bi nekatera skupna načela predšolske vzgoje v 

vrtcu, ki se nam zdijo še posebej povezana s tehniko in tehnologijo, in sicer: 

- graditi je treba na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih 

doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da se predenj postavlja smiselne zahteve oz. 

probleme in se otrok na ta način aktivno uči, omogočeno mu je izražanje, 

doživljanje, močno se ga čustveno in socialno angažira; 

- učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in 

reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. 

(Kurikulum, 1999) 

 

Za uvajanje otrok v svet tehnike in dela je potrebna povezanost dejavnosti različnih 

področij (Papotnik, 1993). Načelo horizontalne povezanosti pravi, da je potrebno 

povezovanje dejavnosti različnih področij v vrtcu in pri tem različnih vidikov otrokovega 

razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni in med 

seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja (Kurikulum, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) cilji s področja tehnike niso posebej opredeljeni. Tehniko 

in tehnologijo moramo poiskati in razbrati med drugimi področji. Področja v Kurikulumu 

so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Največ ciljev, ki so povezani s 

tehniko in tehnologijo najdemo na področju narave, nekaj na področju matematike in 

umetnosti. Cilje s področja narave, ki so povezani s tehniko in tehnologijo, povzema tudi 

Papotnik (1999). 

 

Globalni cilji s področja narave, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (iz Kurikuluma 

za vrtce, 1999, str. 56): 

- »spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 
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- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.«  

 

Cilji s področja narave, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (iz Kurikuluma za vrtce, 

1999, str. 57–58 ): 

- Otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen, 

- odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost, 

- spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje, 

- odkriva in spoznava lastnosti teles oz. predmetov, 

- prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen in 

pomen, v igri ponazarja njihovo delovanje, 

- uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, 

- spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 

 

Cilji s področja matematike, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (iz Kurikuluma za 

vrtce, 1999, str. 65): 

- Spoznavanje razlik med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti 

snovi in objektov, ki jih merimo, ter posameznih objektov, ki jih štejemo, 

- seznanjanje s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in 

enotami. 

 

Cilji s področja umetnosti, ki so povezani s tehniko in tehnologijo (iz Kurikuluma za 

vrtce, 1999, str. 38–39 ): 

- Razvijanje otrokove umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem, 

- negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti, 

- otroku omogočimo odkrivanje in negovanje njegove specifične umetniške 

sposobnosti in nadarjenosti, 
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- uporablja in razvija naj spretnosti, kot so spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in 

tehnologijami), 

-  spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev 

in prostora. 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce (1999) so poleg drugih priročnikov o tehniki in tehnologiji v 

predšolskem obdobju v pomoč pri načrtovanju tehničnih dejavnosti v predšolskem 

obdobju. Ključno za uspešno izveden kurikulum je, da vzgojitelj oz. vzgojiteljica pozna 

otrokov razvoj, da razumeva in upošteva individualne značilnosti otrok v oddelku in da 

pozna socialni in kulturni kontekst, v katerem predšolski otroci živijo in se učijo 

(Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2008). 
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3 OTROK PRI IGRI IN UČENJU 
 
 
Otrok se v predšolskem obdobju nahaja sredi naglega razvoja in pridobivanja izkušenj. 

Naloga odraslih, zlasti pedagoških delavcev, pa je, da priskrbijo vzgojno okolje, ki ga 

ustrezno motivira, mu nudi podporo za učenje ter mu je v pomoč pri obvladovanju 

ogromne količine novih izkušenj in spoznanj (Marjanovič Umek, 2001). 

 

3.1 Razvojne značilnosti otroka 
 

Batistič (2006) meni, da lahko laiki, starši in neprofesionalni vzgojitelji uspešno vzgajajo 

otroke brez poznavanja teorij otrokovega razvoja. Bistvena razlika pa je med njimi in 

profesionalnimi vzgojiteljicami in vzgojitelji, ki teorije poznajo, v stopnji in kakovosti 

globljega razumevanja tega, kar delajo. Poznavanje teoretskih spoznanj iz filozofije, 

razvojne psihologije, pedagogike in drugih znanosti je v pomoč pri kakovostnem 

načrtovanju. 

 

O otrokovem razvoju obstaja mnogo različnih teorij. Ni ene in edine veljavne, ki bi v 

celoti pojasnila otrokov razvoj in s katero bi se vsi strinjali (prav tam). 

 

V Priročniku za vrtce: Otrok v vrtcu (2001) so zapisana splošna načela otrokovega 

razvoja, ki se ne osredinjajo na eno teorijo, ampak skušajo zajeti vse, s tem preseči 

koncept »univerzalnega otroštva« in na ta način posredovati nekakšna vodila, ki jih 

vzgojitelji oz. vzgojiteljice lahko vgradijo v svojo delovno prakso:  

- Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje (fizično in socialno). 

- V razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oz. razvojna obdobja 

in linearnost v razvoju, pri tem novi vidiki razvoja vključujejo zgodnejše in na 

njih gradijo. 

- Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. 

- Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno in spoznavno so 

med seboj povezana. 

- V razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi za nazadovanje. 

- Individualne razlike med otroki. 

- Kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. 



12 
 

- Za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, 

spretnosti, čeprav sam teži k situacijam, ki mu dajejo priložnost, da deluje v svoji 

razvojni starosti. 

 

3.1.1 Gibalni razvoj otroka 

 
Ena izmed osnovnih otrokovih potreb je gibanje, saj preko njega spoznava okolico in 

samega sebe, kar je pomembno za napredek duševnega razvoja. Do treh let usvaja vse 

naravne oblike gibanja, in sicer: plazenje, hojo, tek, valjenje, dvigovanje, ujemanje 

(Preglednica 3.1.). Omogočiti mu moramo primerne priložnosti in prostor, da spretnosti 

razvija (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

V zgodnjem otroštvu se razvija tudi sposobnost rokovanja s predmeti. Naučijo se povezati 

posamezne gibe s področja velikih gibov, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku, in 

rokovanja s predmeti (Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2008) 

 

Razvoj drobnih gibov je prav tako pomembno področje razvoja. Izraža se v vse večjem 

nadzoru in natančnosti gibov dlani in prstov (prav tam). 
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Preglednica 3.1: Gibalni razvoj otroka (Ivić, 2012). 
 

 

Starost otroka 

 

 

Gibanje 

1 leto Kobacanje, hoja ob opori, zmožen držati predmet. 

2 leti Samostojna hoja, tek, ne zna pa se hitro obračati in ustaviti, sam pobere 

predmet s tal in ga zna vreči, hoja po stopnicah ob opori, nizanje, gradnja 

iz kock, risanje, lovljenje žoge. 

3 leta Hoja po stopnicah brez opore, sonožni poskoki, hoja po petah, prstih, 

naprej, nazaj, stabilen in hiter tek, kratkotrajna stoja na eni nogi, vožnja 

tricikla, rezanje s škarjami, zlaganje kock v niz, napredek v risanju, 

uporaba vilice. 

4 leta Korakanje v ritmu glasbe, hoja po ravni črti z eno nogo pred drugo, 

sestopanje po stopnicah, skok z 2. stopnice, preskakovanje ovir, plezanje, 

brcanje žoge med tekom, risanje »glavonožcev«, samostojnost pri 

umivanju in oblačenju. 

5 let Menjavanje smeri med tekom, poskakovanje na eni nogi, stoja na prstih, 

skakanje s kolebnico, lovljenje in metanje žoge v hoteno smer, shematsko 

risanje človeka. 

6 let Vožnja kolesa, sonožno preskakovanje kolebnice, rezanje, lepljenje, 

šiljenje, zabijanje s kladivom, popolna samostojnost pri oblačenju. 

 

3.1.2 Razvoj mišljenja in razumevanja 

 
Pri reševanju miselnih problemov je Jean Piaget opazoval otroke in ugotovil, da se 

njihovo mišljenje razlikuje od mišljenja odraslih. Zapisal je nekaj glavnih značilnosti 

otrokovega razvoja mišljenja: 

- mišljenje se razvija v štirih zaporednih stopnjah, 

- če otrok ni zrel, ga določenih stvari ni mogoče naučiti, 

- dozorevanje, fizične izkušnje in socialne interakcije so najpomembnejši dejavniki 

razvoja mišljenja, 

- otrok misel razvija skozi lastno dejavnost oz. aktivnost, 

- človekovo mišljenje je podaljšana oblika prilagoditve na okolje, 

- razvoj spoznavanja poteka skozi proces preoblikovanja spoznanj  

(Nemec in Krajnc, 2011). 
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Papotnik (1993) povzema stopnje razvoja mišljenja po Piagetu (Preglednica 3.2). V 

predšolskem obdobju otrok preide skozi senzomotorično fazo in fazo intuitivne 

inteligence. Od sedmega leta dalje pa je otrok v fazi konkretnih intelektualnih operacij in 

kasneje (po 11. oz. 12. letu) v fazi abstraktnih intelektualnih operacij. 

 

Preglednica 3.2: Razvoj mišljenja in razumevanja (Papotnik, 1993). 
 

 

Starost otroka (faza) 

 

 

Razvoj mišljenja in razumevanja 

Do 2. leta 

(senzomotorična faza) 

Spoznavanje svojega telesa, okolja (narave, predmetov, različnih 

materialov) preko akcij, gledanje, poslušanje, prijemanje. 

Od 2. do 7. leta 

(faza intuitivne 

inteligence) 

Razvoj in krepitev otrokove predstavne dejavnosti, nove funkcije 

igre, razvoj sposobnosti za opazovanje ljudi, narave in predmetov, 

pridobivanje tehničnih izkušenj, logično–matematičnih predstav, 

spretnosti, delovnih navad. Razvoj miselnih akcij kompleksne 

vrste npr. seštevanje, odštevanje, razvrščanje ipd. 

 

3.1.3 Govorni razvoj 

 

Za razvoj govora otrok potrebuje zdrav živčni sistem, razvite psihične funkcije, razvita 

čutila, zdrave govorne organe in dober zgled govora v okolju, saj je ta ključnega pomena. 

