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POVZETEK 

V diplomskem delu sem predstavila projekt Spodbujanje sodelovanja med otroki, ki sem ga v 

vrtcu izvajala od aprila do junija 2016, v času praktičnega usposabljanja. Delo temelji na 

načrtovanju, izvedbi ter evalvaciji projekta. Nameni projekta so bili spodbujanje in učenje 

sodelovanja med otroki preko načrtovanih dejavnosti socialnih iger ter spoznavanje prednosti, 

ki jih sodelovanje prinaša.  

Otroci so se preko različnih pripravljenih dejavnostih srečevali z različnimi oblikami 

sodelovanja. V dejavnostih je bilo potrebno sodelovanje, da je bila na koncu dejavnost oziroma 

naloga uspešno opravljena. Za uspešno dosego cilja dejavnosti so bili tako potrebni 

vključevanje vseh članov skupine, podrejanje, načrtovanje, sklepanje kompromisov, 

medsebojna pomoč itd. 

Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da se je sodelovanje med otroki uresničevalo, vendar 

v dejavnostih niso bile uresničene vse možnosti, ki so se ponujale za sodelovanje. Cilji, ki so 

bili zastavljeni za posamezne dejavnosti, so v večini izhajali iz glavnega cilja spodbujanja 

sodelovanja med otroki, preostali cilji pa so bili vezani tudi na druga področja spoznavanja.  

 

Ključne besede: spodbujanje sodelovanja, socialni razvoj, socialne veščine, socialne igre, igre 

sodelovanja, predšolski otroci.  



 

 

ABSTRACT 

In this diploma thesis I presented the project “Stimulation of collaboration between children”, 

which I executed during my practical training from April to June 2016. The diploma is based 

on planning, execution and evaluation of the project. The purpose of this project was to 

stimulate and teach collaboration between children through planned activities, social games, 

and the comprehension of advantages that collaboration brings. 

Through different activities, children explored different forms of collaboration. In the prepared 

activities, children had to collaborate to successfully finish the task. To successfully finish the 

task, children had to include all members of the group, they had to plan ahead, compromise, 

help each other, etc. 

The main conclusion of this diploma thesis is that children did collaborate in given the tasks, 

but not all opportunities for collaboration were taken. Goals that were set for each activity were 

based on the main goal of collaboration, and minor goals were connected to other development 

areas. 

 

Key words: promoting collaboration, social development, social skills, social games, 

collaborative games, pre-school children.  
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UVOD 

Namen diplomskega dela je evalvacija projekta Spodbujanje sodelovanja med otroki, ki sem ga 

izvajala od aprila do junija 2016. Projekt je bil izveden z namenom, da bi pri otrocih spodbujala 

in ozaveščala zavedanje, da so za sodelovalno delo pomembni komunikacija, dogovarjanje, 

vključevanje vseh članov skupine in podrejanje skupini za dosego skupnega cilja. Obenem je 

bil namen projekta otrokom omogočiti izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča 

zadovoljstvo v socialnih izkušnjah. 

V teoretičnem delu predstavljam, kako poteka socialni razvoj otroka ter kakšna sta vpliv vrtca 

in pomen iger za otrokov socialni razvoj. Predstavljam tudi teorije socialnega učenja, socialne 

veščine ter socialne igre. Ob koncu podrobneje opisujem igre sodelovanja in izvajanje teh v 

vrtcu. V empiričnem delu pa analiziram izvedeni projekt ter odgovarjam na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. S projektom želim ugotoviti, v kolikšni meri igre sodelovanja 

spodbujajo sodelovanje med otroki ter kakšen je odziv otrok na dejavnosti, ki spodbujajo 

sodelovanje.  

Socialne igre so dejavnosti, ki jih v vzgojno izobraževalno delo lahko vključujemo kot strategijo 

za razvoj socialnih veščin pri otrocih (Ambrož, 2011: 180). Z igrami sodelovanja otrokom 

zagotavljamo izkušnje pomoči, solidarnosti, timskega dela in skupnega reševanja problemskih 

situacij (Turnšek, 2004: 21). S sodelovalnimi dejavnostmi spodbujamo zmožnosti za 

sodelovanje med otroki. Učenje poteka preko igre, ki je v predšolskem obdobju učinkovit 

pristop. Igra je namreč otrokova primarna potreba, za katero je notranje motiviran (Ružič in 

Buzeti, 2011: 170), učenje preko igre pa je najbolj trdno in trajno (Polšek in Jazbec, 2008: 46). 

Z izbiro ustreznih iger in njihovih pravil lahko torej vzgojitelji v vrtcu spodbujajo razvoj 

različnih dimenzij sodelovalnih odnosov med vrstniki.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. SOCIALNI RAZVOJ OTROKA 

Področja otrokovega razvoja so med seboj povezana – razvoj na enem področju vpliva na razvoj 

drugega in obratno. Tako na področje socialnega razvoja vplivajo gibalni, spoznavni in 

zaznavni, čustveni ter govorni razvoj (Marjanovič Umek, 2001: 29). Kurikulum za vrtce (1999: 

19) poudarja pomen igre za razvoj socialnega področja, kot tudi za razvoj vseh drugih področij. 

Poudarja pa tudi pomembnost odnosov med otrokom in vzgojiteljem ter odnosov med vrstniki, 

za socialni razvoj in učenje. Pomembno je zavedanje, da odrasli vplivajo na otroke s svojim 

vedenjem in so tako otrokom zgled za komunikacijo in ravnanje. Ustrezni in prijazni zgledi 

vplivajo na dobro socialno klimo v oddelku vrtca ter na vzpostavljanje ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju (prav tam: 22). 

1.1.  Obdobje dojenčka in malčka 

Novorojenčki so socialna bitja: raje gledajo in poslušajo človeške glasove in obraze kot druge 

dražljaje v okolici. Že zelo zgodaj ločijo človeške obraze ter prepoznavajo in razlikujejo 

osnovne čustvene izraze, ki jih posnemajo (odpiranje ust, šobljenje ustnic, izrazi veselja in 

žalosti, obračanje glave itd.). Pri posnemanju so omejeni glede na svoje zmožnosti, prva 

posnemanja pa so zgolj mimična. Na osnovi tega lahko sklepamo, da dojenčki že zelo zgodaj, 

v prvih mesecih življenja, sebe ločijo od drugih (Zupančič in Kavčič, 2007: 78). 

Razvoj komunikacije se začne razvijati med četrtim in šestim tednom starosti, ko se pojavi 

socialni nasmeh, ki se pojavi kot odziv na človeški obraz ali razne druge zvočne in vidne 

dražljaje. Socialne interakcije se pojavijo in začnejo razvijati v drugem mesecu, z vzpostavitvijo 

očesnega stika. Pri tem odpirajo usta ter se glasovno in gibalno odzivajo (Zupančič in Kavčič, 

2007: 78). Odnosi in stiki (ti so na začetku povezani s telesnim in čustvenim stikom), ki jih 

odrasla oseba že v zgodnjih mesecih otrokovega življenja vzpostavlja z otrokom, vplivajo na 

kasnejši socialni razvoj otroka (Benkovič, 2011: 10). Otrok se naveže na ljudi, ki so z njim 

pogosto v interakciji, okoli osmega meseca pa se začenja pojavljati strah pred tujci (Marjanovič 

Umek, 2001: 31). Strah pred tujci se pojavi, ko so osebe, na katere je otrok čustveno navezan, 

odsotne. Otrok ne ve, ali bodo ob stiku z drugimi osebami zadovoljene njegove potrebe, zaradi 

česar doživlja strah, neugodje in se počuti ogroženega (Zupančič in Kavčič, 2007: 82). 

L. Marjanovič Umek (2001: 31) pravi, da je v prvem letu otrokovega življenja težko ugotoviti, 

ali gre pri stiku dveh vrstnikov za socialni namen ali zgolj za preprosto raziskovanje drugega 
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otroka. Prave socialne interakcije in vedenja med vrstniki naj bi se pojavili okoli prvega leta 

starosti, ko se otroci začnejo plaziti, posnemajo druge otroke, se jim nasmehnejo itd. (prav tam). 

V obdobju malčka (obdobje od konca prvega do konca tretjega leta) se otrok močno začne 

zavedati sebe. Velika večina dvoletnikov uporablja svoje ime in zaimke, ki se nanašajo nanje, 

v socialni interakciji z drugimi pa se med drugim in tretjim letom začne in narašča posesivnost 

do stvari in oseb, ki jih opredeljujejo kot svoje. Močno zavedanje sebe in težnja po uveljavljanju 

lastnih potreb lahko sprožajo začasna negativna vedenja, kot so egoizem, trma, jeza in 

ljubosumje, po drugi strani pa to zavedanje sebe spodbuja razvoj čustveno-socialnih spretnosti, 

kot sta empatija in prosocialno vedenje (Zupančič in Kavčič, 2007: 86). 

1.2.  Obdobje zgodnjega otroštva 

Otroci od obdobja malčka dalje vedno več časa preživijo z vrstniki in manj z odraslimi, med 

vrstniki pa se kakovost odnosov spremeni. V tem obdobju otroci razvijajo nove oblike socialnih 

interakcij in socialnih kompetentnosti pri sposobnostih komunikacije, recipročnosti, empatije 

in skupnega reševanja problemov. S starostjo, po tretjem letu starosti, narašča pozitivno 

socialno vedenje in upada delež agresivnega vedenja, na kar pozitivno vpliva razvoj govora 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 363). 

Na socialni razvoj v zgodnjem otroštvu vpliva tudi sklepanje prijateljstva. Otroci do približno 

tretjega leta starosti prijateljstvo vidijo kot trenutno in nekaj, kar je povezano s trenutno 

dejavnostjo in dogodkom, starejši predšolski otroci pa prijateljstvo vedno bolj razumejo kot 

odnos, ki traja dalj časa in vzdrži tudi medsebojne spore in konflikte (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004: 365). Prijateljstva v predšolskem obdobju se oblikujejo ob medsebojni pomoči 

ter skupni igri in dejavnosti. Pri tem je prijateljstvo mlajših predšolskih otrok vezano na fizično 

dostopnost (bivanjska bližina), pri starejših otrocih pa bolj na čustvovanje (vzajemna 

naklonjenost) ter podporo (pomoč) (Zupančič idr., 2001: 69–70). 

1.2.1.  Priljubljeni in zavrnjeni otroci 

Raziskave kažejo, da so otroci, ki imajo prijatelje, bolj socialno kompetentni, sodelovalni, 

zaupajo vase in so samozavestni ter so manj osamljeni kot otroci, ki prijateljev nimajo. Starejši 

predšolski otroci si prijatelje izbirajo na osnovi priljubljenosti – priljubljeni so socialno 

kompetentni otroci, ki izražajo veselje, zaupljivost, strpnost, mirnost, prosocialno vedenje, 

sodelovanje in samostojnost, manj priljubljeni pa so tisti, ki izražajo jezo, so agresivni, 

egoistični v skupini vrstnikov oziroma so maj socialno kompetentni (Marjanovič Umek in 
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Zupančič, 2004: 368). Ti otroci so na nekakšen način odrinjeni, zaradi česar jim posledično še 

bolj primanjkuje socialnih interakcij. Da bi na tem področju napredovali, potrebujejo več 

pozornosti in obravnavo odraslih. 

Otroke v skupini lahko s pomočjo sociometričnih preizkusov (vprašalnika socialnega vedenja 

predšolskih otrok: SV-P) razvrstimo v pet skupin oziroma tipov otrok glede na priljubljenost: 

priljubljeni, zavrnjeni, kontroverzni (med nekaterimi vrstniki so zaželeni, med drugimi pa 

nezaželeni), prezrti oziroma izolirani (redko so izbrani kot zaželeni ali nezaželeni) in povprečni 

(so sprejeti, a ne dosegajo izjemnih rezultatov pri izbiri). Ti položaji otrok v vrstniški skupini 

so razmeroma stabilni oziroma nespremenjeni v obdobju srednjega in poznega otroštva, 

razmerje med otroki pa je mogoče zaznati tudi na osnovi opazovanja vrstniških interakcij 

(Zupančič idr., 2001: 70–71). 

1.3.  Vpliv vrtca na socialni razvoj otroka 

Danes otroci vedno več časa preživijo v vrtcih, posledično pa se veča tudi odgovornost 

strokovnih delavcev, da več pozornosti namenjajo socialnemu razvoju otroka (Logar, 2001: 

14). Naloga vrtca je spodbujati socialni razvoj otroka (Benkovič, 2011: 11), k temu pa nas 

zavezuje tudi Kurikulum za vrtce (1999), preko ciljev in načel. Na socialni razvoj je mogoče 

vplivati preko načrtovanih dejavnosti vseh šestih kurikularnih področij. Velik del socialnega 

razvoja pa poteka pod okriljem prikritega kurikuluma (Logar, 2011: 14–15). Bahovec in 

Kodelja (v Batistič Zorec, 2003: 162) pišeta, da se prikriti kurikulum – poleg vsebin 

obravnavanja – nanaša predvsem na organizacijo dnevnega reda oziroma vsakdanjega življenja 

v vrtcu ter na način komunikacije. »Sem sodi vse, kar je v vrtcu samoumevnega in v zvezi s 

čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, 

način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj.« (Batistič Zorec, 2003: 262). Gre torej za 

navade, ki se jih otroci naučijo in niso načrtovane. Skupek teh navad, ki jih otroci hitro 

prevzamejo, lahko predstavlja korist, lahko pa jih razumemo kot oviro za spremembe v vrtcu 

in pri uveljavljanju pravic otrok (prav tam: 262–263). 

