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POVZETEK  

Osnovni namen diplomskega dela je umestiti celovito senzomotorično igračo kot 

primerno sredstvo za spoznavanje realnega sveta tehnike, nabiranje izkušenj in 

razvijanje spretnosti ob manipulaciji z raznimi tehničnimi predmeti. Želela sem podati 

model zgodnjega tehniškega opismenjevanja, kjer sem bila zelo uspešna. 

V teoretičnem delu so predstavljene in razložene osnovne značilnosti tehnike, 

tehnologije in tehnično izobraževanje. Kasneje pišem o umetniških in tehniških 

dejavnostih, ki prinašajo otrokom veselje, vznemirjenost in zadovoljstvo. Predstavljena 

je tudi senzorna integracija, ki je pomembna, saj sestavi vse delčke informacij vseh 

čutov, ki se združijo v možganih na enem mestu in to možganom omogoča izkusiti 

situacijo kot celoto, ter uporabi telo za izvedbo naloge. 

V empiričnem delu podajam kriterijsko zasnovo senzomotorične igrače, kjer jo tudi 

podrobneje opišem, predstavim s slikami in tehničnimi risbami. Igračo sem tudi 

preizkusila v vrtcu, kjer je več skupin otrok (skupaj 185 otrok) v starosti 2–6 let 

nabiralo izkušnje z zasnovano senzomotorično igračo. Igračo so ovrednotile tudi pristne 

vzgojiteljice, in sicer je bilo v vzorec pri raziskavi z anketo vključenih 20 vzgojiteljic, ki 

so s svojo skupino preizkusile senzomotorično tablo. Uporabljeno je bilo kvantitativno 

zbiranje podatkov z lastnim instrumentom opazovanja in z anketo po lestvici od 1 do 5. 

Želela sem ugotoviti, kakšen je pogled vzgojiteljev na samo igračo, na kateri so 

predmeti iz realnega življenja ter od katerih jih starejši odvračamo in celo strašimo. V 

tem primeru gre predvsem za predmete tehniškega značaja.  

Na podlagi raziskovalnih hipotez so rezultati pokazali, da se največ strokovnih delavk 

strinja, da je igrača primerna za igro in da je sama vsebina, ki jo igrača predstavlja, zelo 

primerna. Največ strokovnih delavk je bilo mnenja, da je igrača najbolj primerna za 

starost 4–6 in 3–4 leta. Celo 50 % jih je mnenja, da bi igrača bila primerna tudi za 2–3 

leta stare otroke. 

Na osnovi igre otrok, mnenj vzgojiteljic in svojega opazovanja lahko predvidim 

naslednji spremembi: (1) na sami igrači bi bilo treba zamenjati uro iz umetne mase z 
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leseno, ki bi bila bolj trpežna na udarce, (2) mini vodnjak bi v prihodnje potreboval 

bazen, v katerega bi iztekala voda. 

Senzomotorična igrača, ki sem jo predstavila v delu, je primerno sredstvo za razvoj 

tehniške pismenosti tako za prvo kot drugo starostno obdobje v vrtcu. Vzgojiteljice 

bodo z mojim delom dobile boljši vpogled v tehnično vzgojo ter hkrati imele vzorčni 

model za zgodnje tehniško opismenjevanje in uvajanje otrok v svet tehnike in 

tehnologije. 

KLJUČNE BESEDE: 

senzomotorika, predšolska vzgoja, tehnična vzgoja, tehniško opismenjevanje, 

senzomotorična igrača. 
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Sensomotor toy as a means of technical literacy in the 

pre – school period 

SUMMARY 

The basic purpose of my dissertation is to introduce an overall senso-motoric toy as an 

appropriate means to study the real world of design and technology, gain experiences 

and develop skills while manipulating with various technical objects. We wished to give 

a model of an early technical learning, with which we were very successful. 

In the theoretical section, the basic characteristics of design and technology and 

technical education are presented and explained. Further on we speak about the artistic 

and technical activities which bring joy, excitement and satisfaction to children. We 

also deal with sensorial integration which is important because it puts together all bits of 

information of all senses, that are combined in brains on one spot. This enables the 

brains to experience the situation as a whole, and uses the body to carry out the task. 

The empirical section gives a criterion-referenced design of a senso-motoric toy, 

together with its detailed description, pictures and technical drawings. We have also 

tested the toy in the kindergarten where several groups of children (185 children in 

total) from 2 to 6 years gained experiences from the designed senso-motoric toy. The 

toy was also evaluated by real educators. In a sample survey research 20 educators with 

their groups tested the senso-motoric board. Quantitative data gathering with own 

instrument for observation and a survey scale from 1 to 5 were used. Our aim was to 

find out what was the opinion of educators about the toy itself with objects from real 

life from which children are intimidated and even made afraid by adults. In this case it 

is mainly about objects of technical character.  

On the basis of research hypothesis the results show that most of the professional 

workers agree that the toy is appropriate for children to play and that the substance itself 

which the toy represents, is also very convenient. The most of professional workers 

think that the toy is the most appropriate for children aged 4 to 6 years and from 3 to 4 
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years. Even 50% of them believe that the toy would be suitable also for 2 to 3 years old 

children.  

Considering the playing of children, opinions of educators and my observations we can 

foresee the following changes: (1) the clock made of synthetic material should be 

replaced by a wooden clock that will be more resistant to blows, and (2) in the future, 

the miniature well will need a pool into which the water will flow out.  

The senso-motoric toy which we present in this dissertation is an appropriate medium 

for the development of technical knowledge both for the first as well as the second age 

period in the kindergarten. With our work the educators will get a better insight into the 

technical education and at the same time they will have a sample model for an early 

technical teaching and introduction of children into the world of design and technology. 

KEY WORDS: 

Sensomotor, pre–school education, technical education, technical literacy, sensomotor 

toy. 
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1 UVOD 

Igra pri otroku predstavlja najpomembnejšo dejavnost v njegovem razvoju, zlasti v 

predšolskem obdobju. Ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba in pogoj za 

normalen razvoj gibalnih sposobnosti, kognitivnih zmožnosti, čustev, socialne 

kompetentnosti, avtonomnosti in razvoj spoznanj o sebi in svetu (Batistič Zorec, 2006).  

Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra, in ne zaradi zunanje prisile. Potek 

in smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni rezultat kot sam proces, 

uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987). 

Skozi igro otrok razvija sposobnosti, pridobiva znanje, izkušnje in se zabava 

(Pečjak, 2009).  

Z didaktičnimi igrami se otroci spoznavajo s pravili, krepijo svoje socialne spretnosti in 

medsebojno komunikacijo (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Otrok opazuje, komentira, primerja, se opredeljuje in izraža lepo v naravi, urbanem 

okolju, pri uporabnih predmetih, tehniških in umetniških produktih, posebnih in 

vsakdanjih dogodkih itn. (Bahovec, Bregar-Golobič in Kranjc, 1999). 

Znano je, da si otrok pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre 

in ustvarjalnega dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo z 

rezultatom, ki se kaže kot stvaritev. Čeprav na pedagoškem področju ni možno namer in 

učinkov prikazovati s formulami, funkcijami in z matematičnimi izračuni, je zanimiv 

tale izrek: f (G, N, P, M, A, S). Predstavljene spremenljivke tvorijo logično in trdno 

strukturo sestavin in kategorij, ki so prisotne v vseh fazah delovnega cikla (načrtovanje, 

planiranje, izvedba in kontrola rezultatov in učinkov vzgojno-izobraževalnega procesa). 

V teh fazah si otrok pridobiva vednosti in znanja, spoznava različne materiale, 

postopke, modele, makete, gradnje, orodja in razvija svoje tehnične, ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti. Pridobiva nove tehnične, fizikalne, organizacijske, 

komunikacijske, ergonomske, oblikovne, estetske in socialne izkušnje (Papotnik, 1999). 
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Papotnik (1999) izpostavi pomembnost tehnike v predšolskem obdobju in opozarja, da 

»ne zamudimo tega obdobja za zgodnje učenje tehnike« (str. 7). 

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

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

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

izkušnje pridobimo novo znanje (Marentič Požarnik, 2000). Kot metodo aktivnega 

učenja pa uporabljamo metodo kritičnega mišljenja, ki predstavlja mišljenje otroka na 

višjem nivoju. Otroci radi rešujejo naloge, ki so težje, hkrati pa poskušamo otroka 

pozitivno spodbujati pri reševanju problemov. Otroku vsak problem predstavlja nov 

izziv. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Pri pregledu igrač tako v klasični kot spletni trgovini kaj hitro ugotovimo, da igrače, ki 

bi ponudila celovito doživljanje raznih tehničnih situacij in primerov iz vsakdanjega 

življenja, ni. Predšolske otroke namreč tehnične stvari zelo fascinirajo in imajo željo po 

rokovanju z le-temi, na tržišču pa skorajda ne najdemo igrače, ki bi npr. otroka naučile 

rokovati s ključem in ključavnico. Vsaj v realni obliki ne – našla sem primere, ki pa so 

iz umetnih snovi. Tovrstne igrače, ki jih kupujemo starši svojim otrokom, so estetske, 

lepih barv in oblik, vendar kaj kmalu ugotovimo, da so vsebinsko in funkcionalno 

okrnjene, zanimive le za kratek čas, predšolski otrok pa bi se rad izživel in spoznal, 

kako deluje stikalo: vzrok – posledica, kako ključ odklene vrata, kako voda odteče v 

odtok, kako se odpenja in zapenja zadrga, na kakšen način gre vtikač v vtičnico, kako 

kazalci krožijo na uri, kako magnet stoji na magnetni tabli, kako posodo dvigneš in 

spustiš z vrvjo, kako se pravilno oglasimo na domofon. Stik in doživljanje tovrstnih 

tehničnih aktivnosti vplivata tudi na kasnejše učenje otroka v šoli (Sasse, 1990), še 

posebno, če so tudi gibalno oz. motorično aktivne, kar še dodatno stimulira vizualizacijo 

in doživljanje prostora (Sasse, 2002). Spraševala sem se, ali imajo otroci v domačem 

okolju dovolj spodbud, če ne celo možnosti rokovanja s predmeti iz realnega življenja, 

kako bi z vsem tem prek igre seznanila svoje otroke v vrtčevski skupini. Ena izmed 

rešitev bi bila, da bi vse naštete elemente lahko spravila na večjo tablo, da bi otrokom 

omogočala eksperimentiranje in raziskovanje navedenih primerov iz realnega življenja. 

Otroci, ki imajo notranjo motivacijo, imajo večji fokus – usmerjenost in posledično 
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daljšo koncentracijo pri dejavnostih, kar je ključno pri doseganju v otrokovem razvoju. 