Razvoj govora lahko razmejimo na dve stopnji, in sicer predgovorna stopnja 

(predjezikovni govor) in na stopnjo pravega govora (jezikovni govor). Prva oblika 

otrokovega sporazumevanja z okoljem je jok (Nemec in Krajnc, 2011). Govorni razvoj je 

predstavljen v preglednici 3.3. 
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Preglednica 3.3: Govorni razvoj otroka (Ivić, 2012). 
 

 

Starost otroka 

 

 

Govorni razvoj 
 

Do 1. leta Jok, gruljenje, bebljanje, čebljanje. 

1 leto Razumevanje in izgovarjanje osnovnih besed, poslušanje in oponašanje 

zvokov iz okolice, imitiranje glasov. 

2 leti Izgovarjanje svojega imena na zahtevo, odgovarjanje na vprašanja, ki so 

v povezavi z njim. 

3 leta Razumevanje in odgovarjanje na vprašanja, govor o sebi v tretji osebi, 

razumevanje predlogov na, v, zraven, pripovedovanje svojih doživetij, 

uporaba zaimkov in množine. 

4 leta Dolgi samogovori, razumljiv govor, popolne povedi, postavljanje 

vprašanj, ubeseditev dogajanja. 

5 let Pripovedovanje kratkih zgodb, odgovarjanje na vprašanja, pogosto 

postavljanje vprašanj, razumevanje predlogov za in pred. 

6 let Pravilen in razločen govor, izgovorjava vseh glasov, obnova zgodbe po 

poslušanju le–te, spraševanje po pomenu besed. 

 

3.1.4 Socialni in čustveni razvoj 

 

Otrok se že rodi kot socialno bitje. Že v prvih tednih in mesecih življenja pokaže 

zanimanje za druge ljudi (Preglednica 3.4). Do prvega leta starosti se socialni razvoj kaže 

v izoliranih oblikah vedenja, teh še ne moremo uvrstiti med socialne interakcije, se pa 

hitro začno kazati tudi kratkotrajne socialne interakcije z drugimi (Marjanovič Umek, 

2001). 

 

Običajno delimo čustva na osnovna in kompleksna. Osnovna so tista, ki jih lahko 

razberemo z obrazne mimike, in sicer: zanimanje, veselje, strah, jeza, gnus, presenečenje, 

žalost. Pojavijo se kmalu po rojstvu. Kompleksna čustva pa se pojavijo kasneje v razvoju, 

odvisna so od samozavedanja in zavedanja odzivov okolice na naše vedenje. Pod 

kompleksna čustva spadajo: ponos, sram, krivda, ljubosumje in osramočenost (Nemec in 

Krajnc, 2011). 
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Preglednica 3.4: Socialni in čustveni razvoj otroka (Ivić, 2012). 
 

 

Starost otroka 

 

 

Socialni in čustveni razvoj 

1 leto Oponašanje preprostih dejanj, odzivanje na prepovedi, kazanje s prstom v 

določeni smeri, ob pomoči se oblači, pije iz skodelice. 

2 leti Igra z vrstniki, začne se zanimanje za skupinsko igro, kljubovalnost, trma 

ter ljubosumje. 

3 leta Poznavanje svojega imena, starosti, spola, igra po lastni iniciativi, 

zadovoljstvo ob pomoči odraslim pri delu, pridruževanje skupinski igri, 

pospravljanje igrač, če ga ne omejujemo, so možni izbruhi besa. 

4 leta Nadzor nad izločanjem, še vedno je potrebna pomoč pri higieni, 

sprejemanje preprostih pravil igre, igra z vrstniki, pojav čustva sramu, 

zavisti, upanja ter ponosa. 

5 let Igra z vrstniki istega spola, zanimanje za spolne organe, možno je 

samozadovoljevanje, popolni nadzor nad izločanjem, strah pred temo in 

domišljijskimi bitji. 

6 let Upoštevanje pravil pri igri, igra z najljubšimi prijatelji, razvita empatija, 

zaščitniško vedenje, razvit strah za realne dogodke, sposobnost učenja 

ravnanja z denarjem. 

 

3.2 Igra in igrače 
 

»Otroška igra je brezmejna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, 

čas, okolje oz. je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem« 

(Gologranc Zakonjšek, 2002, str. 11). 

 

Igra je spontana, notranje motivirana, zabavna, ustvarjalna, poučna dejavnost, pri kateri 

rezultati niso pomembni (Čas in Kranjc, 2015). 

 

Igra pa ni le dejavnost, temveč je potreba vsakega otroka. Z njeno pomočjo se psihično 

in fizično razvija. V igri se srečuje s težavami, na ta način se uri v iskanju rešitev za 

premagovanje ovir. Krepi se otrokova vztrajnost. Igra mu omogoča opazovanje, 
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primerjanje, preizkušanje, ustvarjanje, bogati svojo domišljijo, razvija govor (Čas in 

Krajnc, 2015). 

 

Ob igri otrok spoznava, da mu je potreben vrstnik oz. partner, kar je pomembno pri 

njegovi socializaciji in družbenomoralnem razvoju (Papotnik, 1993). 

 
3.2.1 Delitev iger po razvojnem vidiku 

 
Funkcijska. Otrok se uri v občutenju, zaznavanju in gibanju. Sprva se igra s svojim 

telesom, ko se nauči prijemanja, se začne igra s predmeti. Predmete preizkuša na različne 

načine: vlečenje, potiskanje, premikanje, spuščanje, dviganje ipd. Spozna različnost in 

podobnost med predmeti. Ta igra prevladuje v prvih dveh letih otrokovega življenja (Čas 

in Krajnc, 2015). 

 

Ustvarjalna. Pojavi se okoli enega leta starosti in traja celotno predšolsko obdobje. 

Pomembna pri tej igri je koordinacija oko – roka. Skozi igro otrok razvija miselne 

sposobnosti, uči se razumevati prostorske odnose, pridobiva si natančnost in vztrajnost. 

Postane ustvarjalen. K ustvarjalni igri prištevamo gradnjo (kocke, sestavljanje slik iz 

delov ipd.), obdelavo materialov (pesek, glina, slano testo ipd.), risanje, slikanje, pisanje, 

ročna dela ipd. (Čas in Krajnc, 2015). 

 

Dojemalna. Pogostejša je v drugi polovici 1. leta in kasneje skozi celotno predšolsko 

obdobje. Izkušnje, ki jih otrok pridobi s poslušanjem, opazovanjem, posnemanjem in 

branjem, uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri. Dobrodošli so pripomočki za 

spodbujanje te igre npr. besede, napevi, »bibarije«, podobe, pesmice (Čas in Krajnc, 

2015). 

 

Simbolna. Najbolj tipična je v obdobju od 2. do 6. leta starosti. Za to igro je značilno, da 

si otrok predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni. Oživlja predmete 

in igra igro vlog. Simbolna igra poteka na šestih ravneh. Sprva je simbolna dejavnost 

usmerjena nase (npr. se pretvarja, da pije iz kozarca), kasneje je usmerjena na druge 

predmete ali osebe (npr. hrani punčko s prazno žličko). Nato vključi nadomestilo 

predmetov (npr. punčko češe s palčko). Pri naslednji ravni gre za zaporedje simbolnih 

dejavnosti (npr. hrani punčko, medveda, mamo), sledi raven, pri kateri gre za zaporedja 
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simbolnih dejavnosti z zamenjavo predmetov (npr. kuha kamenčke in nahrani punčko). 

Na zadnji ravni pa se pojavi dvojna zamenjava (npr. otrok v kartonasti škatli vozi 

medvedka, nato škatlo obrne in se igra, da je to miza) (Čas in Krajnc, 2015). 

 

Igra s pravili. Pojav teh iger se začne od tretjega leta dalje. Značilno za to vrsto igre je, 

da vsebuje pravila in da se jim mora udeleženec podrediti. Vključujejo zavestno 

postavljen cilj oz. rešitev postavljene naloge. Za dosego cilja je potrebna umska aktivnost, 

telesni napor ali oboje hkrati, odvisno ali gre za gibalno igro, športne igre, namizne igre, 

rajalne igre, didaktične igre (Čas in Krajnc, 2015). 

 

3.2.2 Igrače 

 
Igrača je vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Je osnova 

otrokove igre ter vpliva na posamezne oblike igre. Sprva so igrače deli otrokovega telesa, 

kasneje pa tudi predmeti iz njegovega okolja (Fekonja, 2001). 

 

Za igro otroku lahko ponudimo strukturirane igrače (so podobne predmetom, ki jih 

predstavljajo) ali nestrukturirane igrače oz. materiale , ki jih otroci oblikujejo po svojih 

sposobnostih in potrebah. Nestrukturirane igrače so npr. lesene kocke, lego kocke, drugi 

konstruktorji, sem sodijo tudi materiali, kot so mivka, voda, kamenčki, gumbi, škatle ipd. 

(Čas in Krajnc, 2015). 

 

Večina igrač je namenjena spodbujanju otrokovega razvoja, omogočajo razvoj različnih 

zmožnosti in spretnosti. 

Igrače za razgibavanje (žoge, baloni, obroči, poganjalci ipd.) so namenjene gibalnim 

dejavnostim.  

Ljubkovalne igrače so narejene iz mehkih materialov (medvedki, punčke ipd.) in dajejo 

otrokom občutek varnosti, topline ter tako ugodno vplivajo na čustveni razvoj.  

Z igračami za konstruiranje (lesene kocke, lego kocke ipd.) si otrok pridobiva tehnične 

izkušnje.  

Pripomočki za družabne igre so pomembni za otrokov socialni razvoj.  

Otroci lahko sami ali s pomočjo odraslih sami izdelajo t. i. priložnostne igrače, s tem 

utrjujejo zaupanje v svoje sposobnosti (Čas in Krajnc, 2015). 
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3.2.3 Didaktične igre in igrače 

 
Didaktične igrače so pogosto visoko strukturirane, saj naj bi razvijale otrokovo mišljenje, 

spodbujale razvoj branja, pisanja, razumevanja števil, tehnologije. Oblikovane so tako, 

da jih otrok uporablja na točno določen način. Pri tem je potrebno paziti, da otroku takih 

igrač ne nudimo ves čas, saj pogosto omejujejo njegovo prosto igro (Fekonja, 2001). 