Nekatere raziskave potrjujejo trditev, da vrtec pozitivno vpliva na socialni razvoj otroka. Otroci, 

ki so deležni kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov, naj bi bili, zaradi večjih socialnih 

interakcij, bolj sodelovalni, socialno spretnejši in bolj usmerjeni v skupno reševanje nalog kot 

otroci, ki vrtcev ne obiskujejo (Batistič Zorec, 2003: 279). 
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 »V vzgojno varstvenih ustanovah spodbujamo med drugim tudi razvoj otrokovega socialnega 

spoznavanja. V tem okolju prihaja do zelo številnih in raznovrstnih oblik sodelovanja med 

vrstniki in med otroki ter vzgojitelji. Pogovor, pojasnjevanje, raznovrstnost socialnih odnosov, 

skupno reševanje problemov, skupno ocenjevanje različnih odločitev in dejanj, celo spori med 

otroki – vse to spodbujevalno vpliva na otrokovo socialno spoznavanje«. (B. Benkovič, 2011: 

7). Vzgojitelji imajo pri tem poseben vpliv – na otroke vplivajo preko svoje osebnosti ter 

strokovne usposobljenosti. Pomembno je zavedanje, da vzgojitelji svoja občutja, vedenja, 

verbalno in neverbalno komunikacijo prenašajo ter s tem vplivajo na otroke (Logar, 2011: 16). 

1.4.  Pomen iger za socialni razvoj otroka 

1.4.1. Opredelitev pojma igra 

»Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 

življenja in ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem obdobju igra otrokova prevladujoča 

dejavnost.« (M. Ružič in M. Buzeti, 2011: 170). Je življenjskega pomena in ni nekaj, kar se 

naključno zgodi, saj otrok preko igre spoznava svet okoli sebe in se preko nje uči. Gre torej za 

proces (prav tam). Igra otroka pripravlja na življenje, saj preko nje pridobiva znanje, to pa je 

najbolj trdno in trajno (Polšek in Jazbec, 2008: 46). Za otroka je to dejavnost, ki mu predstavlja 

ugodje in zadovoljstvo. Izvaja jo zaradi svojih trenutnih želja in potreb, zanjo je notranje 

motiviran in jo izvaja brez zunanje prisile. Igra ni vezana le na igrače, temveč tudi na druge 

žive in nežive objekte (M. Ružič in M. Buzeti, 2011: 170). Je dejavnost domišljije, zaradi česar 

presega meje realnega sveta, sedanjega časa in odrasle logike (Nemec in Krajnc, 2011: 177). 

Kljub namišljeni realnosti, ki si jo otrok ustvari z domišljijo, se zaveda, da dejavnost ni resnična. 

S tem pravzaprav stvarnost prilagaja svojim trenutnim ciljem in potrebam, pri čemer mu ni 

pomemben končni rezultat (Rušič in Buzeti, 2011: 170). V njeni vsebini pa se odražajo 

pomembni dogodki iz otrokovega življenja (Marjanovič Umek, 2001: 44). 

Da otrok v igri in posledično v razvoju dosega višje ravni, imajo pomembno vlogo odrasli in 

vrstniki. Odrasla oseba ima za dosego višje ravni usmerjevalno vlogo (te usmeritve ne smejo 

biti neposredne), s svojo udeležbo pa lahko dvigne otrokovo delovanje na spoznavno in socialno 

višjo raven (Polšek in Jazbec, 2008: 45). Z različnimi vrstami iger oziroma usmerjenimi 

dejavnostmi lahko vpliva na določeno področje razvoja – socialne igre vplivajo na razvoj 

socialnega področja (Ružič in Buzeti, 2011: 173). Višjo stopnjo razvoja odrasli dosežejo z 

ustreznim igralnim materialom ter zagotovitvijo igralnega prostora, organizacijo in 

strukturiranjem igralne situacije, z dajanjem predlogov za igro, ustvarjanjem interakcij itd., pri 
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tem pa morajo upoštevati načela, da otrok ne silijo v igro, ne spreminjajo tempa dejavnosti, ne 

dopolnjujejo otroka, mu omogočajo, da se igra sam, če to želi, in so obenem pozorni na prijazno 

in spoštljivo komunikacijo. Pomembno vlogo pa imajo tudi otrokovi vrstniki, ki s svojim 

vedenjem sooblikujejo vedenje drugih otrok. Med igro otroci gradijo odnose, stabilni odnosi 

med igro pa so pri predšolskih otrocih povezani z višjo stopnjo socialne kompetentnosti ter 

višjo ravnjo sodelovalnih socialnih iger, ki so posledično pogostejše (Polšek in Jazbec, 2008: 

45). 

Igri tudi Kurikulum za vrtce (1999) posveča posebno pozornost in ji pripisuje poseben pomen 

za celotni razvoj otroka – igra je način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu. Je 

dejavnost, ki na naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje, na naraven način 

pa povezuje tudi različna kurikularna področja (gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in 

matematiko), kar je za razvojno stopnjo in način učenja predšolskih otrok smiselno in tudi 

strokovno utemeljeno (prav tam: 19–20). Po beseda L. Marjanovič Umek (2001: 44) je igra na 

različne načine vpletena v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane dejavnosti kot tudi v siceršnje 

življenje otrok v vrtcu. 

1.4.2.  Pomen igre 

Igra ima poleg razvedrilnega in sprostitvenega namena vpliv tudi na področja otrokovega 

razvoja. Z njo se otroci razvijajo celostno in je pravzaprav način vzgoje (Ružič in Buzeti, 2011: 

173). 

Igra pomembno vpliva na naslednja področja otrokovega razvoja (Ružič in Buzeti, 2011: 171): 

- Socialni razvoj otroka: razvoj socialnih kompetenc (sodelovanje, razumevanje in 

upoštevanje drugih), razvoj samokontrole, usvajanje družbenih norem in pravil. 

Na področju tega razvoja je igra lahko tudi terapevtsko sredstvo za premagovanje 

socialnih težav in stisk, raziskave pa kažejo, da so v odrasli dobi socialno bolj razviti in 

uravnoteženi tisti, ki so se v otroštvu ustrezno razživeli v igri. 

- Čustveni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev, premagovanje težav in konfliktov. 

- Osebnostni razvoj: spoznavanje sebe in oblikovanje samopodobe. 

- Spoznavni razvoj: razvoj govora, reševanje problemov, razvoj domišljije in 

ustvarjalnosti. 

- Razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti. 
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2. TEORIJE SOCIALNEGA UČENJA 

Eden najpomembnejših predstavnikov te teoretske smeri je Albert Bandura, ki je teorijo 

socialnega učenja najbolj približal kognitivni teoriji in jo poimenoval socialna kognitivna 

teorija. Bandura predpostavlja, v nasprotju s klasičnimi behavioristi, da se ne učimo zgolj na 

osnovi lastnih izkušenj, temveč predvsem iz opazovanja ter posnemanja vedenja in njihovih 

posledic pri drugih modelih. Modeli so lahko osebe iz realnega življenja ali simbolni modeli 

(filmski in literarni junaki itd.), novo vedenje pri otroku pa je lahko rezultat kombiniranja 

različnih modelov, ki jih je otrok opazoval, in ne le posledica opazovanja enega modela. 

Vedenje poleg tega ni nekaj slučajnega, temveč rezultat tega, kar je otrok videl (Batistič Zorec, 

2006: 44–45). 

Otroci se socialnega vedenja, stališč in vrednot lahko učijo na osnovi dveh procesov učenja, in 

sicer s procesom neposrednega poučevanja ali instrumentalnega pogojevanja. Za 

instrumentalno pogojevanje je značilno, da se oblika vedenja oblikuje z nagrado in kaznijo; to 

so t. i. ojačanja. Vendar Bandura pravi, da se vedenja najhitreje razvijajo na osnovi posnemanj 

modelov, tudi če ti niso imeli namena poučevanja (Korošec, 2015: 10). Opazovanje drugih služi 

tudi temu, da otrok razvije pričakovanja posledic določenega vedenja, na osnovi tega pa lahko 

izbere tisto vedenje, ki ima najboljše posledice (Batistič Zorec, 2006: 45–46). »Predšolski otroci 

pogosto ravnajo impulzivno, medtem ko s starostjo povečujejo naše sposobnosti predvidevanja 

in izbiranje vedenja. Odrasli imajo razvite sofisticirane vedenjske strategije, ki jih lahko 

uporabljajo tudi za manipuliranje vedenja drugih.« (Batistič Zorec, 2006: 46). 

Bandura je menil, da razvoj na področju socialnega učenja ne poteka po stopnjah, temveč po 

različnih poteh, ki so odvisne od socialnih izkušenj. Posameznika vidi kot aktivno, kognitivno 

bitje, katerega razvoj je odvisen od interakcij z okoljem, sam pa naj bi prav tako vplival na 

okolje (Batistič Zorec, 2003: 81).  

3. SOCIALNE VEŠČINE 

Socialno učenje je učenje socialnih veščin, ki posamezniku omogočajo, da se v socialnem 

prostoru učinkoviteje vede (Masovec, 2008: 34), lahko pa ga definiramo tudi kot pomoč ljudem 

za doseganje bolj kakovostnega življenja (Metelko Lisec, 2004: 101). Sodi na področje 

odnosnega, komunikacijskega in socialnega (Turnšek, 2004: 12). Omogoča primerno socialno 

sporazumevanje, uspešno reševanje konfliktnih situacij z upoštevanjem lastnih in 

sogovornikovih potreb, čustev ter upoštevanje in spoštovanje različnosti, drugačnosti. Spodbuja 
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primerno klimo, pomaga sramežljivim otrokom, da se vključujejo v interakcije z drugimi, in 

agresivnim otrokom pri reševanju konfliktov (Moravec, 2008: 34).  

Razvoj socialne veščine se dogaja na treh ravneh (Moravec, 2008: 34).: 

- Osebna raven: te veščine posameznik potrebuje za graditev samopodobe, reševanje 

lastnih težav in izražanje lastnih misli. 

- Raven odnosov: pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, gradnja in 

vzdrževanje lastnih socialnih mrež. 

- Raven širše družbe: občutljivost za druge, prispevanje k dobrobiti države.  

3.1.  Vrste socialnih veščin 

Svetovna zdravstvena organizacija je sestavila seznam socialnih veščin, pravijo jim tudi 

življenjske spretnosti, ki služi kot okvir načrtovanja programov za različne starostne skupine in 

cilje, razvrstili pa so jih v naslednje pare (Turnšek, 2004: 12): 

- sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja problemov, 

- kreativno in kritično mišljenje, 

- uspešno komuniciranje in vključevanje v medosebne odnose, 

- zavedanje sebe in empatija, 

- uravnavanje čustev in obvladovanje stresa. 

Sposobnost sprejemanja odločitev in sposobnost reševanja problemov (prav tam): 

Ti sposobnosti sta pomembni pri konstruktivnem soočanju s problemi v odnosih, otroci pa naj 

bi se naučili izbirati med različnimi možnostmi ravnanja v različnih situacijah ter predvideti, 

kakšne so posledice izbrane možnosti ravnanja. 

Kreativno in kritično mišljenje (prav tam): 

Kreativno mišljenje je pomembno v procesu sprejemanja odločitev in reševanja problemov. 

Omogoča nam razmišljanje o različnih alternativah in posledicah našega delovanja. Kritično 

mišljenje pa se kaže kot zmožnost objektivnega analiziranja izkušenj ter nam pomaga 

prepoznati zunanje dejavnike, ki vplivajo na naša ravnanja. 

Uspešno komuniciranje in uspešno vključevanje v medosebne odnose (prav tam): 
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Uspešno komuniciranje se nanaša na zmožnost verbalnega in neverbalnega komuniciranja. 

Uspešno vključevanje v medosebne odnose pa pomeni, da odnose znamo ustvarjati, jih 

ohranjati ter jih v primeru konfliktov prekiniti na konstruktiven način. 

Zavedanje sebe in empatija (prav tam): 

Zavedanje sebe se nanaša na poznavanje samega sebe – da vemo, kdaj smo v stresu, kakšni so 

naši odzivi, kakšen je naš značaj – na poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti itd., kar 

vpliva na uspešno komunikacijo in vključevanje v odnose. Empatija pa je sposobnost vživeti se 

v situacijo nekoga drugega.  

Uravnavanje čustev in obvladovanje stresa (prav tam): 

Uravnavanje čustev se nanaša na sposobnost prepoznavanja lastnih in tujih čustev, na 

sposobnost primernega odzivanja na določeno čustvo ter na zavedanje, kako čustva vplivajo na 

ravnanje in obnašanje. Obvladovanje stresa pa se nanaša na prepoznavanje izvorov ter posledic 

stresa na življenje. Vključuje sposobnosti zmanjšanja dejavnikov stresa ter uporabo tehnik 

sproščanja. 

3.2.  Pomen socialnih veščin 

»Dobro razvite socialne veščine nam omogočajo, da lahko posameznik uspešno zadovoljuje 

lastne potrebe, ne da bi pri tem oškodoval partnerja. Z učenjem socialnih veščin zato lahko 

prispevamo k razvoju posameznika kot tudi k oblikovanju zadovoljujoče klime v skupini 

predšolskih otrok v vrtcu.« (Turnšek, 2004: 12). Dobro razvite socialne veščine torej vplivajo 

na oblikovanje vrstniških odnosov, na katere se osredotoča večina predšolskih in šolskih 

programov. Številne raziskave namreč potrjujejo povezavo med kakovostjo vrstniških odnosov 

ter kasnejšimi duševnimi in prilagoditvenimi težavami, kakovost socialnih spretnosti pa naj bi 

vplivala tudi na učno uspešnost otrok (Turnšek, 2004: 13). Avtorica T. Metelko Lisec (2004: 

97) vidi pomen dobro razvitih socialnih veščin za dobro socialno opremljenost, kar pomeni 

pomembno prvino pri doseganju bolj kakovostnega življenja. 