Pozornost in zbranost, ki bi ju razvijali ob tovrstni didaktični igrači, sta ključnega 

pomena za učenje, kot trdita Kolb in Miltner (2005). Ključno pa je tudi, da je otrok 

sposoben transferja iz ene oblike dejavnosti, npr. dejavnost odpiranja vrat na tabli na 

dejansko odpiranje vrat v domačem okolju, da se magnet pritrdi na železo tako na tabli 

kot na različnih elementih iz enakega materiala doma (otrok raziskuje), da prižiganje 

luči na tabli poveže s stikalom doma, da ve, da ko točimo vodo, le-ta ne izgine, ampak 

nekam odteče, da manipulira z abakom in to prenese v naravo (kamenčki, palice, storži). 

Tako otroci razvijajo fino motoriko (ključavnice, stikala, abak), spoznavanje fizikalnih 

lastnosti (škripec, odtok vode), magnete (kjer razvijajo tudi prostorsko predstavo z 

različnimi dodatnimi magneti – različne velikosti, oblike in barve), spoznavanje 

matematične zakonitosti (abak, ura v povezavi s števili in določenimi deli dneva), 

spoznavanje tehniških pripomočkov in poklicev (merilni trak, merjenje različnih 

površin v igralnici) in razvijanje domišljije, saj lahko v tehniški kotiček vključimo 

frizerski kotiček (nastavek za tuš), igre z vodo. 

Še več, elementi/predmeti iz vsakdanjega življenja omogočajo smiselno učenje, tudi 

vsebin tehnike in tehnologije, ki so sestavni del predšolskega tehniškega 

opismenjevanja. S celovito in vsebinsko zaokroženo senzomotorično igračo lahko otroci 

dobijo vpogled v elemente tehnike, razvijajo spretnosti in zmožnosti reševanja 

problemov ter se že počasi navajajo na kritično in logično razmišljanje za odziv v 

drugem okolju ali situaciji. Tehnika in tehnologija se iz dneva v dan vse bolj razvijata, 

kar zahteva od vzgoje in izobraževanja, da se temu prilagodi in tako bo lahko 

izpolnjevalo pričakovane zahteve na področju tehnoloških sprememb. Danes se že na 

vsakem koraku uporabljata sodobna tehnika in tehnologija, zato je treba tudi otroke že v 

vrtcih usmerjati in jim dati možnost, da razvijajo odnos do tehnike na višji ravni. 

Z ustvarjalnim pristopom je mogoče izdelati didaktično igro iz raznega odsluženega, 

nerabljenega ali odpadnega materiala oz. tehničnih elementov. Tako sestavljena igrača 

ali učilo je lahko unikat in ni dosegljiva na trgu, omogoča pa obravnavo in stik s 

številnimi tehničnimi procesi in elementi, ločeno ali kot celota. Tak pristop zahteva pri 

odraslem odprtost in dojemljivost do otrokovih idej in domišljije, pri otroku pa krepi 

sodelovanje z odraslim in spretnosti pri izdelavi iger (Bognar, 1978), igrač ali 

didaktičnih pripomočkov. 
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Danes se od pedagoškega delavca pričakuje, da je razmišljujoč praktik, ki je osredinjen 

na otroke. Ker vem, da vsi ljudje ne razmišljamo enako zaradi lastnih močnih in šibkih 

področij, želim s to senzomotorično igračo pedagoškim delavcem približati 

pomembnost igre v tehničnem kotičku ter da lahko na enem mestu izkoristimo in 

razvijamo veliko potencialov, ki jim jih nudi ta igrača za zgodnje tehniško 

opismenjevanje v predšolskem obdobju. 

1.2 Cilji diplomskega dela 

Osnovni namen diplomskega dela je umestiti celovito senzomotorično igračo kot 

primerno sredstvo za spoznavanje realnega sveta tehnike, nabiranje izkušenj in 

razvijanje spretnosti ob manipulaciji z raznimi tehničnimi predmeti. Želim podati model 

zgodnjega tehniškega opismenjevanja. 

Zastavila sem si naslednje cilje: 

 C1: Predstaviti tehnično vzgojo v vrtcu. 

 C2: Predstaviti vlogo igrač in strategijo izkustvenega učenja. 

 C3: Predstaviti zaključen postopek od zasnove, sestave, uporabe in preizkušnja 

senzomotorične igrače. 

 C4: Ovrednotiti senzomotorično igračo. 

Preverila bom naslednje hipoteze: 

 H1: Večina otrok v vrtcu bo znala pri igri uporabiti vsaj 50 % razpoložljivih 

funkcij igrače. 

 H2: Večina vzgojiteljic, ki bodo spremljale igro otrok na igrači, bo vse elemente 

igrače ocenila kot zelo primerne.  

 H3: Večina vzgojiteljic bo mnenja, da je igrača primerna predvsem za otroke, 

stare 4–6 let. 

1.3 Metodologija dela 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili naslednje metode: 

 zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 
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 opisna metoda, 

 izkustveno učenje, 

 načrtovanje, izdelava in preizkušanje, 

 metoda anket in vprašalnikov, 

 fotografiranje in dokumentiranje, 

 metoda opazovanja z udeležbo, 

 statistična obdelava podatkov in evalvacija. 

1.4 Pregled ostalih poglavij 

V drugem poglavju je opisana tehnična vzgoja v vrtcu. Razjasnjena je razlika med 

tehniko, tehnologijo in tehničnim izobraževanjem. Bolj podrobno so opisani cilji po 

vsebinskih področjih Kurikuluma za vrtce. 

V tretjem poglavju so predstavljeni razvoj otroka in značilne tehniške dejavnosti. 

Četrto poglavje podrobneje opisuje posamezne dele senzomotorične igrače od zasnove 

do izdelka, ki so podkrepljeni z risbami in fotografijami. 

Peto poglavje prikazuje vrednotenje igrače na podlagi komisije, mnenj vzgojiteljic, 

preizkušnje otrok in lastnega opazovanja. Prikazana je analiza stanja. 

Šesto poglavje opisuje diskusijo o doseganju zadanih ciljev in preverjanje hipotez.  

V sedmem poglavju podam zaključek o obravnavanih temah diplomskega dela. 

Pojasnim smiselnost dela in podam smernice za nadaljnje delo. 
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2 TEHNIŠKA VZGOJA V VRTCU 

Tehnika in tehnologija se v uporabi ne morata ločevati. Obe tvorita nerazdružljivo 

celoto. Danes razumemo pod pojmom tehnika razvoj procesa družbene proizvodnje in 

kazalnik stopnje človekovega izkoriščenja produkcijskih sil, to je celovitost sredstev za 

delo. Prevladujoča je definicija združenja International Technology Education 

Educators Association (ITEEA), ki določa tehniko kot »zavestno in smotrno 

preoblikovanje naravnega sveta v umetno človekovo okolje« (ITEEA, 2007). Tehnika v 

ožjem pomenu zajema vse naprave, objekte, postopke in procese, ki služijo temu 

namenu, pri tem pa se za civilizacijske in kulturne potrebe uporabi racionalno 

naravoslovno spoznanje (Banks, 1994). Tehnika je tudi področje človekovih izkušenj, 

spretnosti in znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja svojega okolja 

po svojih materialnih in duhovnih potrebah (ITEEA, 2007).  

Tehnologija je definirana kot uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev 

človekovih potreb in reševanje problemov. S pojmom tehnologija označujemo 

znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s 

pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravnih spoznanj za civilizacijske in 

kulturne potrebe (ITEEA, 2007). 

Tehniško izobraževanje predstavlja izobraževanje vsebin tehnike in tehnologije za 

učence/dijake/študente od osnovnošolskega do univerzitetnega študija z namenom biti 

tehnološko pismen (ITEEA, 2007). Predstavlja tudi pot načrtovanih in pridobljenih 

tehniških izkušenj od osnovnošolskega izobraževanja do univerzitetnega tehniškega 

študija. Pri otrocih je treba razvijati tehniško mišljenje ter spodbujati inovativnost in 

tehniško ustvarjalnost v problemskih situacijah. 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) opredeli elemente tehnične vzgoje v vrtcu kot 

cilje, integrirane znotraj ciljev šestih kurikularnih področij. To so gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. 
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2.1 Gibanje 

Globalni cilji: 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. 

Cilji: 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike; 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti; 

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

2.2 Jezik 

Globalni cilji: 

 jezik kot objekt igre; 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti (besednjak, komunikacija). 

Cilji: 

 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske 

procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura 

komunikacije, stili komunikacije, vljudnost); 

 otrok razvija jezikovne zmožnosti v različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih jezikih v povezavi z mišljenjem pri 

oblikovanju predpojmovnih struktur (število, količina, teža, prostor, čas), pri 

medosebnih odnosih; 

 otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

2.3 Umetnost 

Globalna cilja: 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo; 
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 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Cilji: 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti; 

 spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote; 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja; 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem; 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter 

predstav o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih; 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem 

povečane pozornosti v občutenju telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe 

ter izbranih virov iz okolja; 

 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja; 

 uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, instrumenti, tehnikami in 

tehnologijami) in z njihovimi izraznimi lastnostmi; 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev 

in prostora. 

2.4 Družba 

Globalni cilji: 

 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in v vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.; 

 oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb, spoznavanje, da se 

ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo; 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Cilji: 
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 otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma; 

 otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni; 

 otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje 

o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. z različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov; 

 otrok ima možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov 

itn. in se seznanja z možnostmi kritičnega vedenja; 

 otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja; 

 otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, 

telefon, radio, televizija itn.) ter komunicira s pomočjo računalnika; 

 otrok se seznanja z varnim vedenjem ter se nauči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, 

obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn. 

2.5 Narava 

Globalni cilji: 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave; 

 spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina 

življenja; 

 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

 spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe; 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznanju narave.  
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Cilji: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo; 

 otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo; 

 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

nežive narave; 

 otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi 

snovmi; 

 otrok spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost; 

 otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov; 

 otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa; 

 otrok spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje; 

 otrok spoznava gibanje teles po zraku, v vodi in na kopnem; 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in 

izvor svetlobe; 

 otrok spoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov 

namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje; 

 otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. 

2.6 Matematika 

Globalni cilji: 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju; 

 razvijanje matematičnega izražanja; 

 razvijanje matematičnega mišljenja; 

 razvijanje matematičnih spretnosti; 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji (Bahovec idr., 1999): 

 otrok rabi imena za števila; 
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 otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom; 

 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1; 

 otrok razvija smiselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje; 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico; 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; 

 otrok rabi izraze za opisovanje položaja premetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru; 

 otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti 

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

 otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z 

merili in enotami. 