 

Čas in Krajnc (2015) navajata štiri skupine, na katere lahko razdelimo didaktične igrače: 

Zaznavno-gibalne, ki so namenjene razvijanju čutil, spoznavanju predmetov po obliki, 

velikosti, zvoku; 

Igre za hitro reagiranje in za razvoj pozornosti, zahtevajo pravočasno in hitro 

reagiranje; 

Igre za zapomnitev, obnavljanje in utrjevanje otrokovih spoznanj zahtevajo miselno 

aktivnost, pripomorejo k razvijanju pojmov, klasifikaciji predmetov, razvrščanju in 

prirejanju po barvi, obliki, količini. Otroci si zapomnijo določene predmete ali osebe, 

obnavljajo stavke, razvrščajo po določenih kriterijih, iščejo in dodajajo manjkajoče dele 

ipd.; 

Uganke, ki pripomorejo k oblikovanju pojmov. 

 

Otroke je treba pred pričetkom igre ustrezno motivirati. Posredovan material morajo 

poznati. Pravila igre moramo posredovati jasno in nedvoumno. Za predšolskega otroka 

igre, pri katerih mora dolgo časa čakati, da pride na vrsto, niso primerne, saj je njegova  

motivacija krajša. Vzgojitelj naj zato pri izbiranju skupinskih didaktičnih iger pazi, da 

skupine niso prevelike in da igro prilagodi razvojni stopnji posameznega otroka (prav 

tam). 

 

3.3 Izkustveno učenje 
 
Povezovanje teorije in prakse, izkustvenega spoznavanja resničnosti in konkretne akcije 

imenujemo izkustveno učenje, ki je ena izmed oblik aktivnega učenja. Termin 

uporabljamo v najrazličnejših kontekstih: za individualno učenje, za učenje v sproščenem 

okolju, lahko tudi za tehniko učenja v formalnem in neformalnem izobraževanju. Je 

model učenja, ki se začne z izkušnjo, nadaljuje pa z refleksijo, diskusijo, analizo in 

evalvacijo izkustva (Garvas, 2010).  
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Najbolje se učimo, če nekaj dejansko doživimo, sami naredimo. Gre za spreminjanje 

posameznika na podlagi izkušenj. Posameznik je v procesu izkustvenega učenja lahko 

sam ali v interakciji z drugimi ljudmi. Zavedati se moramo, da vsakdo doživlja situacijo 

izkustva drugače, glede na svoje prejšnje izkušnje. V procesu izkustvenega učenja se pri 

posamezniku razvijajo: samostojnost, samospoštovanje, samozavest, radovednost, 

odprtost in sodelovanje (prav tam). 

 

Načela izkustvenega učenja: 

- Najbolje razumemo učenje, če ga pojmujemo kot proces in ne kot produkt. Pri 

otrocih naj se spodbuja spretnost iskanja in pridobivanja znanj. Bistvo učenja ni 

memoriziranje nespremenljive količine znanj. 

- Učenje je zasnovano na izkušnji in je kontinuiran proces. Otrokom ne moremo 

vcepljati novih idej, če pri tem ne upoštevamo in ne preoblikujemo njihovega že 

obstoječega znanja in izkušenj. 

- Učenje je cikličen proces, kar je prikazano na sliki 3.5. 

- Učenje je celosten proces prilagajanja svetu. Je povezovanje procesov percepcije, 

čustvovanja, delovanja in razmišljanja (Marentič Požarnik, 1992). 

 

 
Slika 3.5: Kolbov cikel izkustvenega učenja. 

(Kolb, 1984, v Marentič Požarnik, 1992, str. 12). 
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Če se učenec zna premikati od ene k drugi dimenziji, je učenje uspešno. Vsakdo naj bi bil 

zmožen predati se brez zadržkov novim izkušnjam, vsakdo naj bi razmišljal iz različnih 

zornih kotov o tej izkušnji, ta opažanja naj bi integriral v logično povezane in skladne 

pojme in teorije, vsakdo pa naj bi bil zmožen tudi uporabljati te teorije pri praktičnem 

odločanju in reševanju problemov (Kolb, 1984, v Marentič Požarnik, 1992). 

 

B. Marentič Požarnik (1992) povzema klasifikacijo metod izkustvenega učenja, ki jo 

navajata Walter in Marks. Metode se delijo na »osrednje«, »podporne« ter »klasične«. 

Med osrednje metode spadajo: 

- simulacije in igre kot modeli ali predstavitve posameznih izsekov človekove 

izkušnje, 

- strukturirane vaje oz. naloge (udeležence neposredno vpletejo v izkušnjo s 

problemom, korak za korakom določajo vsebino in način interakcije 

udeležencev), 

- skupinska interakcija (ta je lahko kot osrednja izkušnja ali kot sestavina drugih 

metod), 

- igranje vlog, 

- telesno gibanje. 

Podporne metode izkustvenega učenja pa so: 

- opazovanje procesa, 

- imaginacija, 

- avdiovizualni pripomočki, 

- čas za razmišljanje, 

- vprašalniki za samoopazovanje in skupinske diskusije, 

- samostojni projekti, terensko delo. 

Klasične metode: 

- predavanje kot dopolnilo izkustvene aktivnosti, 

- branje krajših besedil pred ali po izkustveni aktivnosti (stabilizira naučeno, ponudi 

nove pojme ali konstrukte), 

- pisanje kot dokumentacija naučenega, spominsko utrjevanje, povzemanje vtisov 

ali sredstvo sistematične refleksije, 

- analiza pomembnih podatkov (študija primera). 
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Garvas (2010) opredeljuje otrokovo izkušnjo kot konkretno, oprijemljivo, dojemljivo 

čutilom in dosegljivo njegovemu delovanju, saj se otrokom konkretna izkušnja mnogo 

trajneje vtisne v spomin kot kakršnokoli drugačno učenje. 

 

Otrok potrebuje bogato, raznoliko okolje, motivacijske spodbude, veliko izkustvenih 

doživetij. Problemske situacije naj rešujejo sami (Garvas, 2010). Naloga strokovnih 

delavcev je, da v predšolskem obdobju ponudijo otroku čim več dejavnosti, ki omogočajo 

pridobivanje izkušenj. Otrok naj med dejavnostmi samostojno izbira. Potrebno ga je le 

ustrezno motivirati.  
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4 UČNA POT 
 
 
Zlatorogova pravljična dežela se nahaja v Ukancu v Bohinju. Namenjena je družinam s 

predšolskimi in mlajšimi šolskimi otroki. Geslo učne poti: »Nazaj k naravi« nam že samo 

po sebi pove, da je vse povezano z naravo, z naravnimi materiali. Otrok skozi igro, s 

spoznavanjem pravljic, uporabo čutil, gibanjem spoznava naravo in kulturno dediščino 

kraja. 

 

 
 

Slika 4.1: Začetna točka. 

 
Ob vstopu v pravljično deželo se nahaja tabla, ki je prikazana na sliki 4.1. Na njej je 

zemljevid učne poti in kratka navodila, kaj med potjo počnemo, kako se v naravi vedemo. 

 

Na učni poti so postaje (Slika 4.2 in Slika 4.3), na katerih se otroci srečajo s starimi 

bohinjskimi pravljicami. Vsak pravljični junak ima svojo točko oz. postajo, ki je označena 

z leseno tablo, na kateri so predlogi za igro in poučne aktivnosti v naravi.  
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Slika 4.2: Postaja Zlatorog. 
 

 

 

Slika 4.3: Postaja Zmaj Govic. 
 

Aktivnosti so zasnovane na način, da pokrivajo vsa področja kurikuluma, spodbujajo 

uporabo čutov. Velik poudarek je na gibanju (Slika 4.4 in Slika 4.5), predvsem na 

naravnih oblikah gibanja (hoja, tek, skakanje, plazenje, vrtenje, guganje in plezenje). 
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Slika 4.4: Hoja, tek skozi labirint. 

 

 

 
Slika 4.5: Plezanje. 

 
Družina, ki se odloči za obisk učne poti, lahko dobi na turističnem društvu knjižico, 

prikazana na sliki 4.6, ki je vodič skozi deželo. V njej je zemljevid dežele, zapisane so 

bohinjske pravljice, navodila kaj se na določeni postaji počne ter prostor za žig 

pravljičnega junaka. 
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Slika 4.6: Knjižica. 
 
Organiziranim skupinam (vrtcem in osnovnim šolam) je omogočeno strokovno vodenje 

po učni poti. 

 

V mesecu maju (običajno zadnji vikend v maju) Vrtec Bohinj organizira dvodnevno 

prireditev »U konc' sveta so pravljice doma«. Idejni vodja Andreja Jensterle s pomočjo 

strokovnih delavcev vrtca dopolni postaje s tematskimi animacijami in izkustvi. Vsako 

leto je več tudi zunanjih izvajalcev dejavnosti, ki so pripravljeni pomagati. Večinoma so 

to domačini, ki predstavijo svoje delo in omogočijo otrokom izkustveno doživetje. Otroci 

se lahko preizkusijo v skodlarstvu (Slika 4.7), žaganju lesa, izdelovanju lesenih zabojev 

(Slika 4.8) ipd. 

 

 
 

Slika 4.7: Izdelovanje skodl. 
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Slika 4.8: Izdelovanje lesenega zaboja. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

 

Empirični del sestavljajo analiza anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili strokovnim 

delavcem vrtca, zasnova in izdelava novih učnih pripomočkov ter vrednotenje dodanega 

koncepta. 

 

5.1 Analiza stanja 
 
Namen anketnega vprašalnika je bil ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev 

vrtca in osnovne šole o trenutnem stanju učne poti Zlatorogova pravljična dežela. 

Povprašali smo, kako oz. s čim bi anketiranci izboljšali učno pot. Zanimalo nas je njihovo 

mnenje o umestitvi didaktične igrače v učno pot. Želeli smo zbrati nove ideje in predloge, 

ki nam bodo v pomoč pri izdelavi igrače. 

 

Udeleženci 
 
Anketni vprašalnik so reševale vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic ter ravnateljici Vrtca 

Bohinj in Vrtca Bled. Od štirideset razdeljenih anketnih vprašalnikov, smo dobili 34 

vrnjenih. 