3.3.  Razvoj socialnih veščin s pomočjo socialnih iger 

Socialne veščine lahko urimo in razvijamo s pomočjo različnih sklopov socialnih iger, ki 

vplivajo na določena področja, urimo pa tiste vedenjske spretnosti, ki ustvarjajo boljše odnose 

med vrstniki. Namen iger je izboljšati uspešnost posameznika pri vključevanju v interakcije z 

otroki (Turnšek, 2004: 13). 
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Na razvoj socialnih veščin pri otrocih pa ne vplivamo le s pripravljenimi dejavnostmi, temveč 

tudi vseskozi in neposredno s svojim zgledom. Odrasli v vrtcu moramo s svojim vedenjem 

delovati spodbudno, pomirjujoče in jim biti z vljudnostjo in spoštovanjem v vedenju zgled za 

prijazno komunikacijo. K ugodni socialni klimi med otroki ter otroki in odraslimi tako 

prispevajo elementi interakcije, kot so pogostost pozitivnih reakcij (dotik, nasmeh, govorjenje 

v višini oči), odzivanje na vprašanja in prošnje, spodbujanje k pogovoru in udeleženosti, 

pozorno poslušanje in spodbujanje ustrezne neodvisnosti (Kurikulum, 1999: 22). Številni 

avtorji zagovarjajo, da se otroci socialnih veščin učijo, kadar komunicirajo z vrstniki in 

odraslimi – na učenje gledajo kot na socialno izkušnjo. Otrok se socialnih veščin uči in jih 

razvija ob intenzivni udeležbi v igri, naloga vzgojiteljev oziroma strokovnih delavcev in drugih 

odraslih pa je, da ustvarjajo in omogočajo pogoje za komunikacijo med otroki (Batistič Zorec, 

2008: 24). 

4. SOCIALNE IGRE 

Socialne igre otrokom omogočajo, da se med seboj spoznavajo na zanimiv način in se pri tem 

učijo iz lastnih, neposrednih izkušenj. Preko socialnih iger poskušamo pri otrocih izboljšati 

njihove socialne veščine, njihovo predstavo o sebi, o drugih in zaupanje vase (Jankovič, 2008: 

55). 

Socialne igre so dejavnosti, ki jih v vzgojno izobraževalno delo lahko vključujemo kot strategijo 

za razvoj socialnih veščin pri otrocih. Otrok namreč preko teh iger, v katerih je vključen, 

spoznava lasten položaj v skupini, svoj odnos do psihične in socialne situacije ter se sooča s 

čustvi. Otrok tako spoznava sebe in druge, vzpostavlja odnose in vrednoti lastno vpletenost 

(Ambrož, 2011: 180). V socialnih igrah sta zastopana dva vidika igre: vidik igre (veselje, 

radovednost, odkrivanje novega itd.) ter vidik komunikacije (Punčuh, 2011: 108). Imajo torej 

komunikacijski in interakcijski pomen, kar pomeni, da je komunikacija najpomembnejši proces 

socialnih interakcij (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1998: 20). Ker je igra ena izmed otrokovih 

naravnih, primarnih potreb, je učenje spontano, saj se otroci z igranjem sprostijo ter tako lažje 

izražajo svoja čustva in stališča (Kotnik, 2008: 69). 

S socialnimi igrami se otrok razvija na intelektualnem, emocionalnem in socialnem področju, 

zato so pomembne pri oblikovanju identitete. Spodbujajo ustvarjalnost in izboljšujejo 

komunikacijo pri sprejemanju in dajanju povratnih informacij (Moravec, 2008: 34). Socialne 

igre niso tekmovalno naravnane, zato pri igrah ni izpadanja ali kaznovanja za napake; vsi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

11 

 

udeleženci v skupini so soustvarjalci in enakovredni člani skupine. Poudarek tovrstnih iger je 

na osebni rasti ter izboljševanju oziroma pridobivanju socialnih veščin (Kotnik, 2008, 69). 

»Otrokom moramo omogočiti, da se sami dokopljejo do svojih idej, znanja in izkušenj. 

Pridobljena znanja jim bodo lahko koristila tudi kasneje v življenju. Tudi zato je z izvajanjem 

socialnih iger smiselno začeti že v rani mladosti, da lahko kasneje otroci svoje veščine uspešno 

nadgrajujejo.« (Kotnik, 2008: 70). 

Socialne igre so priljubljene tako pri otrocih kot tudi pri strokovnih delavcih, saj igro združujejo 

s humorjem in predstavljajo privlačen način spoznavanja, kar je pomembno za uspešno socialno 

učenje (Ambrož, 2011: 180). N. Turnšek (2004: 11) pravi, da se pogosto izvajajo nereflektirano 

– na način klasičnih družabnih iger z namenom razvedrila in sprostitve, po besedah J. Virk 

Rode in J. Belak Ožbolt (1990: 4) pa imajo socialne igre svoj namen. Same po sebi niso 

zahtevne, z njihovo pomočjo pa lahko pridemo do pomembnih odkritij otrokovih značilnosti. 

Kljub temu se jih otroci lahko igrajo tako samostojno kot vodeno, ob njih pa se učijo o sebi in 

drugih (prav tam). Razlika med socialnimi in družabnimi igrami je, da so pri družabnih igrah 

pravila le pripomoček za izvajanje socialnih iger, kjer je osnovni namen slediti ciljem 

socialnega učenja. Pravila pri socialnih igrah prilagajamo, da učenje usmerjamo v želeno smer. 

Razlika med socialnimi in družabnimi igrami je tudi, da družabne igre temeljijo na tekmovanju 

in izločanju, z njimi pa ne vplivamo oziroma ne omogočamo, da bi otrok napredoval v 

socialnem položaju med vrstniki. S tem pravzaprav utrjujemo obstoječe stanje med otroki 

(Turnšek, 2004: 11). 

4.1.  Namen in cilji socialnih iger 

Živimo v hitro razvijajočem se času. Spremembe se dogajajo na vseh področjih – v znanosti, 

tehnologiji, ekonomiji, družbi in medsebojnih odnosih. Posameznik mora imeti za življenje v 

takšnem svetu dobro razvite veščine za reševanje problemov, komunikacijske in socialne 

veščine itd., vse te večine pa se razvijajo preko sodelovalnih dejavnosti (Peklaj, 2001: 11). 

Namen socialnih iger je med otroki vzpostaviti medsebojne stike. Ti se med seboj povežejo, 

stik z ostalimi otroki pa vzpostavijo tudi osamljeni in manj družabni otroci (Kotnik, 2008: 69). 

Obenem se nekoliko bolj vodilni otroci podredijo pravilom in skupini (Virk Rode in Belak 

Ožbolt, 1990: 4). Med otroki se tako razvijejo solidarnost, medsebojna pomoč, toleriranje 

različnosti, drugačnosti (Kotnik, 2008: 69), otroke pa obenem tudi sproščajo, saj lahko izražajo 

svoja čustva, stališča in vedo, da bodo sprejeti in razumljeni (Punčuh, 2011: 108). 
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Z izvajanjem socialnih iger lahko opazimo tudi nekaj koristi za vzgojitelje oziroma strokovne 

delavce, ki tako preko iger z otroki vzpostavijo bolj enakopraven in prijateljski odnos. Otroke 

spoznajo bolj vsestransko, spoznajo posameznika, njegovo vedenje, delovanje in odzivanje v 

skupini (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990: 4). 

Cilji socialnih iger so (Ambrož, 2011: 180; Turnšek, 2004: 11): 

- Na področju čustvenega in socialnega razvoja doseči višjo raven psiho-socialne 

kompetence. S socialnimi igrami vplivamo na oba vidika socialne kompetence: na 

razvoj socialnih spretnosti in na otrokovo samovrednotenje. 

- Izboljšati kakovost medvrstniških odnosov – z njimi lahko vplivamo na dinamiko 

komunikacije in status otroka med vrstniki. 

- Socialne igre so uspešen pripomoček v ustvarjanju specifičnih vzgojno-izobraževalnih 

programih, kot je, na primer, program medkulturne vzgoje in vzgoje za strpnost. 

- S socialnimi igrami skušamo izboljšati socialne spretnosti predšolskih otrok in njihovo 

predstavo o sebi, samovrednotenje in zaupanje vase. 

Da socialne igre koristijo svojemu namenu, jih je treba izvajati strukturirano, z določenim 

ciljem, kar pa zahteva strokovno znanje, usposobljenost, voljo do dela, motiviranost in čas 

(Kotnik, 2008: 69). 

4.2.  Vrste socialnih iger 

Socialne igre delimo na pet sklopov, ki jih izvajamo postopoma, od preprostejših h 

kompleksnejšim, in slonijo na postopnem doseganju določenih ciljev (Turnšek, 2004: 15). 

Cilji, iz katerih so izpeljani sklopi igre, so naslednji (Turnšek, 2004: 15): 

- poznavanje sebe in zavest o prisotnosti drugih v družabnem prostoru, 

- upoštevati in ceniti edinstvenosti ter spoštovati drugačnost, 

- zavedati se pozitivnih strani drugačnosti in raznolikosti, 

- razumeti različnost kot možnost sodelovanja, 

- spoznati, da je medsebojna odvisnost osnova za sodelovanje, 

- prizadevati si za skupne cilje, ki so korist vsem.  

Glede na cilje delimo igre na naslednje sklope (Turnšek, 2004: 15): 

- igre predstavljanja in spoznavanja otrok, 
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- igre razlik in podobnosti (uvod v učenje strpnosti), 

- igre skupinske identitete in pripadnosti, 

- igre sodelovanja, 

- igre reševanja konfliktov. 

5. IGRE SODELOVANJA 

5.1. Sodelovanje 

»Sodelovanje je utemeljeno na zavedanju in čutenju celote, katere del smo. Vsi si želimo biti 

vključeni. Takrat čutimo, da smo pomembni in da lahko prispevamo k celoti. To osmišlja naše 

življenje in dela naše odnose polne. Podpora, ki jo nudimo eden drugemu, omogoča, da rastemo. 

Razvojna spodbuda, ki pri tekmovalni naravnanosti prihaja od zunaj, pri sodelovanju prihaja 

od znotraj. Sodelovanje ne izpostavlja koristi posameznika, ampak ima v ospredju dobrobit 

celote, ki je hkrati tudi dobrobit posameznika.« (Novak Škarja, 2005/2006) 

5.1.1.  Opredelitev pojma sodelovanje 

Sodelovanje je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljeno kot dejavno 

povezovanje posameznikov v skupino pri skupni dejavnosti oziroma pomeni biti skupaj z 

drugimi udeležen pri določeni dejavnosti. C. Peklaj (2001: 8) sodelovanje opredeljuje kot 

skupno delo za doseganje skupnega cilja. 

Da skupina doseže sodelovanje, morajo posamezniki upoštevati štiri osnovna načela (Peklaj, 

2001: 8): 

- pozitivna povezanost (soodvisnost) med člani skupine, 

- neposredna interakcija med člani skupine, 

- odgovornost vsakega posameznika, 

- uporaba ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini. 

5.1.2.  Sodelovanje nasproti tekmovanju 

Sodelovanje je v človekovem življenju prisotno vsakodnevno, celo tako, da ga niti ne opazimo, 

kar pa še ne pomeni, da je sodelovanje del človekove narave (Kobal Grum idr., 2004: 34). 

Nekateri avtorji predpostavljajo, da je sodelovanje v evolucijski teoriji najvrednejša oblika, brez 

katere današnje družbe ne bi bilo. Družba je sestavek posameznikov, ki brez sodelovanja ne 

morejo preživeti. Tako sodelovanje postavljajo pred tekmovanje, čeprav je prav to povezano s 
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selekcijo za preživetje (Perger Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 99). Tekmovanje uničuje 

sodelovanje: ljudje, ki so sicer sodelovalni, v primerih, ko morajo imeti opravka s tekmovalnimi 

osebami, tudi sami postanejo tekmovalni. Tako sodelovanja kot tekmovanja se človek nauči – 

izkušnje sodelovanja oziroma tekmovanja povečujejo sodelovanje oziroma tekmovanje (Kobal 

Grum idr., 2004: 36).  

Številne študije različnih avtorjev so pokazale, da sodelovanje pripelje do boljših dosežkov kot 

tekmovanje (Peklaj, 2001: 13), zaradi sodelovanja pa naj bi bili ljudje tudi srečnejši (Kobal 

Grum idr., 2004: 36). 

Pogosto slišimo, da naj bi bile dejavnosti otrok usmerjene v sodelovanje in ne tekmovanje, saj 

otroci nimajo enakih sposobnosti in možnosti za zmago. Z. Zalokar Divjak (1998: 37) se s tem 

ne strinja in pravi, da morajo imeti otroci tudi izkušnje s tekmovanjem, saj lahko na ta način 

preverjajo svoje sposobnosti ter dobijo priznanje za svoj trud, tekmovalne dejavnosti pa naj bi 

pri otrocih vzbujale tudi interese. Za boljše otroke naj bi imelo tekmovanje pomen priznanja za 

trud, za slabše pa pomen spodbude za izboljšanje. Tekmovalnim dejavnostim se v predšolskem 

obdobju pogosto izogiba z namenom, da bi se slabšim otrokom prihranilo razočaranje ob 

neuspehu, vendar se otrokom s tem ne dela usluga. Po besedah iste avtorice mora otrok doživeti 

tako občutek uspeha kot neuspeha, saj je lahko kasneje v obdobju odraščanja vsak neuspeh ob 

stiku s tekmovanjem zanj težje sprejemljiv oziroma razočaranje zaradi tega večje (prav tam: 

37). Pomemben je uravnotežen odnos med sodelovanjem in tekmovanjem, med njima pa je 

treba izbirati glede na cilje, ki jih želimo doseči. Vloga odraslega pri izvajanju tekmovalnih 

dejavnosti je, da otroke s pogovorom seznani, kako doživljati uspeh oziroma neuspeh, obenem 

pa je pomembno, da otrokom pomagamo zaznati njihov napredek, ki ga doživlja kot uspeh 

glede na svoje sposobnosti, ne glede na dosežke drugih (Kurikulum za vrtce, 1999: 29). 

5.1.3.  Vpliv sodelovanja na razvoj otroka 

C. Peklaj (2001: 11) navaja, da sodelovanje pripelje do boljših rezultatov in bolj kakovostnega 

razvoja otroka na področju znanja oziroma spoznavnih procesov, socialnih odnosov ter na 

čustveno-motivacijskem področju. Poleg naštetega ima sodelovanje vpliva tudi na razvoj 

otrokove samopodobe in razvoj metakognicije (Perger Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 100). 