Neposredno pa je možno pričakovane dosežke tehnične vzgoje v vrtcu izluščiti kot cilje 

na primeru dejavnosti (Papotnik, 1999) za določeno starostno obdobje. 

Cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave, so naslednji 

(Bahovec idr., 1999): 

 otrok spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost; 

 spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje; 

 odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); 

 odkriva lastnosti zraka; 

 prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 

njihov namen in pomen; 

 uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave; 

 spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 

Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s 

področja narave: 
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 otrok se igra s plastičnimi materiali (plastelin, glina), preoblikuje toge (žica, 

glina) in elastične materiale; 

 sodeluje pri urejanju prostora; 

 se igra (gradi in razstavlja) s konstrukcijskimi zbirkami, predmeti; 

 se igra z igračami, ki imajo lasten pogon; 

 se igra s tehničnimi predmeti (ura, zvonec, kladivo itd.).  

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s 

področja narave (Bahovec idr., 1999): 

 otrok ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdržuje (avto potrebuje gorivo, 

avtomobilček poganja vzmet, človek hrano itd.); 

 se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in 

sestavlja); 

 oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga 

mozaik; 

 se igra z elastiko, zvija žico in ugotavlja, katere lastnosti so se pri oblikovanju 

ohranile in katere spremenile; 

 se igra s tehničnimi predmeti; 

 uporablja različne materiale in orodja. 

Osnovne vsebine predmeta se nanašajo na zgodnje uvajanje otrok v svet tehnike in 

tehnologije ob igri z igračami in s spoznavanjem bližnje okolice. Pri tem spoznajo 

igrače z različnimi pogoni, iz različnih materialov in jih razvrščajo po izbranih 

lastnostih. Spoznajo tehnike preoblikovanja papirnih materialov, gline, umetnih mas, 

lesa, mehkih kovin in kompozitnih materialov. Pri tem je zelo pomembno poudariti, da 

gre za postopek, pri katerem otroci razvijajo delovne navade, spretnosti, veščine in 

pridobivajo znanje. 

Vloga vzgojnega osebja pa naj bi bila, da načrtujejo, motivirajo, organizirajo in 

spodbujajo otroke v predšolskem obdobju pri ustvarjalno-tehničnih dejavnostih.  
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3 RAZVOJ OTROKA IN SENZORNA 

INTEGRACIJA 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje v vrtcu tudi kar se tiče vsebin tehnične vzgoje. Vedno bolj se kaže 

nuja po tehniškem in tehnološkem opismenjevanju že v predšolskem obdobju, da bodo 

otroci, ko vstopijo v svet šole kot učenci, hitreje dojeli in vključili, razumeli bistvo 

tehnološke pismenosti znati in biti sposoben kaj narediti ob kritičnem premisleku, tudi 

stati za svojo odločitvijo (Avsec, 2012). Otrok naj bi že v vrtcu dojel pojem tehnologije, 

s pomočjo katere zavestno in smotrno preoblikujemo naravni svet v človeško okolje, 

zgrajeno po lastnih željah in potrebah (Avsec, 2012).  

Razne dejavnosti dela s tehničnimi zbirkami in manipulacija z raznimi materiali ali v 

tehniki, polizdelki, izdelki lahko značilno prispevajo k razvoju inženirskega 

razmišljanja otrok, hkrati pa razvijajo tudi potrebne spretnosti za reševanje tehničnih in 

tehnoloških problemov (Bagiati in Evangelou, 2016). Otrok najprej zaznava tehnično 

vzgojo prek igre, izdelave raznih okraskov, kreacij ipd. 

Umetniške dejavnosti prinašajo otrokom veselje, vznemirjenost in zadovoljstvo. 

Zasledujejo mnogo smotrov, najbolj značilno pa je razvijanje otrokove kreativnosti, 

domišljije in iniciativnosti. Če damo otrokom čas, priložnost in svobodo, da 

eksperimentirajo s kreativnimi sredstvi, da odkrivajo sami zase in testirajo svoje ideje, 

bodo sposobni, ker tako razvijajo osnove za dosežke v znanju in odraščanju.  

Torrance (1962) je zapisal o dosežkih ustvarjalnega procesa. V tej definiciji je kreacija 

vedno kreacija česa novega, nečesa, kar še ni nikoli obstajalo. Ta proces obsega 

pustolovsko razmišljanje, odklone od osnovne poti, lomljenje kalupov. Predstavlja 

uspešen korak v neznano. Kreativne ideje postanejo zares razvidne v takšnih stvareh, 

kot so znanstvena teorija, inovacija, izdelava proizvodov, novitete, pesmi, vzorci, slike 

ipd., v kotičku za umetnost so otroci večinoma zelo intenzivno dejavni (Torrance, 

2009). Uporabljajo različne medije, slikajo s čopiči ali s svojimi prsti, uporabljajo 

lepilo, barvice, krede, plastelin, škarje in še veliko drugega materiala. Velja si 
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zapomniti, da je sam proces rabe že sam po sebi najbolj vitalna aktivnost. Otroci s 

pomočjo različnih materialov ustvarjajo dvodimenzionalne in tridimenzionalne izdelke. 

Pri tem postanejo vznemirjeni in navdušeni nad tem, kar počno, četudi njihovi končni 

izdelki odraslim niso prepoznavni. Občutljiv vzgojitelj pa se enači z otrokovim 

občutkom in sprejema njegov napor. Prav tako pa se neprestano zaveda, da so za otroke 

značilne različne stopnje razvoja. Predšolsko osebje naj bi zadovoljevalo in spodbujalo 

otroško izvirnost. Včasih nezavedno in namerno omejujejo kreativnost otrok z vzorci in 

modeli. Dokler se koordinacija oči in rok ter desničarstvo otrok (ali levičarstvo) docela 

ne razvijejo, lahko to prispeva k frustracijam in napakam. Igre v kotičku za umetniško 

in tehniško dejavnost imajo pomembno vlogo v osnovnem kurikulu, ker se povezujejo z 

vsemi področji razvoja in dejavnosti. 

3.1 Vpliv umetniških in tehniških dejavnosti na razvoj otroka  

Kotički za umetnost in tehniko pomembno prispevajo k vsem področjem razvoja otroka. 

Tako so zapisale avtorice K. A. Hansen, R. K. Kaufmann, K. Burke Walsh (2000) in 

mišljenje podkrepile z dejstvi, ki se nanašajo na čustveni, fizični, socialni, intelektualni 

in ustvarjalni razvoj.  

ČUSTVENI RAZVOJ pri otroku uresničujemo z omogočanjem komunikacije brez 

besed, s spodbujanjem občutka moči in z zagotavljanjem zadovoljstva v kreaciji 

individualnih stvaritev. Še posebej pomembno je, da otroku dovoljujemo in omogočimo 

sproščanje emocionalnih pritiskov. 

FIZIČNI RAZVOJ uresničujemo z razvojem njegovega razvoja nadzora nad fino 

motoriko, z razvojem občutka za tip, s spodbujanjem vizualnega razlikovanja in s 

spodbujanjem gibanja telesa. Zelo pomembna sta tudi dajanje in pridobivanje izkušenj 

pri usklajevanju med očmi in rokami. 

SOCIALNI RAZVOJ uresničujemo tako, da pomagamo otrokom, da so neodvisni, 

samostojni in da se igrajo samostojno ali z drugimi ter čakajo na vrsto, ko je le-to 

potrebno. Pomagamo jim, da si pridobijo primerno odgovornost za sredstva, in jih 

spodbujamo k spoštovanju idej drugih. 
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INTELEKTUALNI RAZVOJ pri otroku uresničujemo z bogatenjem njegovega 

besednjaka, z učenjem o barvah in oblikah, s krepitvijo njegove pozornosti. Otroku 

pomagamo, da se uči o vzrokih in posledicah – kako in zakaj se stvari dogodijo –, ter s 

prepoznavanjem imena, ko vzgojitelj napiše imena in datume na njihova dela. 

RAZVOJ USTVARJALNOSTI (KREATIVNOSTI) uresničujemo s spodbujanjem 

divergentnega mišljenja z razvejanimi možnostmi ter z vrednotenjem kulturne in 

umetniške dediščine. 

3.2 Senzorna integracija in senzomotorična igrača 

Senzorna integracija sestavi vse delčke: informacije vseh čutov se v možganih 

združujejo na enem mestu in to možganom omogoča izkusiti situacijo kot celoto ter 

uporabiti telo za izvedbo naloge. Dejstvo je, da je senzorna informacija nujna za 

delovanje možganov (Rajović, 2013). Kot primer lahko navedemo, da ko je tok 

občutkov neorganiziran, potem je življenje podobno gneči ob prometnih konicah. 

Senzorno-integracijske funkcije se razvijejo po naravnem vrstnem redu in vsak otrok 

sledi istemu osnovnemu zaporedju. Nekateri otroci se razvijejo hitreje, nekateri 

počasneje, vendar pa sledijo isti poti. Odkloni od normalnega zaporedja razvoja 

senzorne integracije lahko vodijo do težav (Rajović, 2013).  

V prvem mesecu se razvijajo tip, vestibularni sistem (ravnotežje in gibanje), 

propriocepcija (položaj in lega), vid, zvok ter vonj in okus. 

Drugi in tretji mesec poteka razvoj nadzora oči in vratu. Otrok dviguje glavo in prijema. 

Od četrtega do šestega meseca prične otrok prijemati, si gleda roke, kasneje bo držal 

igračo. V tem obdobju se zanese na vid za uporabo rok, sedi in leži iztegnjen na trebuhu 

ter uživa, ko se premika. 

V šestem pa do osmega meseca se plazi in kobaca, kontrolira vrat, pobira majhne 

predmete, motorično načrtuje in čeblja. 

Od devetega do dvanajstega meseca raziskuje okolje, vstaja, tvori besede, si zapomni 

vrstni red dogodkov. 
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V drugem letu se veliko giblje, zaveda se lastnega telesa in samega sebe, pleza in 

lokalizira dotik. 

Od treh do sedem let. V tem obdobju poteka razvoj senzomotoričnih funkcij. 

Pomembno je, da v predšolskem obdobju v vsakodnevno delo vnesemo elemente, ki 

dokazano stimulirajo mentalni razvoj otrok, pa tudi specifične vaje, ki razvijajo 

koordinacijo kretenj in motorike, ter na ta način preprečijo motnje koncentracije in 

pozornosti v kasnejšem življenjskem obdobju. Enako pomembno je tudi razvijanje 

hitrosti razmišljanja, s čimer spremljamo nadarjenost otrok (Rajović, 2013). 