 

Metoda 
 
Anketni vprašalnik, ki je priložen diplomskemu delu (Priloga 9.1), je obsegal 9 vprašanj: 

3 vprašanja odprtega tipa, 4 vprašanja zaprtega tipa z več možnimi odgovori in 2 vprašanji 

kombiniranega tipa (vprašanje, pri katerem je možen odgovor DA, ki mu sledi razlaga, 

ali odgovor NE, ki mu sledi razlaga). Želeli smo pridobiti mnenje strokovnih delavcev o 

učni poti in pridobiti nove ideje za izboljšavo le-te.  

 

Postopek in obdelava podatkov 
 
Anketni vprašalnik smo razdelili med strokovne delavce, za katere smo predvidevali, da 

učno pot Zlatorogova pravljična dežela poznajo. Reševanje je potekalo individualno in 

anonimno, za reševanje so porabili približno 20 minut. Izpolnjene vprašalnike so vrnili 

avtorici. Vprašanja odprtega in kombiniranega tipa smo opisno analizirali. Pri vprašanjih 

zaprtega tipa smo grafično prikazali odstotek posameznega odgovora. 
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5.2 Rezultati 
 
1. vprašanje: V Ukancu, tik ob Bohinjskem jezeru je učna pot Zlatorogova pravljična 

dežela. V njej se vsako leto odvija dvodnevna prireditev – U konc' sveta so pravljice 

doma. Poznate oz. ste že obiskali še katero učno pot/prireditev, ki je podobna tej? 

 

 
 

Slika 5.1: Poznavanje še katere dežele podobne Zlatorogovi pravljični deželi. 
 

Na to vprašanje je 53 % anketirancev odgovorilo z DA, 43 % anketirancev pa z NE, kar 

je razvidno tudi iz slike 5.1. 

 

2. vprašanje: Na učni poti Zlatorogova pravljična dežela je več postaj. Katere bi 

spremenili in kako? 

 

Večina anketiranih je napisalo, da na tej učni poti ne bi ničesar spreminjali. Nekaj 

anketirancev pa je izpostavilo, kaj si želijo oz. kaj jih moti na učni poti. Največkrat je bilo 

izpostavljeno, da si ne želijo, da se na prireditvi izdelujejo izdelki na postajah, in da bi 

bilo smiselno razmisliti o krajši verziji učne poti, da je le-ta predolga (predvsem za mlajše 

otroke). 

 

3. vprašanje: Katere elemente oz. postaje bi še dodali? 

 

Dobili smo nekaj predlogov. Izpostavljamo največkrat pojavljene: 

- prepoznavanje snovi po vonju, 

- družabna igra, 

- didaktična igrača, 

53%
47%

DA NE
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- labirint, 

- lutke. 

 

4. vprašanje: Kako bi ocenili tehnične dejavnosti na učni poti, ki se odvijajo v času 

prireditve (skodlarstvo, izdelovanje lesenih zabojev – Lip Bled, izdelovanje iz 

naravnih materialov – Waldorfska šola Radovljica, izdelovanje iz papirja – Vrtec 

Bohinj)? 

 

 
 

Slika 5.2: Mnenje o postajah na učni poti. 

 
Na sliki 5.2 je razvidno, da je večina strokovnih delavcev mnenja, da je postaj na učni 

poti dovolj. Dva sta mnenja, da jih je premalo, dva, da jih je preveč, in en anketiranec je 

obkrožil odgovor, da jih sploh ne potrebujemo. 

 

5. vprašanje: Otroci bi na učni poti, v času prireditve, lahko izdelali še kakšen izdelek. 

Kaj predlagate? 

 

19 anketiranih je mnenja, da izdelki v času prireditve niso potrebni, štirje so pustili prazen 

odgovor, ostali pa so navedli nekaj predlogov (navedli bomo tiste, ki se pojavijo večkrat); 

- izdelki iz lesa (ta predlog se pojavi štirikrat, nekdo je predlagal izdelavo igralne kocke 

z junaki pravljične dežele), 

- mali inštrumenti, 

- lutke. 
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6. vprašanje: Ali menite, da je v učno pot smiselno umestiti tudi didaktično igračo oz. 

družabno igro, ki bi nadgrajevala otrokovo poznavanje le-te? 

 

 

 
Slika 5.3: Umestitev didaktične igrače v učno pot. 

 

Iz slike 5.3 je razvidno, da je 91 % vseh anketiranih odgovorilo, da bi bilo smiselno 

umestiti didaktično igračo v učno pot, 9 % anketirancev pa se s tem ne strinja. Ker je to 

vprašanje kombiniranega tipa, smo tiste, ki so odgovorili z DA, povprašali, katero 

kurikularno področje naj bi ta igrača pokrivala. Največkrat je bilo izpostavljeno področje 

narave, matematike in gibanja. 

 

7. vprašanje: Katere materiale bi izbrali za didaktično igračo oz. družabno igro na 

učni poti? 

 

 
 

Slika 5.4: Izbor materiala za didaktični pripomoček. 
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Pri tem vprašanju so anketiranci lahko obkrožili več navedenih predlogov. Iz slike 5.4 je 

razvidno, da je velika večina strokovnih delavcev mnenja, da naj bo didaktični 

pripomoček iz lesa. Nekaj jih je tudi za ostale navedene naravne materiale, nihče pa se ne 

strinja, da naj bo pripomoček iz umetnih snovi. 

 

8. vprašanje: Če bi naredili didaktično igračo oz. družabno igro, koliko otrok 

naenkrat bi lahko sodelovalo? 

 

 
 

Slika 5.5: Število otrok pri igri z didaktičnim pripomočkom. 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko obkrožili več možnih predlogov. Največkrat je bil 

obkrožen predlog c (otroci se lahko igrajo v manjših skupinah, nekje 3–6 otrok), Slika 

5.5. 
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9. vprašanje: Koliko časa bi namenili za igro? 

 

 

 
Slika 5.6: Čas, namenjen igri z didaktičnim pripomočkom. 

 
Iz slike 5.6 je razvidno, da sta bila največkrat obkrožena odgovora b in c. Iz tega lahko 

sklepamo, da bi večina strokovnih delavcev namenila igri s pripomočkom 5–15 minut. 

 

5.3 Zasnova in izdelava didaktične igrače 
 

Sama učna pot je zasnovana tako, da je vse iz naravnih materialov. Otrok na poti 

spoznava, kaj nam narava nudi, kaj vse lahko v naravi počnemo in na kakšne načine lahko 

izkoristimo naravne materiale. 

 

Tehnične dejavnosti na učni poti otokom omogočajo, da preizkušajo, ugotavljajo, 

sestavljajo, primerjajo ipd. Vse dosedanje dejavnosti pa so namenjene predvsem 

individualnemu delu oz. igri. To smo želeli spremeniti, zato smo razmišljali, da bi v učno 

pot umestili didaktično igračo oz. družabno igro. Otrok bo med igro s to igračo v stiku z 

naravnimi materiali, srečal se bo z različnimi tehnikami obdelave naravnih materialov.  

 

Postaje na učni poti so zasnovane po starih bohinjskih pravljicah (Jensterle in Cvetek, 

2017) (Priloga 9.2). Dejavnosti na postajah so povezane z njimi. Smiselno se nam je 

zdelo, da kocki vključujeta igre, ki bodo otrokom v pomoč pri poznavanju teh pravljic, 

kulturne dediščine Bohinja. Želeli smo tudi, da otrok skozi igro navezuje socialne stike z 
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drugimi otroki in odraslimi, se uči sodelovanja, razvija komunikacijske sposobnosti, si 

širi besednjak. 

Na podlagi predlogov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, smo se 

odločili za koncept didaktične kocke. Načrtovali smo izdelavo dveh različnih kock (Slika 

5.7 in Slika 5.8). 

 

 
 

Slika 5.7: Kocka "Sestavljanka Zlatorog". 

 

 

 
Slika 5.8: Kocka "Zlatorogova pot". 

 
Z vsako kocko se lahko otrok oz. otroci igrajo več različnih iger. Igre smo zasnovali tako, 

da pokrivajo kurikularna področja, otrokom omogočajo učenje skozi igro. 

 
V času izdelovanja kock, smo v vrtcu, v skupini otrok starih 5–6 let, izvajali tehnične 

dejavnosti. Otrokom smo želeli približati naravne materiale, predvsem les. Tiste tehnike, 

ki smo jih uporabili pri izdelavi kock, smo predstavili otrokom in jim omogočili, da 

nekatere tudi sami preizkusijo. Dogovorili smo se za obisk tehnične učilnice v osnovni 
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šoli. Šolski otroci so vrtčevskim otrokom pomagali pri žaganju (z rezljačo), kot je 

razvidno iz slike 5.9, brušenju z brusnim papirjem in tudi na kolutnem brusilnem stroju 

(Slika 5.10). Skupaj so izdelali intarzijo na lesene ploščice, kar je prikazano na sliki 5.11.  

 

 

 
Slika 5.9: Žaganje v tehnični učilnici. 

 

 

 
Slika 5.10: Brušenje na kolutnem brusilnem stroju. 
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Slika 5.11: Intarzija. 

 
Otroci so spoznali veliko orodja in naprav, ki so namenjeni obdelavi lesa. Še posebej so 

bili navdušeni nad pirografom in delom z njim. Omogočili smo jim, da so ga preizkusili.  

 

V igralnici so otroci sami naredili »tehnični kotiček«. Del kotička je prikazan na sliki 

5.12. Od doma so prinesli material (deske, furnir, moznike, žičnike ipd.), orodje 

(ključavničarska kladiva, klešče ipd.). Merilne in zarisovalne pripomočke smo poiskali v 

vrtcu, vpenjalne pripomočke pa smo si izposodili v tehnični delavnici v osnovni šoli. 

 

 

 
Slika 5.12: Tehnični kotiček v igralnici. 
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Projekt je potekal več kot mesec dni, saj so otroci neizmerno uživali pri igri oz. 

izdelovanju iz lesa. 