Različni avtorji navajajo naslednje pozitivne učinke sodelovanja (Perger Kuščer in Razdevšek 

Pučko, 2005: 100): 

- več priložnosti za povratno informacijo (od vrstnikov, učiteljev/vzgojiteljev), 
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- pomoč in podpora med člani skupine, 

- prevzemanje odgovornosti, 

- manjše tveganje v novih situacijah, 

- izkušnja odvisnosti in soodvisnosti, 

- priložnost za spoznavanje razlik med vrstniki (pogledi in načini reševanja konfliktov), 

- učenje poslušanja, 

- učenje strpnosti do drugih.  

5.2.  Igre sodelovanja 

Igre sodelovanja potekajo v dvojicah ali skupinah, kjer otroci oziroma člani skupine sodelujejo 

in osebne interese podrejajo interesom skupine za uspešno reševanje naloge. Pri tem morajo 

člani med seboj komunicirati, se dogovarjati, delo načrtovati, si razdeliti vloge, sprejemati in 

upoštevati pravila (Jankovič, 2008: 57). J. Virk Rode in J. Belak Ožbolt (1990: 5) skupino 

definirata po omenjenih značilnostih in dodajata, da se v skupini oblikujejo tudi določene 

delitve statusov in vlog. Navajata tudi, da skupina izgubi svojo kreativnost, če se vloge fiksirajo 

na točno določene člane, saj s tem skupina zavrača konstruktivno dogovarjanje in se tako 

ukvarja z obstoječimi konflikti, ne išče konstruktivnih rešitev, kar pa vpliva na delo v skupini 

(prav tam). 

Igre v vzgojno izobraževalno delo se vnašajo postopoma, od preprostejših k zahtevnejšim. 

Preproste igre otrokom omogočajo izkušnjo pomoči in solidarnosti, preko iger otroci 

spoznavajo tudi značilnosti sodelovanja oziroma sodelovalnih dejavnosti, preko zahtevnejših 

sodelovalnih iger pa otroci dobijo izkušnje timskega dela, pri katerih se srečajo z dejavnostmi 

skupinskega reševanja problemskih situacij (Turnšek, 2004: 21). 

Cilji iger sodelovanja so (Turnšek, 2004: 21): 

- prispevati k boljšemu razumevanju sodelovalnih odnosov: ugotoviti prednosti 

sodelovalnega odnosa; 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za skupno/timsko reševanje nalog in skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, razdelitev vlog, vključitev vseh udeležencev 

v izvedbi, predstavitev); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopno 

prevzemajo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 
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- učenje sodelovanja v različnih sestavah skupine, z različnimi otroki. 

5.2.1.  Sodelovanje in izvajanje socialnih iger sodelovanja v vrtcu 

Različni avtorji opozarjajo, da moč in prednosti sodelovanja v vzgoji in izobraževanja niso 

vedno izrabljeni, razlog za to pa je v pomanjkanju ustreznih spretnosti pri strokovnih delavcih, 

opozarja pa se tudi razlog v nenavajenosti otrok na sodelovalno delo (predvsem v šoli). Da bi 

sodelovanje med otroki izboljšali, je potrebna sistematična priprava dela strokovnih delavcev 

(Perger Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 101). Rezultati projektne raziskave avtoric M. 

Perger Kuščer in C. Razdevšek Pučko (2005) kažejo, da se strokovni delavci v šolstvu zavedajo 

pomena sodelovanja za otrokov razvoj ter da sodelovanje v razredni skupini spodbujajo med 

poukom kot tudi pri drugih dejavnostih. Sodelovanje pojmujejo kot socialne spretnosti, ki se 

jih je treba učiti, s sodelovalnimi dejavnostmi pa, po besedah enega izmed strokovnih delavcev, 

otroke vzgajajo za demokratično družbo. Pojavljajo se tudi primeri, da se sodelovanje med 

otroki pri sodelovalnih dejavnostih pri pouku (npr. priprava seminarske naloge) izrodi, ko otrok 

brez lastnega prispevka izkorišča delo drugih, pojavljajo pa se tudi primeri, ko otroci zaradi 

različnih vzrokov ne želijo sodelovati ali pa se sodelovanje prelevi v tekmovanje (prav tam). 

Igre, kot tudi igre sodelovanja, povezujemo z različnimi kurikularnimi področji. Preko različnih 

dejavnosti otroci tako spoznajo, da je sodelovanje mogoče na vseh področjih dejavnosti, preko 

celotne dnevne rutine in v vsakdanjem življenju. Dejavnosti pa načrtujemo oziroma pri izbiri 

zahtevnosti iger upoštevamo značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v razvoju in 

učenju, pri izvajanju pa upoštevamo tudi načela različnosti med otroki, omogočanje izbire in 

drugačnosti ter načelo spoštovanja zasebnosti (Kurikulum, 1999). Upoštevati je treba dejstvo, 

da se v tovrstnih igrah sprošča veliko čustvene energije, zaradi česar jih je treba izvajati 

premišljeno, z upoštevanjem in spoštovanjem načela, da je otrok v igro vključen prostovoljno 

(Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990: 3). Otrok govori o sebi, izraža čustva, se dotika drugih otrok 

in obratno, sodeluje z otroki, s katerimi ni konstantno v stiku itd., kar mu omogoča izkušnje, ki 

so lahko prijetne le, če se zgodijo v kontekstu demokratične komunikacije ter z doslednim 

upoštevanjem pravic otrok. Pri izvajanju socialnih iger v vrtcu moramo biti pozorni na 

prostovoljno udeležbo otrok v dejavnost, na pravico do zasebnosti in drugačnosti, spoštovati pa 

moramo tudi pravico do samoopredelitve, kadar posegamo na področje kulturnih razlik, verskih 

običajev, norm in vrednot družine (Turnšek, 2004: 13). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Socialne igre so dejavnosti, ki jih v vzgojno izobraževalno delo lahko vključujemo kot strategijo 

za razvoj socialnih veščin pri otrocih (Ambrož, 2011: 180). Socialne igre delimo na pet sklopov 

iger, med katerimi so tudi igre sodelovanja. Z njimi otrokom zagotavljamo izkušnje pomoči, 

solidarnosti, timskega dela in skupnega reševanja problemskih situacij (Turnšek, 2004: 21). S 

sodelovalnimi dejavnostmi spodbujamo kompetence za sodelovanje med otroki. Učenje poteka 

preko igre, ki je v predšolskem obdobju učinkovit pristop. Igra je namreč otrokova primarna 

potreba, za katero je notranje motiviran (Ružič in Buzeti, 2011: 170), učenje preko igre pa je 

najbolj trdno in trajno (Polšek in Jazbec, 2008: 46). 

Z izbiro ustreznih iger in njihovih pravil lahko torej vzgojitelji v vrtcu spodbujajo razvoj 

različnih dimenzij sodelovalnih odnosov med vrstniki.  

Namen raziskovalnega dela je izvesti različne socialne igre sodelovanja s skupino otrok v 

izbranem vrtcu. Z evalvacijo izvedenih dejavnosti želim ugotoviti, v kolikšni meri igre 

sodelovanja spodbujajo sodelovanje med otroki ter odgovoriti na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Ob izvajanju bom opazovala, v kolikšni meri so bili cilji celotnega programa 

socialnih iger doseženi ter kakšen je odziv otrok na dejavnosti. 

2. CILJI 

S pomočjo evalvacijskih tehnik – evalvacijskega razgovora z vzgojiteljico, video posnetkov, 

lastnih zapisov in komentarjev otrok – bom v diplomskem delu odgovorila, v kolikšni meri so 

bili skozi načrtovani projekt uresničeni cilji projekta. 

Cilji projekta so bili naslednji: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in skupinsko ustvarjalnost 

(dogovor, načrtovanje dela, razdelitev vlog, vključitev vseh udeležencev v izvedbo, 

predstavitev itd.); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzamejo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

18 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu bom s pomočjo evalvacijskega razgovora z vzgojiteljico, video posnetkov, 

lastnih zapisov in komentarjev otrok skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Ali/na kakšen način sem zagotovila ustrezne pogoje za doseganje ciljev spodbujanja 

sodelovanja med otroki? 

RV 2: Ali/na kakšen način so bili doseženi zastavljeni cilji projekta? 

RV 3: Ali/na kakšen način sem vplivala na pozitivno dojemanje sodelovanja med otroki? 

RV 4: Kako uspešni so bili otroci pri opravljanju sodelovalnih nalog? 

4. RAZISKOVALNA METODA 

4.1.  Metoda in pripomočki 

Za raziskovanje sem uporabila kavkazno neeksperimentalno metodo raziskovanja, ki temelji na 

evalvacijskem razgovoru z vzgojiteljico, video posnetkih dejavnosti otrok, lastnih zapiskih in 

zapisih komentarjev otrok; to zagotavlja podatke za končno evalvacijsko poročilo. 

4.2.  Vzorec merjencev 

V projektno raziskovalno delo je bilo vključenih 18 otrok iz vrtca Krmelj. Otroci so bili stari 

od 3 do 4 leta, od tega pa je bilo 7 deklic in 11 dečkov. 

4.3.  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Projekt načrtovanih dejavnosti sem izvajala v skupini otrok, in sicer od meseca aprila 2016 

dalje, pri izvajanju pa mi je pri nekaterih dejavnostih pomagala pomočnica vzgojiteljice 

oddelka. Vsaka izvedena dejavnost je v povprečju trajala eno uro, vzgojiteljica pa je dejavnosti 

snemala in sproti pisala svoja opažanja. Po izvedenih dejavnostih sva z vzgojiteljico izvedli 

evalvacijo dejavnosti, pri kateri je vsaka predstavila svoja opažanja glede izvajanja in 

odzivnosti otrok. 

Za analiziranje dejavnosti sem si ogledala vse posnetke, pomagala sem si z lastnimi in 

vzgojiteljičinimi zapiski evalvacijskega razgovora, v analizo sem vključila tudi komentarje 

otrok ter tako preverjala uspešnost zastavljenih ciljev projekta.  
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5. NAČRTOVANJE PROJEKTA 

SPODBUJANJE SODELOVANJA MED OTROKI 

Cilji projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnost, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, razdelitev vlog, vključitev vseh udeležencev 

v izvedbo, predstavitev itd.); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzamejo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 

Načrtovane dejavnosti projekta: 

5.1.  Predstavitev slikanice in pogovor o sodelovanju 

CILJI: 

- Otroci spoznajo zgodbo Bobek in barčica (Anja Štefan). 

- Otroci spoznajo pojem sodelovanje. 

- Otroci preko dejavnosti sodelovanja usvajajo pojem in pomen sodelovanja. 

DEJAVNOSTI: 

Preberem zgodbo Bobek in barčica (Anja Štefan). Po prebrani zgodbi se z izštevanko razdelimo 

v dve skupini. Z vsako skupino posebej obnovimo zgodbo in se o njej pogovarjamo (Kdo 

nastopa v zgodbi? Kaj se zgodi v zgodbi? Kaj živali znajo? Ali si živali pomagajo? Ali živali 

sodelujejo in zakaj?). Pogovarjamo se o sodelovanju – kaj je sodelovanje (Ali otroci kdaj in 

kako sodelujejo oziroma si pomagajo in zakaj? Pogovarjamo se o njihovih izkušnjah.). 

Po končanem pogovoru z obema skupinama sledi sočasno delo v dveh skupinah, ki se ob koncu 

zamenjata: 

- IGRA: Izgubljena sestavljanka. 

Otroci v igralnici poiščejo izgubljene dele sestavljanke (sestavljanka na temo Bobek in 

barčica – sestavljanka iz 14 kosov). Sestavljanko sestavimo – vsak prispeva svoj kos 

sestavljanke, pri čemer si pomagamo s sliko. Pogovarjamo se o tem, ali smo si pri 

dejavnosti kako pomagali. Vprašam jih, ali se dobro počutijo, če jim nekdo pomaga ali 
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če oni pomagajo komu drugemu. Ugotovimo, da je sodelovanje koristno (več lahko 

naredimo) in da se pri tem dobro počutimo. 

- IGRA: Čarobne karte. 

Otroci izberejo 4–5 kart s sličicami in jih povežejo v zgodbo. Zgodbo poskušamo 

gibalno uprizoriti. Pogovorimo se o tem, ali smo pri dejavnosti kako sodelovali oziroma 

si pomagali in kako. Vprašam jih, ali se dobro počutijo, če jim nekdo pomaga ali če oni 

pomagajo komu drugemu. Ugotovimo, da je sodelovanje koristno (več lahko naredimo) 

in da se pri tem dobro počutimo. 

Po končanem delu v skupinah skupaj izvedemo igro Viseči most in masažo v parih:  

- IGRA: Viseči most. 

Na tla položimo vrv. Otroci stopijo nanjo in se razporedijo po dolžini. Otrokom povem, 

da je to dolg most, pod katerim je prepad. Naloga otrok je, da posamično prečkajo most, 

pri tem pa morajo paziti drug na drugega, da kdo ne pade v prepad. 

- MASAŽA: 

Otroci se razdelijo v pare, eden izmed otrok se uleže na tla, drugi pa ga masira po 

navodilih oziroma po besedilu. Vlogi nato zamenjata. 

Bobek se je z veliko barčico odpravil na izlet po jezeru (z rokami rahlo vijugamo po hrbtu). 

S seboj je vzel miško (s prsti rahlo pikamo po hrbtu), žabico (z dvema prstoma pritiskamo na 

hrbet), zajčka (z dlanmi pritiskamo na hrbet), lisico (z dlanmi božamo hrbet) in medveda (z 

obema dlanema se upiramo na hrbet). 

Lisica je med plovbo po jezeru ves čas pela, zajčku pa to ni bilo všeč in ušesa so se mu močno 

stresala (z rokami stresemo hrbet). 

Kmalu tudi žabici ni bilo všeč lisičino petje in začela je skakati visoko v zrak (z rokama rahlo 

tapkamo po celem telesu). 

Nato je tudi medveda zmotilo lisičino petje. Vstal je in bil pri tem tako neroden, da je stresel 

ves čolniček (z rokama stresemo hrbet – stresamo vedno hitreje). 

Medved je prevrnil čolniček (rahlo se upremo na otrokov hrbet oziroma se uležemo nanj). 