Fina motorika se razvija z rastjo – od začetnih nerodnih poskusov, da samostojno drži in 

uporablja žlico. Kretnje rok oz. dlani sčasoma postajajo vse bolj natančne, vse do 

trenutka, ko otrok lahko vzame svinčnik in ga kontrolira. Fina motorika je torej 

bistvenega pomena za pisanje, saj gre za razvijanje fine motorike mišic dlani in prstov. 

Razvoj grafomotorične sposobnosti se začne v obdobju od 18. meseca starosti in traja 

do odhoda v šolo. Pomembna je za razvoj dodatnih sinaps v možganih, s tem pa tudi za 

razvoj otroka. 

Senzorno procesiranje je pomembno zato, ker vpliva na kasnejše učenje, demonstracijo 

znanja, interakcijo z drugimi, izražanje čustev ter konkretno vpliva na raven 

samozavesti in samonadzora. 

Senzorno-integracijska disfunkcija pomeni, da možgani ne delujejo na naraven, 

učinkovit način, v šolskem sistemu pa se kaže kot hiperaktivnost, vedenje (socialne 

veščine), učne težave v šoli, zamuda v razvoju govora in jezika, mišični tonus in težave 

pri usklajevanju, slabi prehodi (tranzicija) ter slaba samozavest in zaupanje. 

Otroku pomagamo regulirati njegov odziv na občutke s tem, da obogatimo otrokovo 

okolje z načini, ki temeljijo na senzoriki. Dovolimo otroku, da se igra z igračkami za 

zaposlitev rok in prstov, naj premaguje ovire, naj doživlja in raziskuje taktilne dražljaje, 

ki so sestavljeni iz tipnih dražljajev z blago do zmerno silo na receptorje kože. 
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4 SENZOMOTORIČNA IGRAČA 

Ko strokovni delavec ocenjuje stopnjo otrokove vključenosti, ki je nujna za smiselno 

učenje in sodelovanje ter v skladu s tem prilagajanje dejavnosti, je otrokom omogočeno, 

da so bolj motivirani in vključeni, da delujejo v območju proksimalnega razvoja, kar 

poveča njihov občutek kompetentnosti in prepričanja, da bodo zmogli rešiti nove 

probleme in zahtevnejše izzive, lažje se vključijo v podobne oblike dejavnosti in učne 

situacije. Za primer zgodnjega tehniškega opismenjevanja pa je še posebej pomembno, 

da otroku ponudimo (Avsec, 2012):  

 določene informacije in lahko tudi koncepte (vizualne), da si lahko kaj zapomni 

in se kaj nauči; 

 konkretno tehnično okolje za manipulacijo, razvoj kognitivnih in medosebnih 

veščin; 

 izzive, da poskuša delati scenarije, rešitve, bolj ali manj realne.  

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

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

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

Reed, 2008). Nesporno dejstvo razvoja tehniške pismenosti v predšolskem obdobju je 

bilo moje vodilo, tudi že pri snovanju kriterijev senzomotorične igrače. 

4.1 Zasnova igrače (kriteriji, cilji) 

Kriteriji za izbiro elementov: 

1. konkretnost: elementi iz realnega življenja; 

2. raba: najpogostejša raba elementov v hiši/gospodinjstvu; 

3. učenje: možnost učenja, urjenja spretnosti itd.; 

4. urjenje: razvoj fine in grobe motorike; 

5. odnos: upoštevanje varnega pristopa. 

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni izdelki senzomotorične igrače. 
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4.1.1 Abak 

Kriteriji 

Material: leseni okrogli profili, žica iz kovine. 

Dosegljivost (cena): kot izgotovljen izdelek ga lahko kupimo v vseh otroških in 

tehniških trgovinah ter papirnicah in knjigarnah (cena cca 6 evrov). Posamezne dele za 

sestavo lahko kupimo v tehniških prodajalnah. 

Možnost obdelave/sestavljanja/razstavljanja: lahko ga izdelamo sami ali ga kupimo kot 

izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: barve na igralu ne smejo biti oporečne, vsi robovi morajo biti 

zaobljeni. 

Narejen je iz orehovega lesa in kovinskih palic. Lesene kroglice so pobarvane s štirimi 

osnovnimi barvami (zelena, rumena, modra, rdeča). Dimenzija nosilnega okvirja je 

24 x 23 cm. 

Tehnični cilji: otrok spozna štiri osnovne barve, različen material (les in kovino), obliko 

(okroglo, ki drsi po paličici; smer: levo in desno). 

Splošni cilji: razvijanje fine motorike in seznanjanje z različnimi računali (življenje 

nekoč in danes). Seznanjanje z matematičnimi pojmi (dodamo, odvzamemo) in prenos v 

naravo (razvrščamo, urejamo, štejemo). Primerno za otroke avtističnega spektra, pri 

katerih mora biti vse urejeno v določenem zaporedju in katere privlačijo majhni in 

drobni delci. Abak se uporablja s prsti (naše konice prstov so prepletene z živčnimi 

celicami), le-ta pa stimulira delovanje možganov, še posebej če je aktivnost povezana s 

točno določenimi vajami, ki se ponavljajo v intervalih. Rečemo lahko, da so 

matematične vaje, ki jih otroci delajo na abaku, nekaj takega kot počepi in skleci za 

možgane.  
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4.1.2 Lesena vratca z zaklepanjem na ključ 

Kriteriji 

Material: lesena plošča, železna zapiralka, plastičen ročaj, vezni sponki, magnet. 

Dosegljivost (cena): tehniške prodajalne (cena cca 15 evrov). 

Možnost obdelave/sestavljanja/razstavljanja: vse potrebne dele je treba sestaviti in jih 

kot končni izdelek fiksirati na glavno ploščo. Pri tem moramo biti pozorni, da med 

izdelkom in fiksno ploščo pustimo toliko vmesnega prostora, da si otrok ne more 

preščipniti prstov na zgornjem ali spodnjem delu vratc. 

Varovanje zdravja: vsi robovi morajo biti zaobljeni, zapiralka mora biti nova in 

nerabljena. 

Vratca iz lesa, dimenzije 25 x 35 cm, modre barve. Ključavnica in ključ za odpiranje  

le-te, ročaj narejen iz plastike v obliki rožice za lažje odpiranje. Magnet za lažje 

zapiranje vrat in lesena podložka, da so vratca od plošče odmaknjena za debelino prsta, 

zaradi varnosti v primeru pozabljenega odmika otroških prstov. 

Tehnični cilji: otrok spozna različne materiale (les, kovino, plastiko) in barve (modra, 

roza). Seznani se s silo, da magnet privlači železo. Spozna nove pojme, kot so 

odklepanje/zaklepanje, odpiranje/zapiranje. 

Splošni cilji: spozna, da ko se vrata ne dajo odpreti, jih je treba odkleniti, da se v eno 

smer odklenejo, v drugo pa odklenejo. To znanje je pomembno zlasti takrat, ko se otrok 

nekam zaklene in se mora rešiti sam z našimi navodili (v stanovanju, avtu, iz stranišča). 

Spozna nove pojme, kot so vrata, ročaj, ključ, ključavnica, modra, roza. 

4.1.3 Domofon 

Kriteriji 

Material: pretežno iz umetne snovi. 
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Dosegljivost (cena): lahko je rabljen iz vrtca. 

Možnost izdelave/razstavljanja/sestavljanja: izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: rabljen izdelek je treba pred uporabo očistiti z razkuževalnim 

sredstvom. Pomembno je, da je izdelek nepoškodovan. 

Tehnični cilji: otrok spozna, čemu ta naprava služi in kako se uporablja, spozna, dojema 

vrstni red operacij kot pogoj za funkcionalni izdelek (dvignem slušalko, se oglasim, 

pritisnem gumb za odpiranje vrat in položim slušalko).  

Splošni cilji: da se otrok lahko reši v primeru nevarnosti, pokliče na pomoč ali odpre 

vrata staršem. Seznani se z novo tehnologijo in pri tem uporablja vljudnostne izraze, kot 

so dober dan, prosim, hvala, nasvidenje, Jakob pri telefonu. Gre tudi za simbolno igro 

posnemanja svojih vzornikov (mama se pogovarja po telefonu). 

4.1.4 Vrteče kolo 

Kriteriji 

Material: plastično kolo pisarniškega stola. 

Dosegljivost (cena): lahko je rabljeno ali novo, kupljeno v tehniški prodajalni (cena cca 

5 evrov). 

Možnost izdelave/razstavljanja/sestavljanja: izgotovljeno plastično kolo pritrdimo na 

glavno ploščo tako, da se lahko vrti. 

Varovanje zdravja: pred uporabo ga razkužimo z razkuževalnim sredstvom, pozorni 

smo, da kolo ni poškodovano. 

Tehnični cilji: otrok spozna različen material, ki je namenjen za kolesa (plastika, guma, 

železo). Spozna, da se kolo vrti okoli svoje osi, ki je pritrjena. 

Splošni cilji: razvijanje fine motorike (oko, roka). Pojmi: vrtenje, naprej/nazaj. 
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4.1.5 Škripec 

Kriteriji 

Material: lesena kocka premera 6 cm, plastično kolesce premera 5 cm, vrv debeline 

1 cm in dolžine 170 cm, majhno aluminijasto vedro (0,5 l), jeklena sponka. 

Dosegljivost (cena): tehnične prodajalne (cena cca 15evrov). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: izdelek je treba iz posameznih delov 

sestaviti in natančno pritrditi na osnovno ploščo. 

Varovanje zdravja: vsi predmeti so nerabljeni. 

Na višini 140 cm je pritrjena lesena kocka premera 6 cm. Nanj je pritrjeno plastično 

kolesce premera 5cm. Skozi kolesce je napeljana vrv debeline 1 cm in dolžine 170 cm. 

Vrv je narejena iz mehkih vlaken, prijetnih na dotik, in poslikana z osnovnimi barvami. 

Na desnem koncu vrvi je železna sponka in nanjo pritrjeno aluminijasto vedro. Levi 

konec vrvi pa je fiksiran na obstoječo glavno leseno ploščo. Škripec je narejen na takšno 

višino, ki je primerna za otroke v starosti prvega in drugega obdobja. Vedro je iz 

lahkega materiala, zaokrožene oblike (višina 10 cm, premera 13 cm) zaradi lažjega 

manipuliranja. 

Tehniški cilji: otroci spoznajo, kaj je škripec, kako je sestavljen, čemu služi in kdo ga 

uporablja. Spozna, da nam lahko kolo olajša težo. Spozna nove pojme, kot so vlečenje 

vrvi in spuščanje oz. popuščanje. Odkriva osnovne tehnične funkcije (vedro potuje gor 

in se spušča navzdol). Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih, prepoznava, posnema 

in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov namen in pomen.  