 

5.3.1 Prva kocka: »Sestavljanka Zlatorog« 

 

Odločili smo se, da bo prva kocka izdelana po konceptu sestavljanke. Za material smo si 

izbrali les, in sicer vezano ploščo debeline 12 mm. Ker je ročna izdelava šestih 

popolnoma enakih ploskev zelo zahtevna, smo uporabili CNC stroj.  

 

Zunanje mere ene ploskve so 200×200 mm. Vse ploskve so enake, prikazane so na sliki 

5.13. 

 

 

 
Slika 5.13: Izrezane ploskve. 

 
Ko so bile ploskve izrezane s pomočjo CNC stroja, je sledila ročna obdelava. Vse 

površine smo pobrusili z brusnim papirjem. Pobrušene ploskve lahko sestavimo v kocko, 

kot vidimo na sliki 5.14. 
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Slika 5.14: Sestavljena kocka "Sestavljanka". 

 
S pomočjo kopirnega papirja smo na eno stran ploskev (na pet ploskev) narisali pravljične 

junake (Slika 5.15). Na eno ploskev smo na obe strani s svinčnikom napisali kratka 

navodila za različne igre, ki se jih s to kocko lahko igramo. Kasneje smo vse vžgali s 

pirografom, kot je prikazano na sliki 5.16. 

 

 

 
Slika 5.15: Risanje na ploskve. 
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Slika 5.16: Vžiganje v les. 
 
Na eni strani ploskev so pravljični junaki, na drugi strani, pa smo ploskve pobarvali z 

različnimi barvami, kot vidimo na sliki 5.17. Uporabili smo akrilne barve. 

 

 
 

Slika 5.17: Barvanje ploskev. 
 
Vse ploskve in ogrodje smo premazali z zaščitnim lakom. 

 

Sledila je še priprava kamnov za različne igre. Za eno igro smo kamne pobarvali z 

akrilnimi barvami (Slika 5.18). Za drugo igro pa smo s pomočjo servietne tehnike na 

kamne prilepili simbole, povezane z zgodbami, s pravljičnimi junaki (Slika 5.19). 

Servietna tehnika je izgledala tako, da smo na papirnati serviet (eno plast servieta smo 

nalepili na A4 format papirja) natisnili simbol s pomočjo laserskega tiskalnika, ta simbol 

smo položili na kamen in premazali z lakom in lepilom, namenjenim za to tehniko. 
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Slika 5.18: Barvanje kamnov. 
 

 
 

Slika 5.19: Kamni, obdelani s servietno tehniko. 
 
Sledilo je še šivanje vrečk iz blaga, da se kamni vanje pospravijo (Slika 5.20). Te vrečke 

s kamni lahko pospravimo v sestavljeno kocko. 

 

 
 

Slika 5.20: Vrečki iz blaga. 
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5.3.2 Druga kocka: »Zlatorogova pot« 

 
Drugo kocko smo želeli narediti na drugačen način. Zamislili smo si ogrodje, kot je 

prikazano na sliki 5.21, na to ogrodje pa bomo s pomočjo magnetov postavljali ploskve. 

 

 
 

Slika 5.21: Ogrodje kocke. 
 
Za ogrodje smo izbrali masiven les. Ploskve pa so iz vezane plošče debeline 12 mm. 

Potrebovali smo še magnete (premera 10 mm, debeline 2 mm). 

 

Za izdelavo ogrodja smo potrebovali krožno žago, da smo nažagali letve (20×20 mm) na 

primerno dolžino (4 letve so dolge 200 mm , 8 letev pa je dolgih 160 mm). Uporabili smo 

tudi stroj za skobljanje. Okvir smo sestavili z mozniki in lepilom za les (Slika 5.22 in 

Slika 5.23). 
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Slika 5.22: Izdelava ogrodja 1. 

 

 
 

Slika 5.23: Izdelava ogrodja 2. 
 
Ploskve smo nažagali s krožno žago. Sledila je ročna obdelava. Z vrtalnim strojem smo 

nato izvrtali luknje za magnete (Slika 5.24). 
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Slika 5.24: Vrtanje lukenj. 
 
Na vsako izmed petih ploskev smo na eni strani na robove dodali magnete, na drugo stran 

ploskve pa smo dodali magnetne žebljičke, da bo otrok nanje lahko dodal še štiri manjše 

ploščice (na vsak manjšo ploščico, velikosti 50×50 mm, smo nalepili magnet), kot 

prikazuje slika 5.25. 

 

 
 

Slika 5.25: Sestavljanje kocke. 
 
Sledilo je risanje na ploskve s pomočjo kopirnega papirja. Na eno stran ploskev pravljične 

junake, na drugo stran pa družabno igro. Vse smo vžgali s pirografom (Slika 5.26). 
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Slika 5.26: Vžiganje. 

 

Na ploščice dimenzije 50×50 mm smo s servietno tehniko dodali simbole iz zgodb. 

Ploščic je 20, k vsaki zgodbi spadajo 4 (Slika 5.27). 

 

 
 

Slika 5.27: Ploščice, ki sodijo na ploskve kocke. 
 
Simbole pravljičnih junakov smo s servietno tehniko dodali tudi k družabni igri.  

 

Ogrodje kocke in ploskve smo premazali z zaščitnim lakom za les. 
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Slika 5.28: Družabna igra "Zlatorogova pot". 
 
Za družabno igro (Slika 5.28) smo izdelali tudi 5 igralnih figur (pobrusili smo kamne, da 

se lahko postavijo na polja) in igralne karte z nalogami, ki so prikazane na sliki 5.29. 

 

 
 

Slika 5.29: Kartice z nalogami. 
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5.4 Navodila za igro 
 
Prva kocka: »SESTAVLJANKA ZLATOROG« 
 
Otrok naj pred igro s kocko sliši vseh pet bohinjskih pravljic iz knjižice Neža in Jakob v 

Zlatorogovi pravljični deželi (Jensterle in Cvetek, 2017) (Priloga 9.2), ki so rdeča nit 

kocke. 

 

1. Igra oz. naloga za otroka je, da sestavi kocko pravljičnih bitij. Otroku ponudimo 

vseh 6 ploskev in mu pustimo čas, da kocko sestavi. Ta naloga je primerna za prvo 

(potrebna je pomoč odrasle osebe) in drugo starostno obdobje, prav tako za mlajše 

predšolske otroke. Igra se lahko več otrok hkrati, med seboj naj si pomagajo. 

 

2. Otroku po potrebi ponovno preberemo oz. povemo vseh pet pravljic (Jensterle in 

Cvetek, 2017). Ponudimo mu pet ploskev (tisto z navodili in štiri s pravljičnimi 

junaki), eno ploskev skrijemo, da ne vidi, kateri pravljični junak je na njej. Kocko 

sestavi po poljubnem vrstnem redu, zraven pripoveduje svojo, izmišljeno zgodbo 

in vanjo vključuje junake, ki so na ploskvah. Sam mora ugotoviti, katera ploskev 

oz. kateri pravljični junak manjka (tisti, ki smo ga obdržali). Igra je malo 

zahtevnejša, zato je primernejša za drugo starostno obdobje. Mlajši otroci 

potrebujejo pomoč odraslega. 

 

3. Ploskve so na eni strani pobarvane z različnimi barvami. Otrok naj si sestavi oz. 

položi ploskve na ravno podlago, kot želi. Ponudimo mu vrečko, na kateri je 

rimsko število 1. V tej vrečki so kamni takih barv, kot so ploskve kocke. Kamne 

mora razvrstiti po barvah, kamne določene barve na enake barve ploskev. Ta igra 

je še posebej primerna za otroke prvega starostnega obdobja. 

 

4. V vrečki z rimskim številom 2 so kamni, na katerih so sličice iz vseh petih zgodb. 

Otrok iz vrečke potegne 5 poljubnih kamnov. Položi jih predse in pove izmišljeno 

zgodbo, v katero vključi izžrebane simbole. Igra je primernejša za drugo starostno 

obdobje in mlajše šolske otroke. 
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Druga kocka: »ZLATOROGOVA POT« 
 
Kratka navodila so napisana na eni izmed ploskev. 

Otroku oz. otrokom preberemo bohinjske zgodbe (Jensterle in Cvetek, 2017) (Priloga 

9.2). 

 

1. Otrok poljubno sestavi kocko (ploskve se na ogrodje pritrdijo z magneti). Na petih 

ploskvah so narisana pravljična bitja, in sicer Zlatorog, Jezernik, Polesnjak, Čatež 

in Govic. V vrečki iz blaga, ki je priložena kocki, je 20 manjših ploščic. Na 

ploščicah so simboli iz zgodb. K vsakemu pravljičnemu junaku oz. zgodbi spadajo 

4 ploščice. Otrok naj poišče prave ploščice in jih doda na ustrezno ploskev 

(pritrdijo se z magneti). Po potrebi otrokom ponovno povemo ali preberemo 

zgodbe. Igra je primerna za prvo in drugo starostno obdobje, prav tako za mlajše 

šolske otroke. 

 

2. Igra je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja in mlajšim šolskim 

otrokom. 

 

Ploskve obrnemo na tisto stran, na kateri je  družabna igra. Ploskve sestavimo na 

ravni podlagi in pred nami je »Zlatorogova pot«. Pot predstavlja približek 

dejanskega zemljevida poti oz. pravljične dežele. 

Na začetek, ki je označen z večjim krogom postavimo igralne figure (kamni, ki so 

označeni z različnimi barvami). 

 

Na rumeno polje na vrhu levo, položimo »kartice presenečenja«. Ko otrok med 

igro figuro postavi na rumeno polje, vzame kartico in prebere, kaj je na njej 

napisano (če še ne zna brati, je potrebna pomoč odraslega). Na »karticah 

presenečenja« so navodila za prestavljanje figur (npr. POJDI 3 POLJA NAPREJ, 

PONOVNO MEČEŠ, POJDI 2 POLJI NAZAJ ipd.). 

 

Na rdeče polje desno zgoraj položimo »kartice z nalogami«. Poleg polja je 

napisano, kaj se zgodi v primeru uspešno opravljene naloge in kaj v primeru 

neuspešno opravljene naloge. Otrok vzame kartico, ko med igro postavi figuro na 

rdeče obarvana polja. 
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Igralci morajo prehoditi pot od začetka do cilja. Začne tisti, ki prvi vrže številko 

6 na kocki. Sledijo igralci v smeri urinega kazalca. 