Živali so bile vse mokre in prestrašene. Plavale so do najbližjega brega (z rokama krožimo po 

hrbtu). 

Ko so prišle do brega, so se Bobek in njegova druščina nastavili soncu, da bi se hitro posušili 

(z rokama božamo hrbet). 

Pogovarjali so se o dogodku in se pri tem zelo nasmejali. Spomnili so se zajčkovega stresanja 

z ušesi (z rokama stresamo hrbet), skakanja žabice (z rokama rahlo tapkamo po celem telesu) 

in dogodka nerodnega medveda (z rokama stresamo hrbet). 

Dogodek se je vsem prijateljem zdel zelo smešen in vsemu so se tako smejali, da so jih boleli 

trebuščki (s prsti krožimo po celem telesu). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

21 

 

Nastavljali so se soncu (z dlanmi krožimo po hrbtu), drobna miška (s prsti rahlo pikamo po 

hrbtu) pa je predlagala, da bi odslej na izletih peli vsi skupaj. 

5.2.  Izdelovanje barčice 

CILJI: 

- Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

- Otroci se dogovarjajo, timsko načrtujejo in opravljajo nalogo – izdelajo čolniček. 

- Otroci se v paru dogovarjajo, timsko načrtujejo in opravljajo nalogo – pobarvajo 

čolniček. 

- Otroci se dogovarjajo, timsko načrtujejo in opravljajo naloge – izdelajo zastavo in 

dokončajo čolniček. 

- Otroci predstavijo skupinski izdelek. 

DEJAVNOSTI: 

V jutranjem krogu preberem zgodbo Bobek in barčica (Anja Štefan). Otrokom povem, da bomo 

tudi mi postali prava majcena posadka, ki se bo odpravila v čudežno deželo, kjer se bomo lahko 

vozili s čolnom po jezeru. Vendar tu nastane težava – nimamo čolnička. Otroke povprašam, 

kako bi lahko izdelali čolničke. Pogovarjamo se tudi o tem, ali bi lahko in kako bi ideje 

uresničili. Če otroci ne ugotovijo, da bi čolničke lahko izdelali iz kartona, jih nekoliko usmerim. 

Ko se pogovorimo o primernosti materiala za izdelovanje čolničkov, otroke razdelim v dve 

skupini (skupini ostaneta stalni med izvajanjem celotne dejavnosti). 

Začnemo pogovor o tem, kako bi izdelali čolniček. Otroci poskušajo uskladiti ideje in narisati 

načrt čolnička; pri tem jim pomagava jaz in pomočnica. Otroci se s čolnički tudi prosto igrajo. 

Vsaka skupina svoj čolniček pobarva s tempera barvami in ga tako okrasi. Barvanje čolničkov 

poteka v parih – vsak par ima en čopič in v paru skupaj barvata čolniček tako, da oba hkrati 

držita čopič z eno roko. Pri tem se morata skupaj odločiti za barve, ki jih želita uporabiti. 

Skupini predstavita svoje čolničke – kaj sta že naredili, kako so sodelovali in si pomagali. Pred 

začetkom barvanja poskrbim za zaščito tal, otroci pa si nadenejo zaščitna oblačila. 

V skupinah se pogovarjamo o tem, da imajo čolnički, ladje in barke na morju tudi svoje zastave. 

Otroke povprašam, ali vedo, kako so videti zastave ter ali so že kakšno videli. Skupaj 

preverimo, ali ima zastavo tudi čolniček v slikanici, nato pa si na spletu ogledamo nekaj 

primerov različnih zastav. 
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V skupinah otroci ob pomoči načrtujejo svojo zastavo – pogovarjajo se o videzu zastave, 

njihove ideje pa si zapisujem – na list papirja pa jo lahko tudi narišejo. Po načrtovanju sledi 

risanje na večji kos belega blaga, na katerega rišejo s flomastri. 

Ko skupini končata z delom, zastave obesimo na kartonaste tulce, ki jih pritrdimo na čolničke. 

Skupina nato predstavi svojo zastavo drugi skupini. Pogovarjamo se o tem, kako smo v 

skupinah sodelovali, kako smo si pomagali, kaj vse smo lahko skupaj naredili. Ob koncu sledi 

prosta igra s čolnički. 

5.3.  Nadaljevanje zgodbe 

CILJI: 

- Otroci spoznajo pojem pisatelj. 

- Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

- Otroci načrtujejo delo. 

- Otroci se vživijo v zgodbo in ustvarijo svoj konec zgodbe. 

- Otroci spoznajo faze nastajanja knjige – pisanje, tiskanje, lektoriranje, ilustriranje. 

- Otroci spoznajo pojme lektor, lektoriranje, ilustrator, ilustriranje in ilustracija. 

- Otroci ilustrirajo oziroma z risbo ponazorijo dogodke iz zgodbe. 

- Otroci se dogovarjajo, načrtujejo in timsko rešujejo nalogo – izbirajo naslov zgodbe. 

- Otroci timsko izdelajo naslovno ilustracijo. 

- Otroci ilustrirajo oziroma z risbo ponazorijo dogodke iz zgodbe. 

- Otroci predstavijo skupinski izdelek. 

- Otroci pripravijo knjižni kotiček. 

DEJAVNOSTI: 

V jutranjem krogu obnovimo zgodbo o Bobku in barčici. Razdelimo se v dve skupini (skupini 

ostaneta stalni med izvajanjem celotne dejavnosti). 

Otroke v skupini povprašam, ali bi se zgodba ob koncu slikanice lahko nadaljevala. Prisluhnem 

njihovim komentarjem in jim povem, da si bomo zamislili nadaljevanje zgodbe – postali bomo 

pravi pisatelji, ki bodo ustvarili svojo knjigo. 

Pogovarjamo se o tem, kaj vse moramo narediti, če želimo narediti svojo knjigo. Zastavim jim 

vprašanja: Kako nastane knjiga? Kaj potrebujemo, da naredimo knjigo? Kako bomo to naredili? 
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Vse odgovore zapišemo na plakat in tako oblikujemo načrt za delo, plakat pa ob koncu obesimo 

na vidno mesto v igralnici. 

Otroci nadaljujejo zgodbe – vse si zapisujem na papir, nastajanje zgodbe pa tudi snemam s 

kamero. Če imajo pri sestavljanju zgodbe težave, jim pomagam z začetkom: Živali so z Bobkom 

odšle na izlet po jezeru. Na sredini jezera je bil otoček, kjer so se ustavili. Kaj se je tam zgodilo? 

Otroci govorijo in nadaljujejo zgodbo, ko imajo v rokah žogo – lahko si tudi pomagajo, pazimo 

pa, da vsak otrok k nastajanju zgodbe prispeva svoj delček. 

Ogledamo si posnetek naše zgodbe, to obnovimo ter se pogovarjamo o naslednjih fazah 

izdelovanja knjige, pri tem pa si pomagamo s plakatom, ki smo ga izdelali kot načrt za delo. 

Ugotovimo, da moramo zgodbo zapisati na računalnik, besedilo dati v pregled oziroma ga 

lektorirati in zgodbi dodati ilustracije. 

Otroci na računalnik pišejo besedilo – otrokom dovolim, da se preizkusijo v pisanju na 

računalniku – vsak otrok napiše svojo stran. Pravo, že natipkano besedilo, ki je tudi razčlenjeno, 

natisnemo – vsa skupina se odpravi v zbornico, kjer si ogledamo postopek tiskanja. Ko besedilo 

natisnemo, se odpravimo v drugo skupino, kjer vzgojiteljica preveri, ali ima naša zgodba v 

besedilu kakšno napako (vzgojiteljica druge skupine je v vlogi lektorja) in tako popravimo 

morebitne napake. Po lektoriranju besedila se odpravimo v igralnico. Otrokom razdelim 

voščenke ali barvice ter A4 pisarniške liste papirja, na katere vsak otrok nariše ilustracijo za del 

besedila, ki jim ga dodelim. 

Nato se pogovarjamo o naslednjih korakih izdelovanja knjige in ugotovimo, da naša zgodba 

nima naslova. Vse ideje in predloge za naslov si zapisujem. Z glasovanjem med predlogi 

izberemo naslov, ga napišemo na računalnik in natisnemo – postopek tiskanja si ogledamo. Ko 

imamo naslov oziroma natisnjeno naslovnico, pa se pogovarjamo o tem, kaj naslovnica še 

potrebuje. Ugotovimo, da potrebujemo tudi naslovno ilustracijo. Ilustracijo mora skupina 

ustvariti skupaj na en list papirja. Otroci sedijo za mizo, list papirja pa potuje do vsakega otroka, 

na katerega vsak, z voščenkami ali barvicami, nekaj nariše oziroma vsak k naslovni ilustraciji 

prispeva svoj delček. Besedilo z ilustracijami nato uredimo, plastificiramo in vse strani z vrvico 

povežemo v knjigo. 

Vsaka skupina drugi skupini ob koncu izdelovanja predstavi svojo knjigo oziroma zgodbo. 

Knjigo vsaka skupina predstavi tudi otrokom sosednje igralnice in vzgojiteljici, ki je besedilo 

lektorirala. Ob koncu pripravimo še razstavo za starše. Vsaka skupina razstavi svojo knjigo in 
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plakat. Preden plakat razobesimo, preverimo, katere faze smo pri nastajanju knjige upoštevali, 

katerih nismo, kaj smo in česa nismo naredili. 

5.4.  Gibalna dejavnost 

CILJI: 

- Otroci se dogovarjajo in timsko opravljajo naloge. 

DEJAVNOST: 

V telovadnici pred prihodom otrok pripravim prostor za gibalno dejavnost. Otrokom podam 

navodila za delo in določim pravila. 

- GIBALNA IGRA: Bobek s prijateljem pomaga ribiču. 

Bobek, v katerega se našemi pomočnica vzgojiteljice, se je odločil pomagati ribiču pri lovljenju 

rib, pomagati pa želijo tudi njegovi prijatelji – ti prijatelji postanejo otroci. Naloga otrok je, da 

v parih izvlečejo en barvni listič – barva lističa določi, kakšne barve ribe mora par uloviti. Ko 

par izvleče listič, se odpravi do ribnika, na poti pa mora prečkati različne postavljene ovire. Ko 

par pride do ribnika, stopi v obroč, ki predstavlja čolniček, vzame ribiško palico in ulovi eno 

ribico. Vsak par skupaj z eno roko drži skupno ribiško palico, njuna naloga pa je, da ulovita 

ribico takšne barve, kakršne barve listič sta izvlekla. Vsak par ponovno prečka ovire, ribico 

glede na barvo razvrsti v pripravljene škatle in vrne barvni kartonček. Ko par opravi nalogo, se 

pari zamenjajo in ponovijo vajo. Medtem dvakrat pride Bobek, ki preveri, koliko rib so otroci 

ulovili in jim naroči, katere ribe morajo še uloviti, saj je nekaterih premalo, in jih odnese ribiču. 

Po končani dejavnosti otroci pomagajo pospraviti prostor, ribice pa odnesejo v igralnico in se 

z njimi igrajo na svojih čolničkih. 
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5.5.  Dramatizacija zgodbe 

CILJI: 

- Otroci timsko načrtujejo. 

- Otroci izdelajo preproste kostume. 

- Otroci po zgodbi ustvarjajo gledališko predstavo. 

- Otroci timsko narišejo sličice za vstopnico – izdelajo vstopnico. 

- Otroci pripravijo prostor za gledališko predstavo. 

- Otroci predstavijo oziroma odigrajo svojo gledališko predstavo. 

DEJAVNOSTI: 

V jutranjem krogu obnovimo zgodbo Bobek in barčica (Anja Štefan). Razdelimo se v dve 

skupini (skupini ostaneta stalni med izvajanjem celotne dejavnosti). 

V skupini se pogovarjamo o tem, da bi zgodbo lahko tudi dramsko uprizorili oziroma pripravili 

predstavo. Razmišljamo, kaj vse potrebujemo, če želimo narediti dramsko uprizoritev, ideje pa 

si zapisujem. Otroci si razdelijo vloge. Če je v skupini več otrok, kolikor jih je v slikanici, 

Ribnik z ribicami in 

obroči, ki predstavljajo 

čolničke – vsak čolniček 

ima svojo palico z 

magnetom. 

SMER TEKA. 

  1       2                 3                4             5 

Zaboj za odlaganje rib 

in vreča z barvnimi 

lističi. 

LEGENDA: 

1 Ovire za 

prestopanje in 

plazenje. 

2 Tunel. 

3 Vrv. 

4 Obroči. 

5 Gred in klade 

za lovljenje 

ravnotežja. 

V
h
o

d
 v

 telo
v
ad

n
ico. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

26 

 

dodamo še kakšno novo oziroma dodatno žival. Skupaj izdelamo preproste kostume – preprosta 

pokrivala oziroma ušesa, ki pripadajo določeni živali. Pri tem si otroci pomagajo med seboj. 

Otroci se igrajo gledališče in spontano ustvarjajo predstavo. Za manjši čolniček uporabimo 

večjo škatlo, drugega pa izdelamo s stoli, ki jih postavimo enega za drugim. 

V vsaki skupini se ob koncu ustvarjanja gledališke predstave pogovarjamo o tem, da za ogled 

predstave v gledališču potrebujemo vstopnico. Otroci se usedejo za mizo, nato pa jim razdelim 

barvice in lističe, ki bodo predstavljali vstopnice. Na vstopnice otroci narišejo like iz zgodbe 

Bobek in barčica. Rišejo po principu sodelovalne igre sodelovalnega risanja. Vsak otrok na 

svojo vstopnico nariše lik, nato si vstopnice zamenjajo in na novo nadaljujejo z risanjem. Otroci 

vstopnice večkrat zamenjajo. 

Nato vsaka skupina pripravi prostor za gledališče in drugo skupino povabi na ogled predstave. 

Otroci pri vhodu v gledališče pokažejo vstopnico ter se usedejo na pripravljene stole. Vsaka 

skupina nato predstavi svojo predstavo drugi skupini, ob koncu pa sledijo prosta igra s kostumi, 

prosto poustvarjanje in rajanje. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

27 

 

6. ANALIZA IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI PROJEKTA 

V nadaljevanju bom posebej analizirala vsako izvedeno dejavnost. 