Splošni cilji: pri vlečenju razvijamo grobo motoriko. Gre za usklajevanje oko-roka. 

Seznanjanje s poklici in njihovim delom ter pripomočki. Razvijanje simbolne igre 

poklici. 
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4.1.6 Zadrga 

Kriteriji 

Material: plastična zadrga z obrobo trpežnega platna. 

Dosegljivost (cena): lahko je rabljena ali kupljena v prodajalni s tehniškim materialom 

ali vse za šivanje (cena cca 4 evre). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: rabljeno je treba očistiti, delovati mora brezhibno. 

Zadrga, sestavljena iz blaga in plastičnih zob. Pomembno je, da je dovolj dolga in široka 

za lažje učenje odpiranja in zapiranja. Pritrjena je na vsakem vogalu s kovinskimi neti. 

Daljša zadrga (70 cm x 8 cm) je na tablo pritrjena navpično, krajša (35 cm x 8 cm) pa 

vodoravno. 

Tehnični cilji: otrok spozna nova materiala (blago in plastiko) ter zobovje, ki se odpira 

in zapira (vodoravno težje kot navpično, krajša lažje kot daljša). Pomembna pojma s 

primerjavo in abstraktnim prikazom: navpično/vodoravno in daljše/krajše. 

Splošni cilji: nov pojem zadrga. Razvijanje fine motorike (pincetni prijem). Pomoč pri 

vsakdanji rutini k samostojnemu oblačenju, pri katerem gre za dvig samopodobe in 

občutka ZMOREM. Novi matematični pojmi. Lahko navežemo tudi na poklic šivilja. 

4.1.7 Tabla z magneti 

Kriteriji 

Material: majhna, tanka kovinska plošča (debelina 2 mm), štirje magneti, barvasti papir, 

plastična folija za plastificiranje. 

Dosegljivost (cena): tehniška prodajalna. 
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Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: ploščo pritrdimo na osnovno ploščo, 

magneti so izgotovljeni, papirnate krogce izrežemo in plastificiramo. 

Varovanje zdravja: kovinska plošča je nerabljena in z zaobljenimi robovi.  

Narejena je iz čisto tankega materiala dolžine 40 cm in širine 15 cm, zelene barve. Na 

leseno ploščo je pritrjena vodoravno. Na magnetni plošči so štirje večji papirnati krogci, 

ki so v osnovnih barvah in plastificirani. Prav tako so dodani štirje magneti v osnovnih 

barvah, plus magnet bele barve, ki je vsiljivec. 

Tehnični cilji: otok spozna silo privlačnosti, magnet kot pripomoček za pritrjevanje. 

Dojema tehnične odnose. Ureja in razvršča po barvi in velikosti.  

Splošni cilji: tako kot deluje sila magneta na tablo, tako nas privlači sila težnosti k 

zemlji. Osnove matematike (barva, velikost, število, sila). 

4.1.8 Mini vodovod 

Kriteriji 

Material: majhno pločevinasto vedro, PVC-komplet cevi za odtok. 

Dosegljivost (cena): tehnična prodajalna (cena cca 20 evrov). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: možnost razstavljanja vodovodnih cevi. 

Varovanje zdravja: vsi deli morajo biti s higienskega vidika novi in nerabljeni. 

Komplet plastične vodovodne cevi z odtokom in pokrovčkom ter vedrom iz lahkega 

materiala višine 10 cm, premera 13 cm. Vedro je pritrjeno na cev, cevi pa na leseno 

ploščo štirikrat z upogibljivo objemko. Gibljivo cev lahko odmaknemo tako, da voda 

steče v dodatno pristavljeno posodo. 
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Tehnični cilji: novi pojmi, odtok in cev. Spoznati, kam in kako odteka voda, kako je 

lahko cev iz plastike gibljiva. Otrok spoznava, da imata urejanje prostora in lega 

predmetov določen namen. 

Splošni cilji: spoznati situacijo iz vsakdanjega življenja, kam izgine voda iz umivalnika. 

Spoznamo nov poklic, vodovodni inštalater. 

4.1.9 Rdeča in bela luč s stikalom 

Kriteriji 

Material: PVC-stikalo, električni kabel za priključitev na elektriko, luči. 

Dosegljivost (cena): lahko je rabljeno (nepoškodovano) ali kupljeno v tehnični trgovini 

(cena cca 15 evrov). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: luči sta izgotovljeni. 

Varovanje zdravja: zelo pomembno je, da napetost ni premočna, zaradi pregretosti 

(možnost opeklin). 

Vodoravno sta postavljeni dve luči dolžine 15 cm in širine 8 cm. Ena je bele barve, 

druga rdeče. Zavarovani sta z močnejšo plastiko v dani barvi. Med njima je pritrjeno 

stikalo označeno z belo in rdečo polovico. Priklopljeno je na napetost 6 V in deluje. 

Tehnični cilji: otroci spoznajo, kako deluje in kako se povezuje stikalo z lučjo, kaj sploh 

je elektrika, zakaj jo potrebujemo. Spoznamo nov material, ki se imenuje steklo in se 

lahko razbije, z električno energijo pa se tudi ogreje. 

Splošni cilji: z električno energijo je treba varčevati. V prometu sta rdeča in zelena luč 

zelo pomembni. Spoznamo poklic električar. 
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4.1.10 Ura 

Kriteriji 

Material: plastična ura. 

Dosegljivost: rabljena. 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: lahko jo izdelamo sami iz lesa, tako da so 

kazalci premikajoči in da so na uri številke. 

Varovanje zdravja: vsi robovi morajo biti zaobljeni, barve morajo biti neoporečne. 

Pritrjena stenska ura s številkami in kazalcema brez stekla. 

Tehnični cilji: seznaniti otroke s časom, ki ga merimo v sekundah, minutah, urah, 

dnevih, mesecih in letih. Uro poganja baterija, kazalci odmerjajo čas. Otrok se igra s 

tehničnimi predmeti. 

Splošni cilji: spoznamo dnevno rutino in izdelamo svojo uro s simboli. Poklic urar. 

4.1.11 Dvojna lesena vratca s ključavnico obešanko (žabica) 

Kriterij 

Material: dvojna lesena plošča, železna ključavnica z žabico, dva plastična ročaja. 

Dosegljivost (cena): tehnična trgovina (cca 30 evrov). 

Možnost izdelave/sestavljanja/izdelovanja: vsak del posebej pritrdimo na svoje mesto. 

Varovanje zdravja: ključavnica mora biti nova, vsi robovi morajo biti zaobljeni, vratca 

morajo biti oddaljena od glavne plošče za debelino prsta (zaradi varnosti pred ščipom). 

Dvojna vrata širine 25 cm in dolžine 35 cm, rdeče in oranžne barve z izbočenima 

ročajema v obliki medvedka za lažje odpiranje. Na sredini levih vrat po dolžini je 
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pritrjena železna ključavnica dolžine 15 cm (zaklep z obešanko). Na notranji strani je 

polička za knjige. 

Tehnični cilji: pridobivanje spretnosti in znanja pri drugačnem odpiranju vrat. Postopek: 

ključ odklene obešanko (žabico), nato sprostimo zaklep in potegnemo vratca. 

Splošni cilji: podaljševanje vztrajnosti pri starejših otrocih.  

4.1.12 Električni kabel (razdelilnik) 

Kriteriji 

Material: PVC-razdelilnik. 

Dosegljivost (cena): rabljen. 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: ne sme biti polomljen, obvezno mora biti očiščen.  

Dolžine 150 cm, pritrjen na leseno ploščo z možnostjo vtikanja in iztikanja. 

Tehnični cilji: otroci spoznajo električen podaljšek, kaj je vtičnica in kaj je vtikač, zakaj 

in kako se pravilno uporablja, kako pravilno vstavimo vtikač v vtičnico. 

Splošni cilji: z otrokom se odkrito pogovarjamo o elektriki in ga ne odvračamo od 

nevarnih reči. Spodbujamo ga k pravilni uporabi nevarnih reči. V vsakdanjem svetu mu 

dajemo možnost, da sam priklopi sesalec ob našem nadzoru. S tem ga spodbujamo k 

samostojnosti in mu širimo obzorja sveta. 

4.1.13 Tuš 

Kriteriji 

Material: plastičen tuš s cevjo. 
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Dosegljivost (cena): tehnična trgovina (cca 15 evrov). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: biti mora nov in nepoškodovan ter ne pretežak za otroke (možnost 

udarca). 

Držalo tuša je na leseno tablo pritrjeno navpično. Začetek tuš cevi pa je močno pritrjen 

skrajno v desnem kotu lesene table. Slušalka tuša je zataknjena na držalo in jo je 

mogoče sneti z držala. 

Tehnični cilji: otrok spozna nov material, PVC-cev. Razpoznava pogoje, ki so jim 

tehnični predmeti izpostavljeni (trpežnost, obremenitev, občutljivost). Pravilno 

uporablja slušalko, pozoren je, da ne vleče močno cevi in pri pospravljanju pravilno 

zatakne slušalko na držalo.  

Splošni cilji: varna in pravilna uporaba tuša v vsakdanjem življenju. Tuš lahko 

navežemo na bližnji frizerski kotiček pri simbolni igri. Spoznamo nova poklica, 

vodovodni inštalater in frizer. 

4.1.14 Tračni meter 

Kriteriji 

Material: kovinski tračni meter v ohišju iz umetne snovi. 

Dosegljivost (cena): tehnična prodajalna (cca 3 evre). 

Možnost izdelave/sestavljanja/razstavljanja: izgotovljen izdelek. 

Varovanje zdravja: narejen mora biti iz močne plastike in z zaobljenim tračnim metrom. 

Ohišje tračnega metra je plastično, lepo zaobljeno, brez ostrih vogalov. Na koncu je 

mehak trak, s katerim lahko merilni trak obesimo na obešanko, ki je prav tako zaobljena 

in pritrjena na leseno tablo. 
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Tehnični cilji: otrok spozna pripomoček, s katerim si lahko pomagamo pri raznih 

poklicih. Prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 

njihov namen in pomen. Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. Razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in občutek za 

pravilno uporabo slovenskih imen za tehnična sredstva, orodja, predmete, pojme, pojave 

in procese. Spozna, da je meter razdeljen na decimetre, centimetre in milimetre. 

Splošni cilji: razvijanje simbolne igre, spoznavanje novih poklicev ter razvijanje fine in 

grobe motorike.  

4.2 Izdelava senzomotorične table 

Potek izdelave dokumentiram z začetnim opisom, sledita slika z označenim elementom 

in tehnična risba za razvijanje abstrahiranja na primeru konkretnih izdelkov.  