Pravila glede zbijanja figur določijo sami (se pred pričetkom dogovorijo). 

 

Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj. Ostali, ki so še na poti, naj igro nadaljujejo, 

dokler zadnji ne prispe na cilj. 

 

5.5 Vrednotenje dodanega koncepta na učni poti 
 

Pred pričetkom izvajanja tehničnih dejavnosti v vrtcu, v skupini, smo si zadali cilje. Želeli 

smo, da otrok spoznava različne naravne materiale, predvsem različne vrste lesa, da iz 

lesa izdeluje, pri tem uporablja različne pripomočke in orodje ter se na ta način uri v 

tehničnih opravilih, kot so žaganje, brušenje, žebljanje, vrtanje ipd. Pri otrocih smo želeli 

vzbuditi zanimanje in interes za tehnične izdelke, pojave in procese. Uporabljali smo 

metodo razlage in demonstracije. Poskrbeli smo, da so dejavnosti potekale skozi metodo 

igre.  

 

Zadane cilje smo dosegli. Otroci so pokazali velik interes za tehnične dejavnosti.  

Med preizkušanjem dodanega koncepta na prireditvi in v vrtcu smo otroke povprašali, če 

vedo, kako se tako kocko naredi, katere tehnike se uporabi, katere pripomočke rabimo 

ipd. Otroci iz naše skupine so vedeli odgovore na skoraj vsa vprašanja. Obiskovanje 

tehnične učilnice v osnovni šoli, spoznavanje različnih tehnik obdelave lesa ter 

spoznavanje pripomočkov za tehnične dejavnosti se je obrestovalo. Otroci so se veliko 

naučili skozi izkušnje, ki so jim bile ponujene. Tudi na drugih postajah na učni poti se je 

pridobljeno znanje obrestovalo. Na postaji, kjer se izdelujejo skodle, leseni zaboji in še 

na nekaterih drugih, so ti otroci takoj vedeli, katero orodje in pripomočke potrebujejo za 

obdelavo lesa. Znali so poimenovati celo nekatere različne vrste lesa. 

 
Načrtovanje in izdelava kock je vzela kar veliko časa. Naredili smo okvirni načrt, kaj 

potrebujemo za izdelavo. Zamislili smo si, da bo vse iz masivnega lesa. Ko smo kocki 

izdelali, smo ugotovili, da sta veliko pretežki. Magneti na ogrodju druge kocke niso 

vzdržali teže ploskev. Tudi za otroka bi bila kocka pretežka, saj je ne bi mogel prenašati. 

Odločili smo se, da ogrodje pustimo iz masivnega lesa, ploskve pa naredimo iz vezane 
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plošče. V tem primeru so magneti vzdržali, kocka ni bila pretežka. Tehnike, ki smo jih 

uporabili v nadaljevanju, smo vedno vnaprej preizkusili na testni kocki. Same igre, ki so 

na kockah, smo okvirno načrtovali pred začetkom izdelave, med samo izdelavo je ideja 

za posamezno igro dozorela. 

 
Kocki smo prvič preizkusili na dvodnevni prireditvi »U konc' sveta so pravljice doma«.  

 

Obstoječih postaj na učni poti je sedem. Na prireditvi je na učni poti postavljenih več 

dodatnih postaj. Postaje so namenjene še obširnejšemu učenju oz. doživetju. Na teh 

postajah strokovni delavci v sodelovanju z domačini in tudi nekaterimi zunanjimi 

izvajalci (ki delujejo izven Bohinja) določenih dejavnosti otrokom predstavijo, kaj se na 

posamezni postaji počne. Otroci skozi učno pot spoznajo različne dejavnosti, tudi 

tehnične, se urijo v izdelovanju izdelkov po starih običajih, z različnimi orodji in 

pripomočki. Vsako leto je več postaj, sodelujoči se trudimo, da razširjamo ponudbo, saj 

so odzivi obiskovalcev pozitivni. 

 

Letos smo na prireditvi predstavili tudi kocki, otroci in starši so ju lahko preizkusili. Z 

organizatorko in idejno vodjo smo se dogovorili, da bo postaja nekje proti koncu učne 

poti, da otroci ob obisku drugih postaj že spoznajo vse bohinjske pravljice in jim bo igra 

s kockama lažja.  

 

Sama priprava postaje ni bila zahtevna, potrebovali smo le dve veliki odeji, da smo se 

lahko igrali na tleh. Postaja je prikazana na slikah 5.30, 5.31 in 5.32. Imeli smo tudi 

pomoč, strokovno delavko, ki nam je pomagala pri podajanju navodil, kaj se z določeno 

kocko igra, saj je bil obisk postaje množičen. 
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Slika 5.30: Postaja na prireditvi. 

 

 
 

        Slika 5.31: "Sestavljanka Zlatorog". 
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            Slika 5.32: "Zlatorogova pot". 
 

Odzivi obiskovalcev, še zlasti otrok, so presegli pričakovanja. Na postaji so se 

posamezniki dolgo zadrževali, otroci so se igrali v manjših skupinah, med seboj so 

sodelovali, si pomagali. Mlajšim otrokom so na pomoč priskočili starši. Otrokom smo 

navodila povedali, starši so jih sami razbrali s kock. Zdela so se jim razumljiva.  

 

Opazili smo, da je bilo veliko obiskovalcev, ki so bili na postaji v soboto in so se vrnili 

tudi v nedeljo. Sami so povedali, da se vračajo zato, ker so jim igre všeč. 

 

Pravljično deželo je obiskalo tudi veliko pedagoških delavcev iz drugih vrtcev. Veliko so  

spraševali o kockah, o sami ideji, o izdelavi. Spraševali so, če se jo da kupiti. Pohvalili so 

jo, kar je dalo potrditev, da sta kocki zanimivi in privlačni za igro. 

 

Za naslednje leto smo se že dogovorili, da bomo kocki ponovno ponudili za igro na 

prireditvi, v načrtu pa je tudi izdelava še nekaj primerov kock. 

 

IGRA S PRVO KOCKO: »SESTAVLJANKA ZLATOROG« 

 

Prva igra pri tej kocki je sestavljanje kocke (glej poglavje 5.4 Navodila za igro). Mlajšim 

otrokom je bila potrebna pomoč starejših otrok ali odraslih (Slika 5.33). Ker so ploskve 

lesene, smo imeli malo težav z vlago v zraku, ki je povzročila, da se je kocka težje 
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sestavljala. Na nekaterih mestih so se ploskve celo malo odkrušile. Če bomo v prihodnje 

še izdelovali kocke, bi bilo treba uporabiti drugačen les in ne vezane plošče. 

 

Igra, pri kateri ugibajo katera ploskev oz. katero pravljično bitje manjka (med navodili v 

poglavju 5.4, 2. igra) je bila za večino otrok kar velik izziv. Pri tej igri je pomembno 

poznavanje pravljičnih junakov. Starejšim otrokom je šlo veliko bolje kot mlajšim. Pred 

pričetkom igre smo morali večkrat prebrati oz. povedati bohinjske pravljice, da so se 

otroci spomnili vseh pravljičnih junakov. Razmisliti bo treba o možnostih prilagoditve 

igre za prvo starostno obdobje, saj je za mlajše ta igra pretežka.   

 

Pri tretji in četrti igri ni bilo posebnih težav. Mlajši otroci so raje razporejali kamenčke 

po barvah (Slika 5.34), starejši pa so pripovedovali izmišljene zgodbe ob kamenčkih s 

simboli.  

 

 
 

       Slika 5.33: Igra s kocko. 
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Slika 5.34: Igra s kocko. 

 

IGRA Z DRUGO KOCKO: »ZLATOROGOVA POT« 

 

Pri tej kocki so mlajši otroci naključno postavljali simbole k pravljičnim bitjem, kar smo 

tudi pričakovali, saj je zanje še pretežko, da bi sami pravilno razvrstili simbole. Zanimivi 

so se jim zdeli magneti. Starejšim se je igra (navodila so zapisana v poglavju 5.4) zdela 

zanimiva (Slika 5.35). 

 

 
 

Slika 5.35: Povezovanje simbolov k pravljičnim bitjem. 
 

Otroci drugega starostnega obdobja in mlajši šolski otroci so se najdlje igrali družabno 

igro (Slika 5.36). Ključnega pomena pri tej družabni igri je, da otrokom podaš jasna in 

nedvoumna navodila. Pri branju kartic z nalogami smo jim pomagali oz. so si pomagali 

med seboj (mlajši šolski otroci so že sami prebrali, kaj morajo storiti, brali so tudi tistim, 

ki še ne znajo).  
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Slika 5.36: Družabna igra. 
 

Kocki smo preizkusili tudi v vrtcu – sliki 5.37 in 5.38. Želeli smo, da vse vzgojiteljice in 

pomočnice našega zavoda preizkusijo kocki in podajo povratno informacijo.  

 

 
 

Slika 5.37: Igra v vrtcu. 
 

 
 

Slika 5.38: Igra v vrtcu. 
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Vsaka skupina (vseh 11) je imela kocki v igralnici nekaj dni. Vzgojiteljica oz.  njena 

pomočnica je kocki skupaj z otroki preizkusila. Povratne informacije so bile večinoma 

pozitivne. V prvem starostnem obdobju je bila otrokom bolj zanimiva kocka 

»Sestavljanka Zlatorog«, najraje so razporejali kamenčke po barvah. To smo pričakovali, 

saj so igre s to kocko lažje kot pri »Zlatorogovi poti«, ki pa je bila bolj zanimiva starejšim 

otrokom, otrokom drugega starostnega obdobja. Večino časa so se igrali družabno igro.  

 

Dobili smo tudi nekaj predlogov, kako bi lahko kocki še izboljšali, kaj bi lahko 

spremenili. Sam koncept izdelave je večini všeč, so pa predlagali, da bi naredili kocki še 

za kakšno drugo področje, da bi uporabili drugo tematiko. 

 

Za naslednje leto se že dogovarjamo, da bi izdelali še nekaj kock. 
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6 DISKUSIJA ZADANIH CILJEV IN HIPOTEZ 
 
 
V tem poglavju želimo predstaviti ali smo dosegli zadane cilje (C 1–5) in hipoteze (H 
1–3). 
 