6.1.  Predstavitev slikanice in pogovor o sodelovanju 

Zapis poteka: 

V jutranjem krogu sem otrokom prebrala zgodbo Bobek in barčica. Po prebrani zgodbi je sledilo 

obnavljanje po zastavljenih vprašanjih. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju živali iz zgodbe, 

otroke pa sem povprašala, ali tudi oni kdaj sodelujejo in kako. Nato sem otroke naključno 

razdelila v dve skupini. Eno skupino sem vodila jaz, drugo pa pomočnica vzgojiteljice. Po 

opravljenih dejavnostih v eni skupini sta se skupini zamenjali. Ves čas sem izvajala načrtovane 

dejavnosti z isto skupino. Najprej sem izvedla dejavnost Izgubljena sestavljanka, pri kateri so 

otroci iskali izgubljene oziroma skrite dele in jih na koncu sestavili tako, da je vsak otrok 

prispeval dva kosa sestavljanke, in nato igro Čarobne karte, pri kateri so otroci sestavili zgodbo 

na osnovi petih sličic ter jo gibalno uprizorili. S celotno skupino sem izvedla še dejavnost Viseči 

most in masažo.  

Analiza posameznih dejavnosti:  

Nekaterim otrokom je bil uvodni del dejavnosti predolg, padla jim je koncentracija, zato nisem 

dobila vseh želenih odgovorov na vprašanja oziroma so odgovarjali le določeni otroci. Tihe 

otroke sem poskušala dodatno spodbujati z vprašanji. Nekatere je zmotilo tudi snemanje 

dejavnosti, zaradi česar so bili nekoliko zadržani. 

- Izgubljena sestavljanka:  

Otroci celotne skupine zelo radi sestavljajo sestavljanke, zato so se dejavnosti zelo razveselili 

in se razživeli. Najprej je bila njihova naloga, da v igralnici poiščejo vsak po dva izgubljena 

dela sestavljanke. Sodelovanje med otroki se je pokazalo pri medsebojni pomoči pri iskanju 

skritih kosov. Otroci so namreč pomagali tistim otrokom, ki še niso našli dveh skritih delov 

sestavljanke. Nato pa je moral vsak otrok svoja dva kosa prispevati k skupni rešitvi naloge. 

Sodelovanje je potekalo na način, da je vsak k skupni rešitvi prispeval svoj del, svoj košček 

sestavljanke, končni izdelek pa tako ni bila zasluga posameznika, temveč celotne skupine, pri 

čemer so morali otroci med seboj komunicirati in se dogovarjati. Otroci so si med seboj 

pomagali, k temu pa sem jih tudi spodbujala. Do medsebojne pomoči je prišlo tudi v naslednjem 

primeru, ko ena izmed deklic svojega kosa sestavljanke ni pravilno obrnila, pri tem pa ji je 
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pomagal deček s svojo usmeritvijo, kako naj obrne košček sestavljanke – dečka sem opozorila 

na to, da deklica potrebuje pomoč.  

- Čarobne karte: 

Pri dejavnosti čarobne karte so bili otroci nekoliko bolj zadržani. Potrebovali so več spodbud 

in usmeritev za delo. Morda je bil razlog zadržanosti snemanje s kamero, sicer pa se takšnih 

iger še niso igrali. Naloga otrok je bila, da na osnovi šestih sličic sestavijo zgodbo in jo gibalno 

uprizorijo. Da bi otroke spodbudila k domišljijskemu ustvarjanju zgodbe, sem to začela: 

»Zjutraj je nekoga zbudila budilka.« Besedo »nekoga« sem uporabila z namenom, da zgodbe 

ne bi preveč usmerila po svoje. Predvidevala sem tudi, da jo bodo otroci nadomestili s 

konkretnim poimenovanjem, vendar do tega ni prišlo. Pri skupni evalvaciji z vzgojiteljico sem 

ugotovila, da je beseda zmotila njihovo ustvarjalnost in da bi bilo primerneje, da bi osebo 

konkretno poimenovala, npr.: fantek Benjamin. Pri dejavnosti so otroci sodelovali tako, da so 

skupaj, na osnovi sličic, sestavili kratko zgodbo ter jo gibalno uprizorili. Za sodelovanje je 

značilno, da morajo otroci za uspešno razrešitev naloge osebne interese podrejati interesu 

skupine, pri dejavnosti pa sem to dosegla tako, da je vsak otrok prispeval svojo idejo za zgodbo 

ter da so se morali otroci navezovati na predhodne ideje.  

Nastajanje zgodbe sem usmerjala z vprašanji, kaj je na sliki, in vsakega otroka posebej 

spodbudila, da je k zgodbi prispeval svoj delček. Tudi pri gibalni uprizoritvi sem otroke 

spodbujala in usmerjala z vprašanji, npr.: »Kako bi s telesom uprizorili zvonjenje budilke? 

Kako ugriznemo hruško?« itn., za rešitev pa smo se odločili skupaj z dogovorom, kjer je prav 

tako prišlo do sodelovanja. V prvi skupini je nastala naslednja zgodba: »Zjutraj je nekoga 

zbudila budilka. Nekdo je zagledal hruško in jo pojedel. Brcnil je žogo in začelo je deževati. 

Nato je šel stric plavat.« 

- Viseči most: 

Pri dejavnosti otroci sprva niso razumeli, kaj je njihova naloga. Potrebna sta bila dodatna 

demonstracija in usmerjevalno vodenje. Dejavnost sem izvedla s celo skupino, boljša pa bi bila 

izvedba v manjših skupinah. Naloga otrok je bila prečkati viseči most, ki ga je predstavljala 

vrv, na kateri so otroci, na način, da nihče ne pade iz mostu. Dejavnost zahteva sodelovanje in 

medsebojno pomoč. Za ugodno razrešitev naloge so morali otroci komunicirati in se dogovarjati 

– sodelovali so torej tako, da so se pri prečkanju mostu držali za roke in se dogovarjali, kam naj 

kdo stopi, kako naj se obrne itd.   
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- Masaža: 

Otroci so pri masaži uživali, dajali svoje predloge, ki sem jih tudi upoštevala in jih vključevala 

v izvedbo. Otroci so uživali v obeh vlogah, tako v vlogi maserja kot v vlogi osebe, ki se masira. 

Delo je tu potekalo v parih. Dejavnost zahteva timsko delo, saj je ni mogoče izvesti 

individualno. Dejavnost ni posebej sodelovalnega tipa oziroma ne vključuje vseh ciljev 

sodelovanja. Otroci so pri dejavnosti sodelovali na način medsebojne pomoči in soodvisnosti, 

kar sodelovanje zahteva. Zgodbo, po kateri je potekala masaža, in način, kako določen gib 

izvesti, so otroci s svojimi predlogi in idejami soustvarjali skupaj z mano. Pri tem je prišlo do 

sodelovanja, saj smo se z otroki dogovarjali in tako iskali skupno rešitev. 

Doseženi cilji: 

Otroci so bili pri skupnem opravljanju nalog zelo uspešni. Uspešno so reševali konflikte in v 

večini samostojno, brez pomoči in vodstva odrasle osebe, sklepali kompromise, s čimer sem 

pozitivno vplivala na njihovo dojemanje sodelovanja. Z dejavnostmi sem dosegla naslednje 

zastavljene cilje projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, vključitev vseh udeležencev v izvedbi); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzemajo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 

6.2.  Izdelovanje barčice 

Zapis poteka: 

Izvajanje dejavnosti je trajalo več dni, pred vsakim začetkom dela pa smo skupaj z otroki ob 

slikanici obnovili zgodbo. 

Otrokom sem povedala, da se bomo tudi mi odpravili s čolničkom na izlet. Ker nismo imeli 

čolnička, sem otroke vprašala, kje bi ga lahko dobili in ali bi ga lahko izdelali sami. Sledil je 

pogovor o tem, kako in iz česa bi čolniček lahko izdelali. Nato sem otroke naključno razdelila 

v dve skupini. Najprej so otroci iz terase v igralnico – vsaka skupina na svoj konec igralnice – 

v parih prinašali kartonaste škatle. Otroci so škatle zložili eno poleg druge in odstranili smo 

nekaj stranic. Ko so bili s postavitvijo zadovoljni, smo jih zlepili z lepilnim trakom. Ko sta obe 
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skupini izdelali čolniček, smo nadaljevali dejavnost barvanja čolničkov. Otrokom sem podala 

navodila za delo, nato pa so se razdelili v pare. Vsak par je prejel en čopič in oba člana v paru 

sta se morala dogovoriti za eno barvo, s katero sta želela barvati. Po barvanju smo se pogovarjali 

o zastavah, o tem, kje vse imamo zastave, ali imajo zastave tudi čolni in ladje, preverili pa smo 

tudi, ali ima zastavo tudi čolniček v naši zgodbi. Vsaka skupina je iz belega platna naredila 

zastavo za svoj čolniček, nanjo pa so otroci risali s flomastri. Pri tem so morali otroci paziti, da 

niso uničevali risbe drugih otrok. Po končanem risanju je vsaka skupina predstavila svojo 

zastavo. Te smo obesili na kartonaste tulce ter jih nato pritrdili na barčico. Ob koncu je sledila 

prosta igra s čolnički. 

Analiza posameznih dejavnosti: 

- Gradnja barčice iz kartonastih škatel: 

Otroke sem vprašala, kako bi lahko izdelali svojo barčico. Predlagali so, da bi jo lahko izdelali 

iz lesa ter da potrebujemo žebljičke in lepilo. Idejo sem upoštevala, vendar so, ko sem jih 

vprašala, ali bi to lahko naredili sami, odgovorili, da ne ter da bi za to potrebovali hišnika. Nato 

so predlagali papir, vendar smo ugotovili, da je material premehak, nato pa je deček predlagal 

škatle, ki jih je videl na terasi. Otroke sem vprašala, kako bi iz škatel izdelali čolničke in 

predlagali so: »Zlepli jih bomo.« »Lahko jih zlepmo z lepilom.« Predlagali so tudi lepilni trak. 

Ena izmed deklic je odgovorila, da moramo za delo narediti načrt, eden izmed dečkov pa je že 

razmišljal o igri in predlagal, da bi naredili zemljevid, da bi s čolnički odšli iskat zaklad. 

Ker so bili otroci zelo živahni, nismo izdelali načrta za delo, temveč smo ga zasnovali s pomočjo 

pogovora. Škatle smo najprej postavili eno poleg druge in sproti ugotavljali, ali bo barčica 

dovolj velika za vse. Ko sem jih vprašala, kaj moramo narediti, da bo barčica dovolj velika za 

vse, je eden izmed dečkov predlagal: »Dati vn.« S komentarjem je predlagal, da škatlam 

odstranimo nekaj stranic in jih zlepimo skupaj v en velik prostor. Predlog sem upoštevala in s 

škarjami odstranila nekaj stranic, ki so jih otroci predlagali. Barčici smo naredili tudi dvižna 

vrata. Ko smo s škatlami sestavljali obliko barčice, je eden izmed dečkov opazil, da moramo 

škatle zlepiti, saj se premikajo. Škatle smo zlepili z lepilnim trakom, otroci pa so morali lepiti 

v paru. 

Pri prosti igri so otroci iz odvečnega kartona želeli narediti vesla. Kartone sem narezala na 

pravokotnike. Nekateri otroci so iste kose kartona uporabljali za vesla in žage – ko so 

uporabljali kartone za žage, so s tem poustvarjali zgodbo. Igrali so se tudi lov za zakladom, za 

zaklad pa so uporabili manjšo škatlo z odvečnimi kartonastimi obročki. 
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Iz posnetkov sem razbrala, da nisem bila dovolj pozorna na vse otroke – to sem opazila v 

primeru, ko sem enega izmed dečkov, ki je postal živahen, poklicala, da deklicama pomaga pri 

lepljenju škatel. Ker se na moje vabilo ni odzval, se je za pomoč ponudil drugi deček z 

besedami: »Bom pa js pomagal«. Njegovega komentarja nisem slišala. Ko je želel zlesti v 

barčico, da bi deklicama pomagal, sem mu rekla, da mu nisem dovolila iti v barčico. Dogodek 

se je pripetil, ko je otrokom že padla koncentracija, postali so živahni in želeli so se igrati – v 

tej situaciji bi morala biti bolj pozorna, spremljati bi morala vse otroke in jim postavljati 

vprašanja, kaj želijo, jaz pa sem s tem dejanjem nezavedno prekinila aktivnost otroka. S tem 

sem ga prikrajšala za izkušnjo sodelovanja med otroki. 

Otroci so sodelovali preko celotne dejavnosti. Dejavnost sem gradila tako, da so si morali otroci 

med seboj pomagati, se dogovarjati in komunicirati, sklepati kompromise, da so lahko skupaj 

izdelali barčico. Pomagali in sodelovali so pri postavitvi škatel, oblikovanju čolnička in 

lepljenju. Pri izdelovanju so iskali ustrezne rešitve, kako zlepiti škatle, kakšen material 

uporabiti za izdelavo, kako oblikovati čolniček, da bo dovolj velik za vse itd., za kar sta 

potrebna komunikacija in prilagajanje skupini za dosego skupnega cilja. Pozorna sem bila tudi 

na to, da so otroci sodelovali z različnimi otroki in jim tako zagotavljala izkušnje učenja 

sodelovanja z različnimi osebami. S tem so lahko spoznali, da smo si med seboj različni, da 

razmišljamo različno, kar pa je lahko dobro pri iskanju različnih rešitev za razrešitev naloge. 