Najprej sem na leseno tablo pritrdila škripec z vrvjo in vedrom (sliki 4.1 in 4.2). Tračni 

meter sem namestila na za to prirejeno obešalo (sliki 4.3 in 4.4). Podaljšek z 

razdelilnikom sem namestila kot zaključeno zanko z možnostjo sklenitve in razklonitve 

(sliki 4.5 in 4.6). Domofon oz. telefon sem prilepila (sliki 4.7 in 4.8). Tuš sem pritrdila 

skrajno desno na osnovno tablo oz. ploščo, saj je v bližini frizerski kotiček in lahko 

služi kot pripomoček (sliki 4.9 in 4.10). Uro sem prilepila v bližino tuša, da daje 

občutek prostora, dom in družina (sliki 4.11 in 4.12). Dvojna lesena vrata z zaklepanjem 

na žabico so pritrjena tako, da se ena vrata odpirajo v levo in druga v desno smer, 

zaklep je pritrjen na vrata (sliki 4.13 in 4.14). Tabla z magneti je pritrjena na višini 

otrokove glave (sliki 4.15 in 4.16). Mini vodnjak je pritrjen desno od škripca z 

namenom skupne uporabe (zajemanje, vlečenje, izlivanje in odtekanje vode) (sliki 4.17 

in 4.18). Abak je na osnovno ploščo pritrjen z vijaki, skrajno levo zgoraj, v bližini 

domofona oz. telefona (otrok se pogovarja in hkrati manipulira z računalom tako kot 

odrasli) (sliki 4.19 in 4.20). Stikalo je pritrjeno v bližini ure in tuša z namenom 

opremljanja celotnega prostora za domovanje (sliki 4.21 in 4.22). Svetila so pritrjena 

levo in desno od stikala (sliki 4.23 in 4.24). Zaklep je pritrjen v bližini elektrike in 

domofona (sliki 4.25 in 4.26), enojna lesena vratca z zaklepom na ključ pa so pritrjena 

na levo stran table v bližini domofona (namen, ko se oglasim, odklenem) (sliki 4.27 in 

4.28). 
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Slika 4.1: Škripčevje (glej puščico). 

 

Slika 4.2: Tehnična risba, vedro 
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Slika 4.3: Tračni meter (glej puščico) 

 

Slika 4.4: Tehnična risba, tračni meter 
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Slika 4.5: Podaljšek/razdelilnik (glej puščico) 

 

Slika 4.6: Tehnična risba, podaljšek (električni razdelilnik) 
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Slika 4.7: Domofon/telefon (glej puščico) 

 

Slika 4.8: Tehnična risba, domofon/telefon 
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Slika 4.9: Tuš (glej puščico) 

 

Slika 4.10: Tehnična risba, tuš 
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Slika 4.11: Ura (glej puščico) 

 

Slika 4.12: Tehnična risba, ura 
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Slika 4.13: Dvojna lesena vratca z zaklepanjem na žabico (glej puščico) 

 

Slika 4.14: Tehnična risba, dvojna lesena vratca z zaklepanjem na žabico 
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Slika 4.15: Tabla z magneti (glej puščico) 

 

Slika 4.16: Tehnična risba, tabla z magneti 
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Slika 4.17: Mini vodovod (glej puščico) 

 

Slika 4.18: Tehnična risba, mini vodovod 
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Slika 4.19: Abak (glej puščico) 

 

Slika 4.20: Tehnična risba, računalo abak 
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Slika 4.21: Električno stikalo (glej puščico) 

 

Slika 4.22: Tehnična risba, električno stikalo 
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Slika 4.23: Svetilka (glej puščico) 

 

Slika 4.24: Tehnična risba, svetilka 
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Slika 4.25: Zaklep (glej puščico) 

 

Slika 4.26: Tehnična risba, zaklep 
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Slika 4.27: Enojna lesena vratca z zaklepom na ključ (glej puščico) 

 

Slika 4.28: Tehnična risba, enojna lesena vratca z zaklepom na ključ 
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4.3 Opis rabe in preizkušanja 

Vzorec otrok: 185 otrok v starosti 2–6 let. 

Spremenljivka: igra, učenje in urjenje ob senzomotorični igrači.  

Senzomotorično igračo je hišnik pritrdil v eno izmed sob, v kateri so otroci, stari 2–3 

leta. Priklopil je tudi luči na elektriko, tako da je vse brezhibno delovalo. Tablo je 

preizkusilo okoli 15 skupin otrok iz našega in drugega vrtca pod vodstvom vzgojiteljic 

in vzgojiteljev. Preizkusili so jo otroci, stari 2–6 let. Po sprotnem opažanju je bilo 

zaznati, da so se mlajši otroci v starosti 2–3 leta največ in najdlje igrali z lučmi in 

domofonom, kaj hitro jih je nato pritegnil škripec (sami so prišli do rešitve, da je treba 

vrv vleči in popuščati). Kasneje so pristopili tudi do magnetne table, zadrge, podrsali po 

abaku in z radovednostjo tiščali ključ v ključavnico (kar jim je uspelo, imeli so težave 

pri odklepanju in odpiranju enojnih vrat). Tuš jim je bil zanimiv, a niso vedeli, kako bi 

ga uporabili. Nato sem jim pokazala, da je v bližini frizerski kotiček. Kmalu se je igra 

razvila in potekala v paru, pri tem pa je tuš služil za umivanje glave. Otroci iz sobe, v 

kateri je bila nameščena ta igrača, so imeli možnost, da so lahko z njo vsak dan 

manipulirali, kar se je kasneje pokazalo kot velik plus, saj so jo počasi in z zanimanjem 

raziskovali. Kmalu so odkrili, da se magneti primejo tudi na železni vedri, ki sta bili 

nameščeni v bližini magnetne table. Prav zanimivo je bilo videti dečka, ki je snel 

merilni trak in pričel meriti pohištvo. Rekel je, da ima tudi oči to in da dela tako. 

Deklice so zelo rade klepetale po domofonu in posnemale mamice. Še prav posebno se 

mi je vtisnila v spomin deklica, ki je vsak dan znova, ko je pozvonilo na pravi sobni 

domofon, odhitela in dvignila slušalko, pritisnila gumb in kričala »odpiram«. Bil je dan, 

ko so dečki spustili v vodovod frnikolo in ugotovili, da se je nekje ustavila. Pričela se je 

akcija z odvijanjem pokrovov in po dolgi vztrajnosti jim jo je uspelo rešiti. Sledilo je 

zadovoljstvo in ob tem odkrivanje težave, zakaj ni prišla skozi luknjo. Ugotovili so, da 

se je ustavila v ravni cevi. Naslednji dan smo naredili poizkus. Dala sem jim vedro 

vode, ki so jo morali s škripcem dvigniti, zliti v vedro nad vodovodom in opazovati, kje 

bo voda stekla ven. Zelo so se zabavali, zato smo to dejavnost z manjšo skupino večkrat 

ponovili. Pri tej starosti je potekala igra individualno, razen pri tušu. Šlo je za 

manipuliranje in utrjevanje novih pojmov.  
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V skupini otrok, starih 3–4 leta, je bilo znati že večji napredek. Šlo je že za smiselno 

igro v dvojicah. Še vedno je bilo enako zanimanje za luči, povečalo pa se je za 

odpiranje in odklepanje različnih ključavnic. Bili so spretni in z vztrajnostjo jim je 

uspelo. Velik poudarek so dali tudi na škripec in ga povezali s poklici. Znali so tudi 

pravilno poimenovati in uporabiti posamezne dele na sami tabli. Kaj kmalu se je igra 

razvila v skupinsko. Deček je pričel kričati: »Gori, požar, hitro pokliči gasilce, odprite 

vsa okna, izklopite elektriko.« Deklica je poklicala na domofon gasilce, fantje so 

ugasnili luči ter na hitro odklenili in odprli vse troje vrat. Deček, ki je prihitel do table z 

gasilnim avtom, si je pomagal z vedrom na škripcu in kričal: »Pazi, voda, gasim!« To je 

bila igra, pri kateri so uporabili vse znanje in pripomočke, mene pa zelo presenetili.  

Otrokom, starim 4–6 let, sem igro postavila na zahtevnejšo stopnjo, in sicer sem vse 

ključe dala v eno posodico, sami pa so morali ugotoviti, kateri gre v katero ključavnico. 

Med samim manipuliranjem sem jim zastavljala zahtevnejša vprašanja ter dala 

poudarek na merilni trak in elektriko. 

4.3.1 Igra otrok, starih 2–3 leta 

 

Slika 4.29: Seznanjanje z drsenjem kroglic in barv. 

Na sliki 4.29 vidimo, kako se otrok seznanja z igračo. Najprej preveri drsenje kroglic in 

se seznanja z osnovnimi barvami. 
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Slika 4.30: Igra vlog 

Slika 4.30 nam prikazuje, kako se deček igra igro vlog. Pogovarja se po telefonu kot 

odrasel. 

 

Slika 4.31: Pravilno odlaganje slušalke 

Slika 4.31 prikazuje koordinacijo oko-roka, gre predvsem za razvijanje natančnosti. 



48 

 

Slika 4.32: Seznanitev z električno povezavo in varčevanjem 

Slika 4.32 jasno prikazuje, kako otrok opazuje povezovanje in delovanje svetilke s 

stikalom. Pri tem ga navajamo na varčevanje. Pri tem gre tudi za lažji finomotorični gib 

s prstom. 

 

Slika 4.33: Igra s škripcem in mini vodovodom 

Slika 4.33 prikazuje, kako otrok razvija fino motoriko pri škripcu, kjer mu je izziv, da 

ugotovi, kako deluje, in razvijanje fine motorike pri mini vodovodu, kjer s prsti odpira 

in zapira pokrovček. 
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Slika 4.34: Urjenje v zapiranju zadrge 

Slika 4.34 prikazuje, kako se otrok trudi odpirati in zapirati zadrgo. Pri tem razvija fino 

motoriko, se seznanja z matematičnimi pojmi (gor/dol, levo/desno, 

vodoravno/navpično, težje/lažje). 

 

Slika 4.35: Seznanitev s privlačno silo 

Slika 4.35 prikazuje, kako se otrok seznanja s privlačno silo. Magnete poskuša pritrditi 

tudi na ostale površine. Razvija fino motoriko, ki je pomembna za kasnejšo pravilno 

držo svinčnika, pribora ter tehničnih sredstev in pripomočkov. 
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4.3.2 Igra otrok, starih 3–6 let 

 

Slika 4.36: Sodelovanje v dvojicah 

S slike 4.36 je pri starejših otrocih razvidna igra v parih. Pri tem gre za učenje in pomoč 

drug drugemu ter razvijanje verbalne komunikacije. Predvsem pa gre za izkustveno 

učenje in seznanitev z novimi tehničnimi sredstvi, pripomočki in pojmi. 