Cilji: 
C 1: Predstaviti proces in pomen tehnične vzgoje v vrtcu. 

V 2. poglavju (Tehnična vzgoja v vrtcu) smo najprej predstavili tehnične dejavnosti 

(poglavje 2.1.). Usmerjevalni in globalni cilji tehnike in tehnologije (Papotnik, 1999, str. 

13) so v pomoč pri vodenju otroka skozi proces pridobivanja izkušenj. Omenili smo 

vsebine, ki so primerne za reproduktivne in produktivne tehnične dejavnosti. V poglavju 

2.2. smo predstavili, kako je tehnika oz. tehnična vzgoja opredeljena v Kurikulumu 

(1999). Nima svojega področja, cilje, ki so povezani s tehniko, moramo razbrati iz drugih 

področij (največ jih najdemo na področju narave, umetnosti in matematike). S pomočjo 

ciljev vidimo, kaj vse otrok s tehnično vzgojo pridobi, spoznamo pomen tehnike in 

tehnologije v predšolskem obdobju. 

 

C 2: Predstaviti pomen igre pri predšolskem otroku. 

Poznavanje teorij otrokovega razvoja je v pomoč pri razumevanju otrokovih dejanj oz. 

načina igre. Na igro zelo vplivajo razvojne značilnosti otroka, te smo omenili v poglavju 

3.1. V podpoglavjih smo opisali posamezne razvojne značilnosti (gibalni razvoj, razvoj 

mišljenja in razumevanja, govorni razvoj, socialni in čustveni razvoj). V naslednjem 

poglavju (3.2. Igra in igrače) smo predstavili pomen igre za predšolskega otroka, za 

njegovo učenje in razvoj. V poglavju 3.2.1. smo igro razdelili glede na razvojni vidik in 

opisali vse vrste igre. Poglavje 3.2.2. pa smo namenili predstavitvi pomena igrače v 

otrokovi igri, izpostavili smo didaktične igrače in njihov pomen. 

 

C 3: Predstaviti pomen in proces izkustvenega učenja pri predšolskem otroku. 

Izkustveno učenje, ki je oblika aktivnega učenja, je predstavljeno v poglavju 3.3. 

Predstavljen je Kolbov cikel izkustvenega učenja. Navedena so načela in metode 

izkustvenega učenja. V nadaljevanju je napisano tudi, kaj je poleg ustrezne motivacije še 

pomembno za uspešno izkustveno učenje. 
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C 4: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev o trenutnem stanju učne poti 

in zbrati njihove predloge za možno izboljšavo. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo dobili mnenje strokovnih delavcev o trenutnem 

stanju učne poti. Dobili smo nekaj predlogov, s katerimi bi lahko učno pot še izboljšali, 

ter pridobili nekaj idej, ki so nam bile v pomoč pri izdelavi našega didaktičnega 

pripomočka. 

 

C 5: Analizirati učinkovitost načrtovanja, izdelave in preizkušanja didaktičnega 

pripomočka. 

Načrtovanje, izdelava in preizkušanje didaktičnega pripomočka, didaktičnih kock, je 

opisano v 5. poglavju, natančneje v poglavju 5.3. Vrednotenje dodanega koncepta na učni 

poti. 

 

Hipoteze: 

 

H 1: Večina anketiranih strokovnih delavcev podpira idejo o umestitvi novega 

didaktičnega pripomočka v učno pot. 

Velika večina, kar 31 strokovnih delavcev, podpira idejo o umestitvi novega didaktičnega 

pripomočka v učno pot. Le štirje so mnenja, da to ni potrebno. To hipotezo lahko 

potrdimo. 

 

H 2: Didaktični pripomoček bo pri večini otrok v vrtcu pri igri dobro sprejet, z 

njim se bodo igrali več kot 15 minut. 

Hipotezo lahko potrdimo, otroci so se v vrtcu s kockama igrali veliko več časa, ne samo 

15 minut. 

 

H 3: Didaktični pripomoček bo pri večini otrok na prireditvi dobro sprejet, z njim 

se bodo igrali več kot 15 minut. 

Tudi na prireditvi sta bili kocki dobro sprejeti. Večina otrok se je vsaj z eno od kock 

igrala več kot 15 minut. Hipotezo lahko potrdimo.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Namen diplomskega dela je bil, da v učno pot »Zlatorogova pravljična dežela« umestimo 

didaktičen pripomoček, ki bo pripomogel k izboljšavi te poti, bo otrokom v pomoč pri 

učenju in zanimiv za igro. Na učni poti so dejavnosti zasnovane tako, da se izvajajo 

pretežno individualno. Ni iger, namenjenih več otrokom hkrati, ni družabnih iger. To smo 

želeli spremeniti. Raziskali smo, kakšno je mnenje strokovnih delavcev, ki učno pot 

poznajo, o poti in ali imajo kakšne predloge za izboljšavo. Dobili smo nekaj predlogov in 

na podlagi teh smo se odločili, da umestimo v pot dve didaktični kocki, ki vsebujeta 

različne igre in sta primerni za otroke celotnega predšolskega obdobja. Kocki pokrivata 

vsa kurikularna področja.  

 

O otroški igri je že veliko napisanega. Med prebiranjem literature smo pridobili ustrezno 

znanje in ideje za posamezne igre, ki se jih otroci s kockama lahko igrajo. Na trgu je 

mnogo igrač, zato smo se morali kar potruditi, da smo izdelali dobro in zanimivo igračo, 

ki ni kopija že katere obstoječe. Za material smo izbrali les, saj v učni poti vse temelji na 

naravnih materialih, predvsem na lesu. Vse ni šlo tako, kot smo načrtovali, zato smo med 

izdelavo sproti prilagajali in spreminjali postopke in tehnike, ki smo si jih na začetku 

zamislili. Te tehnike, ki smo jih uporabili med izdelavo in so se izkazale za primerne, 

smo predstavili tudi otrokom v skupini drugega starostnega obdobja (skupina 5–6  

letnikov v Vrtcu Bohinj). S tehničnimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali v vrtcu, smo 

otrokom omogočili, da si pridobijo nove izkušnje in znanje o svetu tehnike in tehnologije. 

Pridobljeno znanje se je odražalo tudi na drugih postajah na učni poti med obiskom 

dvodnevne prireditve. Glede na odziv otrok in odraslih lahko rečemo, da sta kocki 

zanimivi in privlačni za igro. Otroci se z njima igrajo mnogo več časa, kot smo 

predvidevali. Strokovni delavci so kocki preizkusili in nam posredovali svoje mnenje. 

Povratne informacije so bile po večini pozitivne, dobili smo tudi nekaj predlogov za 

možno izboljšavo oz. nadgradnjo kock. Želja večine zaposlenih v Vrtcu Bohinj je tudi, 

da bi bili kocki v vsaki skupini, da bi se otroci z njima lahko več igrali.  

 

Dogovarjamo se z vodstvom Vrtca Bohinj, da bi izdelali še nekaj kock. Razmisliti bomo 

morali o možnih izboljšavah, tehničnih in vsebinskih, s katerimi bi kocki še nagradili. Za 

kocki je zanimanje pokazalo tudi Turistično društvo Bohinj, ki meni, da bi bili kocki 



60 
 

primerni za trženje. Vodstvo društva pa je izrazilo željo, da bi razmislili o združenju kock 

v eno, da bi s tem prihranili pri materialu in tudi za kupce bi to bilo cenovno dostopnejše. 

Kocka naj bi se sestavljala na način sestavljanke (kot 1. kocka »Sestavljanka Zlatorog), 

vsebovala pa bi tiste igre, za katere menimo, da so otroke najbolj pritegnile. Ideja je dobra, 

zato jo bomo upoštevali in poskušali izdelati dobro kocko. 
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9 PRILOGE 
 
 
9. 1 Vprašalnik za strokovne delavke in delavce vrtca 

 
Spoštovani! 
Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 
diplomskega dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje z namenom, da uspešno sestavim 
načrt za izdelavo didaktične igrače oz. družabne igre. Le-ta naj bi bila  povezana z učno 
potjo Zlatorogova pravljična dežela, uporabljala pa bi se na prireditvi – U konc' sveta so 
pravljice doma in tudi v vrtcu kot učni pripomoček. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik v 
celoti izpolnite. Vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v namen 
raziskovanja. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

Bohinjska Bistrica, marec 2017                        

Petra Pintar 

OSNOVNI PODATKI 

  1. Spol (obkrožite):  ženski     moški      

  2. Izobrazba:____________________________________ 

  3. Stopnja:______________ 

4. Starost v letih (obkrožite): 

a) 20–30  

b) 31–40 

c) 41–50 

č) 51 in več 

5. Opravljate delo (obkrožite): 

a) vzgojitelj-a/ice 

b) pomočnik/ca vzgojitelj-a/ice 

c) drugo (navedite):______________________ 

6. Delovna doba v vrtcu (prosim, zapišite število let): _________ 

7. Naziv vrtca in enote:__________-

___________________________________________________________ 

8. Starost otrok v oddelku (navedite): __________ 

9. Število otrok v oddelku (navedite): __________ 

VPRAŠALNIK 

1. V Ukancu, tik ob Bohinjskem jezeru je učna pot Zlatorogova pravljična dežela. V 
njej se vsako leto odvija dvodnevna prireditev– U konc' sveta so pravljice doma. 
Poznate oz. ste že obiskali še katero učno pot/prireditev, ki je podobna tej? 

a)  DA, katero? 
______________________________________________________________________
_____ 
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b)  NE 

2. Na učni poti Zlatorogova pravljična dežela je več postaj. Katere bi spremenili in 
kako?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

  
3. Katere elemente oz. postaje bi še dodali? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

4. Kako bi ocenili tehnične dejavnosti na učni poti, ki se odvijajo v času prireditve 
(skodlarstvo, izdelovanje lesenih zabojev – Lip Bled, izdelovanje iz naravnih 
materialov – Waldorfska šola Radovljica, izdelovanje iz papirja – Vrtec Bohinj)? 

a) jih je premalo 
b) jih je dovolj 
c) jih je preveč 
č)   jih sploh ne potrebujemo 
d) drugo: 

________________________________________________________________
____________ 

 

5. Otroci bi na učni poti v času prireditve lahko izdelali še kakšen izdelek. Kaj 
predlagate? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ 

 

6. Ali menite, da je v učno pot smiselno umestiti tudi didaktično igračo oz. družabno 
igro, ki bi nadgrajevala otrokovo poznavanje le-te? 

a)  DA 

Katero kurikularno področje naj bi po vašem mnenju ta igrača oz. družabna igra 
pokrivala? 