- Barvanje barčice: 

Znotraj skupine so se otroci brez težav razdelili v pare, nato pa so se morali v parih odločiti za 

eno barvo, s katero so želeli barvati čolniček. Pripravila sem tri osnovne barve, in sicer rdečo, 

modro in rumeno. Pari so se brez težav odločili za eno barvo. Pri tem so se dogovarjali tako, da 

so drug drugega spraševali, kakšno barvo želijo imeti. Le en par se ni mogel odločiti za isto 

barvo – eden izmed otrok je želel modro, drugi pa rumeno. Tu sem na pomoč priskočila jaz in 

otrokoma predlagala, da obe barvi združita v eno – tako bosta uporabljeni obe. Nastala je zelena 

barva, ki je bila všeč obema otrokoma, navdušenje nad mešanjem barv pa so kazali tudi ostali 

otroci. Tako so različne osnovne barve začeli mešati skupaj in nastajali so novi odtenki in barve, 

kot so oranžna, vijolična, rjava in temno rdeča, ki smo si jih ob koncu dejavnosti ogledali in jih 

poimenovali. 

Le v enem paru so se pogosteje pojavljale težave glede skupnega dogovarjanja, saj svojih 

interesov eden izmed dečkov ni mogel podrediti skupnemu cilju. Dečka sem neprestano 

spodbujala k skupnemu delu, vendar se je kljub temu eden izmed dečkov umaknil iz dejavnosti. 
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Usedel se je za mizo in bil nekoliko jezen, saj ni mogel početi tega, kar je želel. K dejavnosti 

dečka nisem silila, dovolila sem, da se umiri in ga nato ponovno povabila k delu, vendar sem 

mu dala jasno navodilo, da je njegova naloga takšna, da barva v tandemu. Ko se je vrnil k 

barvanju, se je trudil sodelovati in pri tem sem ga večkrat glasno pohvalila. Pohvale se je 

razveselil, kar je pozitivno vplivalo na njegovo nadaljnje delo. 

Naloga otrok v dejavnosti je bila barvati v paru. Namen dejavnosti je bil, da otroci spoznajo, da 

je za sodelovanje ključno dogovarjanje. V enem izmed parov je bilo to sodelovanje še posebej 

izrazito – otroka sta se o vsem posvetovala, skupaj izbirala barve, načrtovala delo in bila 

enakovredna udeleženca tandema, kar je za sodelovalno delo zelo pomembno. Iz posnetkov 

sem razbrala naslednja vprašanja, ki sta si jih postavila: »Bova zdej še kej druzga? A bova zdej 

zamenjala barvo?« 

- Izdelava zastave: 

V obeh skupinah sem najprej izvedla pogovor o zastavah. Ogledali smo si slovensko zastavo, 

dva primera čolničkov z zastavami, v slikanici pa smo preverili tudi, ali ima Bobkov čolniček 

zastavo. V prvi skupini so otroci ob ogledu slovenske zastave rekli, da je zastava japonska. Po 

pogovoru smo ugotovili, da živimo v Sloveniji in da so kraji, ki so jih naštevali, ko sem jih 

vprašala, kje živimo, del države, ki jim je skupna slovenska zastava. Ko sem naznanila, da bomo 

naredili svojo zastavo za čolniček, je eden izmed dečkov rekel: »Ja, slovensko. Slovensko mam 

rad. In skakalce.« Pogovor se je nekoliko obrnil na slovenske skakalce – na Petra Prevca in 

Robija Krajnca – povedali smo, da so skakalci ponosni, ker so Slovenci in da to pokažejo tako, 

da se z zastavo ogrnejo. Pogovor se mi je zdel zelo zanimiv, saj smo s tem povezali nekaj 

aktualnih tem, ki so dobre tudi za splošno razgledanost otrok, zaradi česar ga nisem želela takoj 

prekiniti. 

Pogovorili smo se tudi o tem, kaj otroci želijo, da bi bilo na zastavi. Vsak otrok je naštel svoje 

ideje in vsako smo upoštevali. Tako je na zastavo vsak lahko narisal, kar je želel. Ideje otrok iz 

prve skupine, kaj bi narisali na zastavo, so bile: Mija in Ončau (junaka iz risanke Mija in jaz), 

Peter Pan in Zvončica (junaka iz risanke o Petru Panu), poniji in pingvin. Ideje otrok iz druge 

skupine pa so bile: majhna ladja, Peter Pan, Zvončica, srček in gasilec. 

Navodilo pri risanju na zastavo je bilo, da nihče ne riše po risbah drugih otrok. Ko je eden izmed 

dečkov začel risati po risbi drugega otroka, sem ga na ravnanje opozorila in mu naročila, da po 

risbi drugega lahko riše le v primeru, če risbo ustvarjata skupaj. Oba dečka sta se s tem strinjala 
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in začela sta risati skupno sliko. Eden izmed dečkov je narisal vijugasto črto, drugi pa na konec 

črte večjo piko in ravne črte po celi dolžini – po skupnem dogovoru sta se odločila, da sta 

narisala kačo, ki ima glavo in proge. S to usmeritvijo sem otroka spodbudila k skupnemu 

ustvarjanju. Pri tem sta sodelovala in se dogovarjala. 

Ko sta imeli obe skupini narejeni zastavi, sta ju predstavili druga drugi. Otroci so povedali, kaj 

so narisali na zastavo. S sodelovanjem v dejavnosti so se otroci le posredno srečevali s tem, da 

so s svojimi risbami prispevali k skupni zastavi. Dejavnost bi vključevala več sodelovanja, če 

bi morali otroci na zastavo narisati grb, ki bi predstavljal njihovo skupino, ali bi risali po 

principu skupne risbe. Pri takšni dejavnosti bi do sodelovanja prišlo tako, da bi otroci skupaj 

izdelali načrt, zbirali predloge in se dogovarjali, razdelili bi si vloge dela itd. Cilj spodbujanja 

sodelovanja je bil dosežen v primeru dveh dečkov, ki sta, po začetnem sporu, skupaj narisala 

kačo. Eden izmed dečkov je narisal črto, drugi pa je kači dodal glavo in proge. 

Doseženi cilji: 

Otroci so bili pri skupnem opravljanju nalog zelo uspešni, uspešno so reševali konflikte in v 

večini samostojno, brez pomoči in vodstva odrasle osebe, sklepali kompromise, s čimer sem 

pozitivno vplivala na njihovo dojemanje sodelovanja. Z dejavnostmi sem dosegla naslednje 

zastavljene cilje projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, vključitev vseh udeležencev v izvedbi); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzemajo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 

6.3.  Nadaljevanje zgodbe 

Zapis poteka: 

Izvajanje dejavnosti je trajalo več dni, pred vsakim začetkom dela pa smo skupaj z otroki ob 

slikanici obnovili zgodbo. 

Delo je potekalo v dveh skupinah. V vsaki skupini smo se pogovarjali, da bi naša obravnavana 

zgodba lahko imela nadaljevanje ter o tem, kako nastanejo knjige, kaj potrebujemo za izdelavo 

in kako bi knjigo naredili sami. Ideje smo zapisali na plakat, nato pa so si otroci izmislili 
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nadaljevanje zgodbe Bobek in barčica. Sledil je pogovor o fazah izdelovanja knjige. Pri tem 

smo si pomagali z načrtom dela, ki smo ga izdelali. Zgodbo so nato otroci napisali na računalnik 

– vsak otrok je na svojo stran nekaj napisal – nato pa smo pravo in po straneh razčlenjeno 

besedilo natisnili. Besedili smo dali v pregled vzgojiteljici iz druge skupine, ki je besedilo 

lektorirala, po lektoriranju pa smo za zgodbo izdelali ilustracije – vsak otrok je narisal 

ilustracijo za svojo stran v knjigi. Ponovno je sledil pogovor o fazah nastajanja knjige in o tem, 

kaj smo že narediti ter česa naša knjiga še nima. Popravili smo napake, ki jih je v zgodbi našla 

lektorica, zbirali predloge za naslov ter enega izbrali. Naslov smo zapisali na računalnik, nato 

pa naslovnico z naslovom in popravljeno zgodbo natisnili. Ustvarili smo naslovnico za knjigo, 

na katero smo pod naslovom narisali naslovno ilustracijo ter knjigo plastificirali. Ena skupina 

se je odločila, da bo njihova knjiga zvezana v spiralo, v drugi skupini pa smo knjigo zvezali z 

vrvico. Skupina, ki se je odločila za spiralno vezavo, je plastificirane liste poslala v šolo, kjer 

jih je tajnica povezala v vezano knjigo. Vsaka skupina je svojo zgodbo, knjigo predstavila drugi 

skupini in otrokom iz sosednje igralnice ter vzgojiteljici, ki je zgodbo lektorirala. Zgodbo sem 

prebrala, otroci pa so predstavili svoje ilustracije. V večnamenskem prostoru smo nato pripravili 

knjižni kotiček za starše, v katerem smo razstavili knjigi in plakata, ki smo ju izdelali kot načrt 

za delo. Preden je skupina razobesila plakat, smo preverili, kaj od načrtovanega smo naredili in 

česa ne, kaj vse od načrtovanega smo uporabili in česa ne. 

Analiza posameznih dejavnosti: 

- Nadaljevanje zgodbe: 

Po skupnem obnavljanju zgodbe sem otroke naključno razdelila v dve skupini. V skupini smo 

se najprej pogovarjali o tem, kako nastane knjiga, kaj potrebujemo, da naredimo knjigo in kako 

bi jo lahko naredili mi. Odgovore otrok sem zapisala na plakat. Ko smo začeli nadaljevati 

zgodbo, sem otrokom povedala, da bodo govorili le takrat, ko bodo imeli v rokah plastično jajce 

– s tem sem želela doseči, da otroci ne bi govorili eden čez drugega ter da bi vsak otrok lahko 

povedal svoje ideje in zamisli. S tem je vsak posameznik v skupini lahko dobil občutek 

enakovrednega partnerja skupine oziroma občutek pripadnosti skupini, da so njegove ideje za 

skupino pomembne. Ko smo zgodbo sestavili, sem jo otrokom okvirno, s pomočjo zapiskov, 

obnovila. Ogledali smo si tudi njihov posnetek ustvarjanja, nato pa sem zgodbo s pomočjo tega 

video posnetka zapisala tako, kot so jo pripovedovali otroci. 

V eni skupini otroci niso najbolje razumeli navodila, da morajo zgodbo nadaljevati in ne 

obnavljati že napisane zgodbe. Po večkratnem podajanju navodil jih je v celoti razumela le ena 
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deklica, ostali pa so še vedno želeli obnavljati prvotno zgodbo. Nerazumevanje navodil je bilo 

razvidno tudi v enem izmed komentarjev otrok: »Ni bilo to v knjigi.« Po evalvaciji z 

vzgojiteljico sem ugotovila, da bi morala navodila večkrat podati oziroma ponoviti. Da smo 

zgodbo nadaljevali, sem jih usmerjala z vprašanji. Nastali sta naslednji zgodbi: 

KAKO MEDVED PREBIVA ČAS? 

Živali so odšle na izlet. Kaj se je potem zgodilo? 

Potopili so se in potem je medved rešil čolniček. Živali so medvedu pomagale rešiti čoln. 

Zagledale so otok in šle so tja in se igrale prijateljeve igre. Tam je živel še en medved. Doma 

je bil v leseni hiški. Šel se je kopat. On je opazil živali. Potem je medved videl rakca. Lisica je 

zapela in prišel je še en rak. Vsi raki so prišli k medvedu, ker so imeli nastop. Potem je tam 

živela še ena lisica. Potem je opazila tudi živali – ki jih je medved videl – na drevesu. Potem 

je šla v gozd in potem je lisica v gozdu videla gobe. Te gobe so bile strupene. Teh gob lisica 

ne sme pojesti. Živali niso smele na nastop, ker bi jih raki lahko uščipnili. Živel je še en zajec 

in malo igral prijateljske igre. Pa s traktorjem so se igrale. Živali so šle domov in s sabo vzele 

zajca. Zgodba se lahko konča. Zjutraj so se zbudili. 

MEDVED, KI JE POTOPIL ČOLNIČEK 

Medved se je potopil. Ostal je v blatu. Potem je bila lisica jezna nanj, ker je potopil čoln. Šli 

so po čopiče in barve. Potem je šla žaba v čolniček. Potem so šli na izlet. Srečali so medveda 

in lisico. Prišla je mamica od medveda, ki je potopil čolniček. Mama je bila na medveda 

jezna. Tudi lisica je bila jezna na medveda. Potem ni bilo nič. Potem je šla mama z 

medvedom domov, ker je potopil čolniček. Ta medved, ki je potopil čolniček, je bil od mame 

sin. 

Naloga otrok je bila, da skupaj sestavijo zgodbo oziroma nadaljevanje zgodbe. Otroci so med 

seboj sodelovali tako, da so se pri ustvarjanju navezovali na ideje predhodnih otrok. Za uspešno 

opravljeno nalogo je tako vsak posameznik prispeval svoj delček, skupek delčkov pa 

predstavlja celoto. Preko dejavnosti so otroci lahko spoznali, da je vsak posameznik pomemben 

del skupine, da sta za skupinsko delo potrebna prilagajanje skupini in dogovarjanje v primeru 

konfliktnih situacij za ugodno razrešitev problema. 

- Izdelava ilustracij: 
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Pred izdelovanjem ilustracij smo se z otroki pogovarjali o naslednjih fazah nastajanja knjige, 

pri tem pa smo si pomagali s plakatom, ki smo ga izdelali kot načrt dela. Z vključevanjem načrta 

v dejavnost so lahko otroci dobili občutek, da so ideje, ki so jih navedli, pomembne, s čimer 

posameznik pridobiva občutek pripadnosti skupini. Nadaljevali smo delo po izdelanem načrtu 

– besedilo smo napisali na računalnik, ga natisnili in dali v pregled vzgojiteljici sosednje 

igralnice, ki ga je lektorirala, besedilo popravili ter ponovno natisniti ter ob koncu izdelali 

ilustracije. Otroci so zelo uživali v pisanju na računalnik – vsak posameznik je »napisal« svojo 

stran v knjigi, njihove zapise pa sem poleg pravega besedila v knjigo tudi vključila – bili so 

ponosni na svoje delo in imeli so občutek, da so pravi ustvarjalci oziroma pisatelji zgodbe. 

Nekateri otroci so med pisanjem na računalnik glasno govorili, kaj pišejo, drugi pa so bili 

nekoliko bolj zadržani. 