 

Slika 4.37: Igra vlog z raziskovanjem 

S slike 4.37 je razvidno, da otroci samostojno raziskujejo in pri tem ima vsak 

posameznik svojo funkcijo, medtem poteka tudi prijazno komuniciranje in sodelovanje. 
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Slika 4.38: Skupaj nama bo uspelo odkleniti 

Slika 4.38 prikazuje, kako se deklici trudita odkleniti in odpreti vratca. Pri tem morata 

biti pozorni na varnost, da se ne preščipneta. 

 

Slika 4.39: Razvijanje fine motorike 

S slike 4.39 je razvidno, da otrok uporablja pincetni prijem ter se srečuje z realnim 

odklepanjem in zaklepanjem.  
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Slika 4.40: Iskanje pravilnega ključa 

Slika 4.40 prikazuje, kako deklica vztrajno išče, poskuša, primerja in odkriva, kateri 

ključ gre v katero ključavnico. Pri tem je zelo aktivna in vztrajna, kar je v kasnejši dobi 

pomembno za dokončanje naloge in doseganje cilja. 

 

Slika 4.41: Na katero ključavnico sodi žabica 

Slika 4.41 prikazuje nalogo, pri kateri deklica spozna nov predmet za zaklepanje 

(žabica).  
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Slika 4.42: Pravilni ključ 

Slika 4.42 prikazuje spretnost in sposobnost pri raziskovanju ter razvijanju fine 

motorike in samopodobe. 

 

Slika 4.43: Odklene vrata (razvijanje samopodobe) 

Slika 4.43 prikazuje uspeh, ki je zelo pomemben za čustven razvoj. 
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Slika 4.44: Raziskujemo in sprašujemo 

Slika 4.44 prikazuje močno vedoželjnost otrok, kjer se je močno razvila verbalna 

komunikacija, pri tem pa tudi socialni in intelektualni razvoj. 

 

Slika 4.45: Razvijamo fino motoriko in štejemo 

Slika 4.45 prikazuje zelo dobro razvijanje fine motorike, ki je potrebna za kasnejšo 

šolsko obdobje (pravilna drža pisala). Deklica je utrjevala barve, štela in že poskušala 

računati. 



55 

Slika 4.46 prikazuje igro vlog. Šlo je za igro, ki so si jo sami spontano izmislili: družina 

se rešuje. Otroci so uporabili v svoji igri vse tehnične elemente ter jih pri sami igri tudi 

pravilno poimenovali in smiselno uporabili. 

 

Slika 4.46: Skupinska igra vlog 

Nastal je požar, eni so odpirali okna (lesena vratca), drugi gasili s pomočjo škripca in 

mini vodnjaka, ena deklica je po telefonu klicala reševalce, druga pa izklopila elektriko. 

 

Slika 4.47: Taktilna tabla 

Slika 4.47 prikazuje taktilno tablo kot primer senzomotorični. Pomembno je, da sta obe 

narejeni v enaki velikosti. 

Primerjava in opazovanje med taktilno in senzomotorično tablo: otroke sem odpeljala v 

sosednjo sobo, kjer so imeli taktilno tablo. Moj namen je bil, da primerjam aktivnost, 
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interes in motiviranost med to in mojo senzomotorično igračo. Opazila sem, da je bil 

interes skoraj polovičen in od tega motiviranost zelo nizka. Vse, kar jih je pritegnilo, je 

bila groba zelena umetna trava. Predvidevam, da zato, ker je najbolj izstopala. Naredila 

sem še poskus z dečkom, ki je star 4 leta in ima težavo s koncentracijo. Najprej table 

sploh ni opazil, nato je samo z roko drsel od začetka table do konca in se ustavil na tej 

umetni travi. Pri moji tabli pa ga je najprej fasciniral abak, nato pa ključavnice.  
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5 VREDNOTENJE 

Senzomotorična igrača, njen namen in uporaba, je bila ovrednotena na različne načine. 

Upoštevala bom oceno komisije, mnenja vzgojiteljic, preizkušanje otrok in lastno 

opazovanje. 

5.1  Ocena komisije  

S senzomotorično igračo pod imenom igrače TEHNO – ZMAJ sem sodelovala na 

3. natečaju, 8. junija 2016, v Postojni (slika 5.1). Slavnostna podelitev ob zaključku 

tretjega natečaja Moja ideja – nova igrača je potekala v Kulturnem domu Postojna. 

»Natečaj je bil uspešno izpeljan, saj je v ocenjevanje prispelo kar 71 didaktičnih igrač. 

Številne med njimi so ponovno potrdile, da inovativnost vzgojitelja olajša in približa 

otroku pridobivanje novih spoznanj,« je izpostavila mag. Tonja Ferjančič, ravnateljica 

vrtca. 
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Slika 5.1: Potrdilo za sodelovanje avtorice na tekmovanju igrač 

Igrača ni bila izbrana med prve tri zaradi varnostnega vidika, na sami prireditvi pa je 

bila najbolj gledana in preizkušena s strani obiskovalcev (odraslih in otrok). Zmagale so 

igrače, ki jih lahko kupimo v trgovini in so izdelane iz blaga. Kar pa ni bil moj namen. 

Moj namen je bil izdelati nekaj, kar še ni na trgovskih policah, in tisto, kar je izpeljano 

iz realnega življenja, nekaj, s čimer se otrok med samo igro seznani tudi z varnostjo pri 

delu, uri spretnosti in sposobnosti ter se sreča s tehniko na enem mestu. 

5.2 Anketa med vzgojiteljicami 

VZOREC: 20 strokovnih delavcev.  

SPREMENLJIVKA: strokovni delavci bodo opazovali sam proces igre in na koncu 

izpolnili anketo. 
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NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV: anketni vprašalnik za vzgojitelje/-ice v vrtcu, 

ki ga bodo po igri otrok izpolnili glede na opažene situacije in lastno mnenje o sami 

igrači. 

NAČIN OBDELAVE PODATKOV: obdelano v programu Excel. 

Ankete sem razdelila 20 vzgojiteljicam in vzgojiteljem, katerih otroci so preizkusili 

senzomotorično igračo kot sredstvo za tehniško opismenjevanje v predšolskem obdobju. 

Od tega sem dobila nazaj 20 anket.  

Za igračo sem dobila pohvalo za povezavo z realnim svetom, uporabno znanje, igrača je 

tudi vsebinsko privlačna za otroke (tehnično področje). 
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1. PODAJ OCENO IGRAČE OD 1 (NEZADOSTNO) DO 5 (ODLIČNO). 

Primernost za igro 1    2    3    4    5  

Razvijanje senzorike 1    2    3    4    5  

Razvijanje grobe motorike 1    2    3    4    5  

Razvijanje grobe motorike 1    2    3    4    5  

Razvijanje fine motorike  

 

1    2    3    4    5 

Tehnična primernost/funkcionalnost elementov igrače 

 

1    2    3    4    5  

Varnostni vidik 1    2    3    4    5  

Vsebina, ki jo predstavlja igrača 1    2    3    4    5  

Zanimanje otrok 1    2    3    4    5  

 

 

Slika 5.2: Ocena igrače po kriterijih. 

Ugotovitve na osnovi slike 5.2: 

1. rezultati kažejo, da se največ strokovnih delavk strinja, da je igrača primerna za 

igro in da je sama vsebina, ki jo igrača predstavlja, zelo primerna; 

2. 7 strokovnih delavk od 20 je malce bolj skeptičnih pri tehnični primernosti in 

varnostnem vidiku. 
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2. OCENI PRIMERNOST IGRAČE ZA RAZVOJNO STOPNJO OD 1 

(NEZADOSTNO) DO 5 (ODLIČNO). 

Starost 1 do 2 leti 1    2    3    4    5  

Starost 2 do 3 leta 1    2    3    4    5  

Starost 3 do 4 leta 1    2    3    4    5  

Starost 4 do 6 let 1    2    3    4    5  

Starost 6 do 8 let 1    2    3    4    5  

 

 

Slika 5.3: Ocena primernosti igrače po starostnem obdobju otroka 

Ugotovitve na osnovi slike 5.3: 

1. največ strokovnih delavk je bilo mnenja, da je igrača najbolj primerna za starost 

4 do 6 let in 3 do 4 leta; 

2. najmanj primerna je igrača za starost 1 do 2 leti in 6 do 8 let; 

3. za starost 2 do 3 leta se je polovica strokovnih delavk odločila, da je zelo 

primerna, 8 jih je dodelilo oceno 4, kar pa je tudi zelo dobro; 
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4. tako lahko hipotezo H3, ki pravi, da bo večina vzgojiteljic mnenja, da je igrača 

primerna za otroke, stare 4 do 6 let, potrdim. Lahko še dodam, da je bila večina 

vzgojiteljic mnenja, da je igrača primerna tudi za starosti 3 do 4 in 2 do 3 leta. 

3. KAJ BI SPREMENILI, DODALI, NADGRADILI, PREOBLIKOVALI NA 

SAMI IGRAČI?  

Anketirani so podali naslednje odgovore: lesena ura (4 odgovori), še več ključavnic 

različnih vrst (3 odgovori), taktilne elemente (3 odgovori), voda (2 odgovora), mivka 

(2 odgovora), nestrukturiran material (2 odgovora), menjava prostora (2 odgovora), 

odstranila bi cev za tuš (1 odgovor), dodala bi tulce za spuščanje žogic (1 odgovor), 

digitalna ura (1 odgovor), ura na kazalce, plus fotografije, ki kažejo segmente dneva 

(1 odgovor), ogledalo (1 odgovor). 

4. KLJUČNE PREDNOSTI IGRAČE  

Presenetili so jih interes otrok (12 odgovorov), razvijanje grobe in fine motorike 

(10 odgovorov), spodbujanje učenja, samostojnosti (8 odgovorov), vztrajnost 

(5 odgovorov), koncentracija/koordinacija oko-roka (2 odgovora), 

koncentracija/koordinacija oko-roka (2 odgovora), multifunkcijsko razvijanje 

(1 odgovor), tehniško opismenjevanje/transfer v realno življenje (1 odgovor), vse stvari 

imajo svoj namen in so funkcionalne (otrok vidi, tipa, posluša) (1 odgovor), natančnost 

(1 odgovor), razvoj mišljenja vzrok-posledica (1 odgovor), otrok sam raziskuje in uri 

svoje sposobnosti v skladu s svojim razvojem (1 odgovor). 

5. TEŽAVE/OVIRE PRI UPORABI IGRAČE  

Anketirani so podali naslednje odgovore: lomljivost nekaterih elementov (4 odgovori), 

ni prenosljiva (2 odgovora), ključi na vrvici (da se ne izgubijo) (1 odgovor), pri mlajših 

otrocih možnost poškodb (lahko se preščipnejo) (1 odgovor). 