III 
 

______________________________________________________________________
__________________ 

b)  NE, zakaj? 
______________________________________________________________________
_______ 

 

7. Katere materiale bi izbrali za didaktično igračo oz. družabno igro na učni poti? 

a) papirna gradiva 
b) embalažo 
c) les 
č)   kovine 
d) umetne snovi 
e) tekstil 
f) drugo (navedite): 

____________________________________________________________ 
 

8. Če bi naredili didaktično igračo oz. družabno igro, koliko otrok  naenkrat bi lahko 

sodelovalo? 

a) 1 otrok 
b) v paru 
c) v manjših skupinah (3–6 otrok) 
d) v večjih skupinah (več kot 6 otrok) 

 

 

9. Koliko časa bi namenili za igro? 
 

a) do 5 min 
b) 5–10 min 
c) 10–15 min 
č)   15–30 min 
d) več kot 30 min 
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9.2 Bohinjske pravljice 
 

1. ZLATOROG 

 

V jezerski dolini in okoliških gorah so nekoč živele bele žene, mila dobrosrčna bitja. 

Pomagale so siromakom v stiskah in ženam pri porodu. Pastirje so učile spoznavati 

zdravilna zelišča in njih moči. Če pa se je kdo drznil približati visoki dolini, so ga odvrnile 

s plazovi kamenja, točo in z nalivi z gora. 

 

Tam so se pasle tudi njihove bele koze. Vodil jih je Zlatorog, krasen bel gams z zlatimi 

rogovi. Bele žene so ga naredile nesmrtnega. Če ga je kdo ranil, je iz zemlje, na katero je 

padla Zlatorogova kaplja krvi, zrasla zdravilna roža – triglavska roža ali roža mogota. 

Takoj ko je Zlatorog pojedel njen cvet, se je njegova rana zacelila. 

 

V krajih tod okoli se je govorilo, da so zlatorogovi rogovi ključ do zaklada v gori Bogatin, 

ki ga čuva stoglavi zmaj. Kdor bi želel do zaklada, bi moral zlatoroga ubiti. Nek mlad 

lovec je to nekoč poskusil. Pohlep do bogastva ga je gnal v goro, z gore pa se ni nikdar 

več vrnil. Zlatorog ga je pahnil v prepad. 

 

Zlatorog je bil tako užaljen zaradi človekovega pohlepa, da je razril vse pašnike in zapustil 

jezersko dolino. Planinski raj je spremenil v melišče, potem pa odšel. Z njim so odšle tudi 

bele žene in bele koze. 

 

2. JEZERNIK 

 

Jezernik je bil povodni mož urnih rok, ki mu ni nikoli ušla nobena riba. Lovil jih je v 

Bohinjskem jezeru, ulov pa odnašal v svoj podvodni grad. V nizki bajti v Ukancu je takrat 

živel reven ribič. Vsak dan je od jutra do mraka čakal, da se bo v njegovo mrežo ujela 

kakšna riba. To pa se je le redko zgodilo, ker je povodni mož ves čas razgrajal v vodi in 

tako pregnal vse ribe. 

 

Nekega dne je bilo ribiču vsega tega dovolj. Odločil se je, da bo lovil ponoči. Vendar se 

v njegovo mrežo tudi ponoči ni ujela nobena riba. Ribičevo srce je prevzelo sovraštvo do 

povodnega moža. Šel je domov po rovnico, se vrnil na jezerski breg in pričel kopati jarek. 
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Povodnega moža je zanimalo, kaj dela ribič. Pa mu je ribič povedal, da bo izkopal tak 

jarek, da bo po njem odteklo jezero in bo tudi povodni mož ostal brez hrane. Povodni mož 

je od strahu zakričal, da je odmevalo od Pršivca. Prosil je ribiča, naj neha kopati, v 

zameno pa mu bo podaril tako vršo, ki bo vsakič, ko jo bo vrgel v vodo, polna rib. 

 

Ribič se je s tem predlogom strinjal in je sprejel Jezernikovo vršo. Zdaj je bilo tudi za 

ubogega ribiča iz Ukanca dovolj rib. Kadarkoli je vrgel vršo v jezero, je potegnil ven 

dovolj rib za vse Bohinjce. Ko je ribič umrl, je tudi vrša izginila kdo ve kam. 

 

3. POLESNJAK 

 

V bohinjskih hribih uganja norčije škrat Polesnjak. To ime so mu Bohinjci nadeli zato, 

ker se rad skriva in pleza po lesu. Najraje sedi v kakšni temni, nepristopni goščavi, kjer 

se skriva pred ljudmi in gozdnimi zvermi. Drvarji ga le redko vidijo, kdor pa ga, zna 

povedati, da je to grbast škrat, ki ima na glavi rdečo čepico. 

 

Neke noči se je bohinjski kmet vračal s planine Blato nazaj v dolino. Z gozdne poti je 

zašel v goščavo in tam zaslišal Polesnjaka, ki je takole govoril sam s seboj: »O, kako sem 

sam v teh goščavah. Skrinjo z zlatniki bi napolnil tistemu, ki bi mi pripeljal ženo.« 

 

Kmetu so bili zlatniki všeč. Premišljeval je, katero dekle bi mu lahko odpeljal za ženo. 

Pa ni bilo nobene, ki bi bila pripravljena iti Polesnjaku za ženo. Tako je kmet vzel vrečo 

in jo napolnil s senom. Odnesel jo je Polesnjaku, govoreč, da je v vreči nevesta. Polesnjak 

mu je verjel in mu v zameno res napolnil skrinjo z zlatniki.  

 

Toda gorje! Ko je Polesnjak ugotovil, da ga je kmet povlekel za nos, je ugrabil kmetovo 

hčerko ter jo zvlekel v svojo podzemno votlino. Kmet ga je rotil, naj mu vrne hčer. 

Polesnjak mu je obljubil vrnitev hčere, a je zahteval, naj mu najprej vrne vse zlatnike. Pa 

ne vse naenkrat, ampak enega po enega. Tako se je moral kmet pošteno truditi in 

mnogokrat prehoditi pot od doma do škratove votline in nazaj. Preden je vrnil zadnji 

zlatnik, je umrl. Jama škrata Polesnjaka se še danes imenuje Deklica. 
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4. ČATEŽ 

 

Pol človek, pol kozel, ves kosmat in s svojim rogatim čelom – takšen je bil planinski škrat 

Čatež, ki je v nočeh prihajal na Komno in vdiral v ovčje staje. Ko je nekoč Čatež spet 

vdrl v stajo, ga je presenetil mlad pastir, ga podrl na tla in zgrabil. Ko je bil Čatež takole 

ugrabljen, je pastirja prosil: »Ne bom se več dotikal tvojih ovac, obljubim! Če me izpustiš, 

ti pripeljem jezersko vilo!« Pastirju je bila jezerska vila všeč, zato se je Čateža usmilil in 

ga izpustil. 

 

Zjutraj ob prvi zori je Čatež priskakljal na breg Bohinjskega jezera in čakal, da so se nad 

jezerom začele dvigati meglice. Meglice so se kmalu spremenile v jezersko vilo in ko je 

vila stopila na breg, jo je Čatež zgrabil in nesel proti Komni. 

 

Ko je imel Čatež jezersko vilo v svojem naročju, mu je postala vila tako všeč, da je ni več 

hotel spustiti iz svojega objema. Namesto k pastirju je vilo odnesel v svoj brlog. Pastirja 

je to še bolj močno razjezilo. Lovil je Čateža in nekega dne je vanj zalučal kamen, ki je 

za vselej pregnal Čateža z njegovih pašnikov in gozdov. 

 

Jezersko vilo je pastir vzel domov. Zelo lepo je ravnal z njo, a vile, ki je hrepenela po 

svojem domu in ves čas neutolažljivo jokala, ni mogel z ničemer potolažiti. Tako se je 

odločil, da jo bo izpustil. Vila se je tega zelo razveselila, v zahvalo pa mu je v srce vsadila 

ljubezen do planinskega sveta. 

 

Od takrat pastirji na Komni radostno vriskajo, veseleč se rajske lepote planin, pečovja na 

Komni pa se še dandanes izogibajo, kajti tamkaj se skriva hudobni Čatež, ki je ovčji tat 

in kozel rogat. 

 

5. GOVIC 

 

Na severni strani Bohinjskega jezera je gora Pršivc. V njej je votlina in na dnu votline 

jezero. V tej votlini živi zmaj Govic, lenobni zmaj, ki prespi večino dni v letu. Svoje 

ležišče si je uredil na obali tik ob tem skritem jezercu na dnu votline. 



VII 
 

Kadar v Bohinju močno dežuje in dež pada že več dni, se v zmajevo votlino nateče toliko 

vode, da se gladina zmajevega jezerca dvigne. Mrzla voda prelije zmajev rep in zmoči 

njegov velik trebuh. Tedaj se zmaj zbudi, zarohni in se zelo razjezi. 

 

S svojim repom maha in tolče po vodi, da voda šprica po celi votlini in pljuska skozi 

luknjo v steni gore. Njegovo besnenje povzroči, da voda vre z velikim in močnim slapom 

iz te votline in drči po kamniti strugi vse do Bohinjskega jezera. Bohinjci so ta slap 

poimenovali kar po zmaju, zato se imenuje slap Govic. 

 

Potem, ko dež poneha, se gladina jezera v zmajevi votlini ponovno zniža. Slap izgine, 

kamnita struga slapa se posuši, zmaj se umiri in ponovno zaspi. Tako bo spal vse dotlej, 

ko ga bodo veliko deževje in narasle vode ponovno zdramile. 

 