6. KAJ VAS JE MED IGRO PRESENETILO? 

Anketirani so podali naslednje odgovore: vztrajnost (12 odgovorov), čas koncentracije 

(otroci se zelo dolgo igrajo s to igračo) (8 odgovorov), zbranost otrok (8 odgovorov), 
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otrokov fokus na določen element in vztrajnost, uporaba predmetov v igri kot v 

domačem gospodinjstvu (3 odgovori), nenehno zanimanje za statično igračo (ker smo 

dežurna soba, opažam, da se otroci obeh spolov, različnih let in interesov radi 

zadržujejo v t. i. tehničnem kotičku) (1 odgovor), uporabnost – način, kako otroci 

pristopajo v igro in kaj jim posamezni elementi predstavljajo (1 odgovor), ponavljajoče 

se dejanje (odpiranje vrat, prižiganje luči, magneti) (1 odgovor), zanimanje za igračo, 

umirjenost, iznajdljivost, možnosti (ki jih igrača ponuja), interes otrok (1 odgovor). 

Pozitivno sem bila presenečena nad motiviranostjo otrok za igro. Otroci ne potrebujejo 

dodatnih spodbud. Spontano raziskujejo in se igrajo ter se urijo na različnih področjih 

(1 odgovor). 

5.3 Lastno opazovanje igre (težave, funkcije, spremembe) 

Med samo igro sem opazila, da je igrača namenjena vsem starostnim skupinam. Bilo je 

zaznati, da se otroci, tako mlajši kot starejši, niso dotikali električnega podaljška. 

Sklepala sem, da zaradi starejših, ker jih neprestano odvračajo od elektrike, ne da bi jim 

razložili in pokazali, kako se s to rečjo dela. Tukaj je nastopila moja vloga, da sem jim 

pokazala, kako in kaj je pravilno. Dobro bi bilo, da bi bili vsi ključi pritrjeni na vrvico 

in z njo na tablo (zaradi izgube in lažjega manipuliranja pri mlajših otrocih). Ura bi 

morala imeti močneje pritrjene kazalce iz nelomljivega materiala. Ob sami manipulaciji 

in igri so otroci spoznali različne materiale, nove tehnične pojme, srečali in uporabljali 

so tehniške pripomočke, izvedeli, kako deluje elektrika, kako deluje škripec in zakaj je 

pomemben vodovod. Merilni trak je bil namenjen kot sredstvo, s katerim so se seznanili 

z merami. Spoznali so privlačno silo in namen ure za odmerjanje časa. Pri odpiranju 

lesenih vratc je bil namen poudarjati pozornost, varnost pri delu. Zadan cilj C1 je bil več 

kot dosežen že v prvem starostnem obdobju. 
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6 DISKUSIJA 

Diplomsko delo je prineslo nekaj zanimivih rezultatov. V nadaljevanju opisujem, kako 

sem dosegla zastavljene cilje in preverjala hipoteze dela. 

C1: Predstaviti tehnično vzgojo v vrtcu.  

Tehnična vzgoja v vrtcu ni samostojno področje, pač pa je integrirana znotraj 

naravoslovja. Cilji tehnične vzgoje so najpogosteje integrirani v sklopu narave, osnovni 

dosežki tehnične vzgoje so natančno opredeljeni tako za starostno obdobje 1 do 3 leta 

kot tudi 3 do 6 let.  

C2: Predstaviti vlogo igrač in strategijo izkustvenega učenja. 

Kotički za umetnost in tehniko pomembno prispevajo vsem področjem razvoja. Igra kot 

temeljna dejavnost v vrtcu značilno vpliva na posamezne vrste razvoja. Vloga igre ima 

svoj pomen tudi pri dejavnostih izkustvenega učenja. 

C3: Predstaviti zaključen postopek od zasnove, sestave in preizkušanja 

senzomotorične igrače. 

Senzomotorična igrača, ki jo sestavljajo elementi iz realnega življenja, je pripomoček za 

tehnično opismenjevanje in ustvarjalno igro, v kateri otrok raziskuje.  

C4: Ovrednotiti senzomotorično igračo. 

Senzomotorično igračo sem ovrednotila s strani vzgojiteljic, razstave/tekmovanja, 

dodala pa sem tudi lastna opazovanja. Pokazala sem, da je igrača primerna za umestitev 

v vrtce. Težave, ki so bile opažene, so bile pri uri, pri kateri so se kazalci hitro polomili, 

ter pri mini vodnjaku, pri katerem bi se otroci z vodo želeli dlje časa igrati, a ni bilo 

pritrjene primerne posode, v katero bi iztekala voda. 
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H1: Večina otrok v vrtcu bo znala pri igri uporabiti vsaj 50 % razpoložljivih 

funkcij igrače. 

Pri opazovanju igre otrok sem ugotovila, da je v starostni skupni 2–3 leta 35 od 56 otrok 

uporabljalo vsaj 50 % funkcij igrače. V skupini 3–4 leta je 45 od 57, v skupini 5–6 pa 

65 od 72 otrok znalo uporabljati 50 % funkcij igrače. 

Hipotezo H1 potrdim.  

H2: Večina vzgojiteljic, ki bodo spremljale igro otrok na igrači, bo vse elemente 

ocenila kot zelo primerne. 

Pri pogovoru z vzgojiteljicami je 16 vzgojiteljic od 20 ocenilo vse elemente za 

primerne. Štiri vzgojiteljice so bile mnenja, da bi zamenjale plastično uro za leseno 

zaradi lomljivosti, ena izmed njih bi odstranila tuš cev, drugi izmed njih pa se zdi 

nevarna, saj je odgovor potrdila s tem, da se lahko mlajši preščipnejo. 

Hipotezo H2 potrdim. 

H3: Večina vzgojiteljic bo mnenja, da je igrača primerna za otroke, stare 4–6 let. 

17 od 20 vzgojiteljic je mnenja , da je igrača zelo primerna za otroke, stare 4–6 let. 

Igrača pa je primerna tudi za otroke, stare 3–4 leta (15 vzgojiteljic od 20). 10 od 20 

vzgojiteljic je mnenja, da je igrača primerna tudi za otroke, stare 2–3 leta.  

Hipotezo H3 potrdim. 
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7 ZAKLJUČEK 

Osnovni namen diplomskega dela je bil umestiti celovito senzomotorično igračo kot 

primerno sredstvo za spoznavanje realnega sveta tehnike, nabiranje izkušenj in 

razvijanje spretnosti ob manipulaciji z raznimi tehničnimi predmeti. V bistvu gre za 

tehnične predmete, od katerih odrasli otroke umikajo oziroma jim grozijo, da so 

nevarni. Ne vzamejo pa si časa, da bi se ob njih pogovarjali in jih skupaj preizkusili. Z 

dolgoletno delovno izkušnjo sem prišla do spoznanja, da se v vrtcu zelo malo uporablja 

tehnični kotiček oziroma ga povečini v vrtcih sploh nimajo zaradi varnostnih razlogov. 

Sem za uvedbo novitet, zato sem se odločila za uvedbo nove tehnične igrače. Otroci so 

igračo zelo dobro sprejeli, igrača jih je pritegnila, da so lahko zdržali dalj časa ob igri, 

urjenju, učenju.  

Sama igrača je otroke zelo motivirala, ob njej so razvijali čustveni, fizični, socialni, 

intelektualni in ustvarjalni razvoj. Pokrita so bila vsa področja kurikuluma za vrtce, še 

prav posebej so razvijali in spoznavali nove tehnične pojme. 

Tudi vzgojiteljice so bile nad samo tehnično igračo najprej začudene, nato pa 

presenečene ob dolgotrajni otroški koncentraciji in sposobnosti. Znanje otrok se je na 

tehničnem področju povečalo, s tem pa tudi večja previdnost ob rokovanju s temi 

predmeti. 

Bila sem zelo presenečena, ker se večina otrok ni niti poskusila dotakniti razdelilnika. 

Predvidevam lahko, da je bilo to zaradi vlivanja strahu in groženj odraslih.  

V nadaljevanju bi po mnenju vzgojiteljic na tabli spremenila material ure, pri kateri so 

se kazalci zelo hitro polomili. Pod vodovodnim odtokom bi fiksno dodala kotliček za 

zbiranje vode, saj vemo, da se otroci zelo radi igrajo z vodo. Tudi samo mesto 

nameščene table bi časovno spreminjala med oddelki. 

Zaključim lahko, da je senzomotorična igrača, ki sem jo predstavila v delu, primerno 

sredstvo za razvoj tehniške pismenosti tako za prvo kot drugo starostno obdobje v vrtcu. 

Vzgojiteljice bodo z mojim delom dobile boljši vpogled v tehnično vzgojo ter hkrati 
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vzorčni model za zgodnje tehniško opismenjevanje in uvajanje otrok v svet tehnike in 

tehnologije. 
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9 PRILOGE 

9.1 Vprašalnik za vzgojiteljice 



 

ANKETA 

Spoštovani, 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom SENZOMOTORIČNA IGRAČA KOT SREDSTVO 

TEHNIŠKEGA OPISMENJEVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem vaše mnenje, izkušnje ter opazke, ki so vezani na le to 

igračo. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik v celoti izpolnite. Anketni vprašalnik je 

anonimen. Rezultate, ki jih bom pridobila, bom uporabila izključno za študijske 

namene. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

                                                                                                            Petra Zidanšek 

1. Podaj oceno igrače od 1 nezadostno do 5 odlično: 

 

Primernost za igro    1      2      3      4      5 

Razvijanje senzorike    1      2      3      4      5 

Razvijanje grobe motorike    1      2      3      4      5 

Razvijanje fino motorike    1      2      3      4      5 

Tehnična primernost / funkcionalnost elementov 

igrače 

   1      2      3      4      5 

Varnostni vidik    1      2      3      4      5 

Vsebina, ki jo predstavlja igrača    1      2      3      4      5 

Zanimanje otrok    1      2      3      4      5 

 

2. Oceni primernost igrače za razvojno stopnjo od 1 nezadostno do 5 odlično: 

 

Od starosti 1 do 2 leta    1      2      3      4      5 

Od starosti 2 do 3 leta    1      2      3      4      5 

Od starosti 3 do 4 leta    1      2      3      4      5 

Od starosti 4 do 6 leta    1      2      3      4      5 

Od starosti 6 do 8 leta    1      2      3      4      5 

 

3. Kaj bi spremenili, dodali, nadgradili, preoblikovali na sami igrači? 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

4. Izpostavite ključne prednosti igrače! 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

5. Naštej težave/ovire pri uporabi te igrače!  