Vsak otrok je h končani knjigi prispeval svojo ilustracijo. S tem je vsak otrok h končnemu 

izdelku prispeval svoj l del, kar je pri sodelovalnemu delu ključno, vendar bi z izbiro 

drugačnega načina dela lahko bolj zagotavljala sodelovanje med otroki. Da bi v dejavnosti 

prišlo do boljšega sodelovalnega dela, bi lahko, namesto individualnega izdelovanja ilustracij, 

izvedla dejavnost skupne risbe. Tako bi otroci med seboj sodelovali pri vsaki nastali ilustraciji, 

med seboj bi bolj komunicirali, se dogovarjali in načrtovali delo. Pri dejavnosti nisem v celoti 

dosegla cilja spodbujanja sodelovanja med otroki, vendar so bili otroci del procesa nastajanja 

knjige, pri katerem morajo posamezniki med seboj komunicirati, se dogovarjati in načrtovati 

potek dela – kako in s čim bodo nekaj naredili – potrebno pa je tudi prilagajanje skupini oziroma 

podrejanje osebnih interesov interesu skupine za dosego skupnega cilja. 

Pri eni izmed skupin so otroci pri izdelavi načrta za delo predlagali, da bi ilustracije narisali s 

tempera barvami, vendar njihove želje nisem upoštevala. Ilustracije so otroci narisali z 

barvicami, saj se mi je zdelo, da bo delo z njimi manj zamudno. Upoštevati bi morala željo 

otrok, saj imajo le tako občutek, da so njihove ideje pomembne, zaradi česar lahko postopoma 

razvijajo občutek pripadnosti skupini. V drugi skupini sem bila bolj pozorna na izražene želje 

– upoštevala sem njihov predlog, da bi ilustracije narisali s flomastri. 

- Izbira naslova in izdelovanje naslovnice: 

Po tem, ko smo v skupinah že napisali svojo zgodbo oziroma nadaljevanje ter izdelali 

ilustracije, smo izbrali še naslov ter izdelali naslovno ilustracijo. Ves čas izvajanja dejavnosti 

projekta smo spoznavali tudi pojme pisatelj, ilustrator in lektor. 
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Naslov za nadaljevanje zgodbe smo z otroki izbrali tako, da je vsak podal svoj predlog, nato pa 

smo z glasovanjem izbrali enega. V eni skupini je eden izmed dečkov predlagal, da bi zgodbi 

dali naslov Kako prebiva čas. Tu me je vzgojiteljica opozorila, da deček misli na točno 

določeno knjigo, ki ima istoimenski naslov. Dečka sem nato spodbudila, da naslov poskuša 

nekoliko spremeniti, saj naj bi njegov želeni naslov že obstajal. Predlagal je, da bi imela zgodba 

naslov Kako medved prebiva čas. Svoje naslove je predlagalo še nekaj otrok, ko pa smo 

glasovali, so se otroci odločili, da bo imela njihova zgodba omenjeni naslov. V drugi skupini 

pa so otroci izglasovali naslov Medved, ki je potopil čolniček. Izbrani naslov smo napisali na 

računalnik ter pod naslov napisali imena otrok, ki so zgodbo napisali in ilustrirali, nato pa 

naslov natisnili. V eni skupini so otroci izrazili željo, da bi svoja imena pod naslov napisali 

sami, njihovo željo pa sem upoštevala. 

Sledila je dejavnost izdelave naslovne ilustracije, ki smo jo izdelali po principu igre skupna 

risba. Dejavnost je sodelovalne narave. Pri dejavnosti so otroci sodelovali s tem, da so morali 

delo načrtovati in se dogovoriti, kaj in s čim bodo narisali naslovno ilustracijo. Pri risanju pa so 

se morali otroci navezovati na že narisane motive, da je na koncu nastala skupna risba, za kar 

sta potrebna prilagajanje in podrejanje osebnih interesov interesu celotne skupine. Npr.: nekdo 

je medvedu narisal trup, drugi pa so medvedu dodali noge, glavo, ušesa itd. Med nastajanjem 

naslovne ilustracije so otroci dobivali vedno nove ideje, kaj bi lahko še narisali, te pa so 

poskušali vključevati v risbo. Ena izmed deklic je želela narisati rože. Njeno željo so ostali 

otroci upoštevali in na naslovnico narisali nekaj rož. V eni skupini so se otroci odločili za risanje 

z barvicami, v drugi pa za risanje s flomastri. 

Otroci so si medsebojno pomagali tudi pri ostalih fazah nastajanja knjige, ki so sicer vsebovale 

manj sodelovalnih dejavnosti. Pri plastificiranju posameznih strani so si otroci pomagali tako, 

da je nekdo vstavil list papirja v folijo za plastificiranje, drugi pa je pripravljeno stran vstavil v 

napravo za plastificiranje. V eni skupini so otroci strani v knjigo povezali z vrvico – tu so otroci 

v luknjice napeljali vrvico – v drugi skupini pa so se otroci odločili za spiralno vezavo, ki jo je 

naredila tajnica v šoli. Tega postopka si otroci niso ogledali, saj vrtec in šola nista v isti stavbi. 

Sledila je še končna predstavitev izdelka drugi skupini, skupini otrok sosednje igralnice ter 

vzgojiteljici, ki je zgodbo lektorirala. Nekateri otroci so izražali prav posebno zadovoljstvo ob 

predstavitvi zgodbe in ilustracij, prepoznali so svoje prispevke in bili nanje ponosni. Ena izmed 

deklic je večkrat poudarila, da je izdelek skupinski in govorila: »Naša knjiga.«. Nato je vsaka 

skupina sodelovala še pri pripravi knjižnega kotička za starše, kjer smo razstavili knjige in 

plakate kot načrt dela. S skupinama smo najprej preverili plakat – poskušali smo ugotoviti, ali 
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smo se držali načrta za delo ter ali smo pri izdelavi knjige potrebovali vse pripomočke, ki smo 

jih našteli. Ob upoštevanih točkah načrta smo zapisali kljukico ter križec pred točkami, ki jih 

nismo upoštevali, ugotovili pa smo tudi, da smo naredili tudi kakšno stvar več, kot smo 

načrtovali, in to zapisali na plakat. Otroci so pri tej dejavnosti sodelovali tako, da so načrtovali 

delo, kako bodo plakat obesili na steno ter si delo med seboj porazdelili. Med seboj so 

komunicirali, se dogovarjali ter individualne interese podrejali interesu skupine za doseganje 

skupnega cilja. 

Doseženi cilji: 

Otroci so bili pri skupnem opravljanju nalog uspešni, saj so uspešno, samostojno in s pomočjo 

vodenja odrasle osebe reševali konflikte, se dogovarjali ter delo načrtovali, s čimer sem 

pozitivno vplivala na njihovo dojemanje sodelovanja. Z dejavnostmi sem dosegla naslednje 

zastavljene cilje projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, vključitev vseh udeležencev v izvedbi, 

predstavitev itd.); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzemajo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 

6.4.  Gibalna dejavnost 

Zapis poteka: 

Otrokom sem povedala, da nam je Bobek v telovadnici pripravil posebno gibalno dejavnost. 

Pred izvajanjem sem z vzgojiteljico v telovadnici pripravila prostor za gibalno igro. Otrokom 

sem v telovadnici podala navodila za delo, nato pa smo začeli z izvajanjem dejavnosti lovljenja 

rib, s čimer smo Bobku, ki nas je med opravljanjem naloge tudi obiskal, pomagali opraviti 

dobro delo. Ob koncu so otroci pomagali pri pospravljanju telovadnice. 

Analiza dejavnosti: 

Gibalno dejavnost sem z otroki izvedla v telovadnici. Navodila za delo sem otrokom predstavila 

pred začetkom izvajanja. Pripravljene so bile ovire, demonstracijo za delo pa so delali otroci 

sami – nekaj otrok sem individualno poklicala k sebi, jim podala navodila za delo, ti pa so tako 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Karlič: diplomsko delo 

39 

 

ostalim otrokom prikazali, kako se premaga ovira. Po demonstraciji so se otroci razdelili v pare, 

ki so se skozi celotno dejavnost spreminjali. S tem sem zagotavljala, da sodelujejo v različnih 

parih, z različnimi otroki. Otroci s tem, s kom so bili v paru, niso imeli težav, radi so sodelovali 

z različnimi otroki, le nekaj deklic je bilo večkrat v tandemu z otroki, s katerimi se tudi običajno 

več časa igrajo skupaj. Te deklice sem bolj spodbujala k temu, da so sodelovale tudi z drugimi 

otroki. K sodelovanju v paru sem bolj spodbujala tudi enega izmed dečkov – ta se nekoliko 

težje prilagaja in sodeluje z drugimi otroki, saj želi, da bi bile uveljavljene le njegove ideje. 

Dečku sem večkrat razložila, da je njegova naloga takšna, da sodeluje z drugimi otroki, večkrat 

pa sem ga tudi spraševala, kje ima svoj par za delo. Po dolgotrajnih spodbudah za delo je začel 

sodelovati tudi z drugimi otroki.  

Med dejavnostjo je otroke dvakrat obiskal Bobek – vanj se je oblekla pomočnica vzgojiteljice. 

Otroci so se z likom lepo zaigrali, povedali so mu, kaj počnejo, kako lovijo ribe, s čim imajo 

težave in ga povabili, da jim pomaga tudi on. Bobek se je z otroki zaigral, skupaj z njimi je 

prečkal različne ovire in lovil ribice. 

Namen dejavnosti je bil, da bi otroci sodelovali z različnimi otroki ter se tako učili prilagajanja. 

Otroci so v dejavnosti sodelovali tako, da so v parih lovili ribe, pri tem pa so se skupaj odločali 

in dogovarjali, katere ribico želijo uloviti in katere ovire bodo prečkali.  

Doseženi cilji: 

Otroci so bili pri skupnem opravljanju nalog zelo uspešni, uspešno so reševali konflikte in v 

večini samostojno, brez pomoči in vodstva odrasle osebe, sklepali kompromise, s čimer sem 

pozitivno vplivala na njihovo dojemanje sodelovanja. Z dejavnostjo sem dosegla naslednje 

zastavljene cilje projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, vključitev vseh udeležencev v izvedbi itd.); 

- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzemajo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 

6.5.  Dramatizacija zgodbe 

Zapis poteka: 
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Izvajanje dejavnosti je trajalo več dni, pred vsakim začetkom dela pa smo skupaj z otroki ob 

slikanici obnovili zgodbo. 

Razdelili smo se v dve skupini, v vsaki skupini pa smo se pogovarjali o tem, da bi lahko 

pripravili gledališko predstavo po zgodbi Bobek in barčica. Pogovarjali smo se gledališču, 

bontonu v gledališču, potrebnih pripomočkih, ki bi jih potrebovali za pripravo predstave, ter o 

kostumih. Vsak otrok je iz papirja izdelal preprost kostum, za katerega sem pripravila material, 

in ga nato preizkusil. Nato smo se igrali gledališče oziroma spontano pripravljali gledališko 

predstavo. Pred predstavitvijo gledališke predstave je vsaka skupina izdelala vstopnice za v 

gledališče. Vsak otrok je dobil list papirja, nanj pa so morali narisati risbico po principu igre 

sodelovalnega risanja. Risbica se je morala nanašati na zgodbo. Pripravili smo prostor za 

gledališče, nato pa je vsaka skupina predstavila oziroma odigrala svojo predstavo. Dejavnost 

smo zaključili s preprostim rajanjem v kostumih ob glasbi, s kostumi pa so se otroci v 

nadaljevanju tudi prosto igrali. 

Analiza posameznih dejavnosti: 

- Priprava na predstavo in izdelovanje kostumov: 

Z otroki smo se posedli na tla in se pogovarjali o tem, da bi pripravili gledališko predstavo po 

zgodbi Bobek in barčica. Otrokom je bila ideja zelo všeč, z veseljem so sodelovali v pogovoru 

in naštevali, kaj vse potrebujemo. Eden izmed dečkov je ves čas govoril, da potrebujemo kitaro, 

da bomo lahko igrali. Njegova ideja mi je bila všeč, vendar sem kasneje ugotovila, da je deček 

besedo »zaigrati« narobe razumel in jo povezal z igranjem na instrumente.  

Pri izdelovanju kostumov sem v eni skupini otrokom kar sama razdelila vloge, vendar bi bilo 

veliko bolje, da bi si vloge otroci izbrali sami. Pri tem bi se morali sami dogovoriti in sklepati 

kompromise, če bi dva otroka želela imeti enako vlogo. Otrokom so bile sicer dodeljene vloge 

všeč, vendar nisem upoštevala njihovih želja, ki so jih izražali že pri predhodnih pogovorih. V 

obeh skupinah je bilo več otrok, kot je vlog v zgodbi, zato so bile nekatere vloge pri 

pripravljanju gledališke predstave dvojne. V nobeni skupini nihče izmed otrok ni želel prevzeti 

vloge Bobka, zato sem to vlogo odigrala jaz, v eni skupini pa je imela svojo vlogo tudi 

vzgojiteljica, ki je izvajanje dejavnosti opazovala. Vzgojiteljica je prevzela vlogo zajčka, saj se 

za omenjeno vlogo ni odločil nihče izmed otrok, niso pa želeli, da zajčka v zgodbi ne bi bilo. 
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Vsak otrok je nato za svojo vlogo izdelal kostum, preprosto pokrivalo, pri tem pa so si med 

seboj tudi pomagali in se spodbujali. Pomagali so si pri rezanju in lepljenju. Pri tem niso imeli 

težav oziroma ni prihajalo do konfliktov.  

Nato smo spontano ustvarjali predstavo oziroma se igrali gledališče, dogajanje pa sem nekoliko 

usmerjala z vprašanji. V pripravi sem načrtovala, da bi večji čolniček zgradili kar iz stolov, ki 

bi jih postavili enega za drugim, vendar ideja otrokom ni bila všeč. Predlagali so, da bi uporabili 

kar enak čolniček, ki je predstavljal tudi manjšega, in njihovo željo sem upoštevala. Tu pa se je 

pojavila težava, saj je bil čolniček premajhen za vse. Prišli smo do ideje, da bi v namišljenem 

večjem čolničku stali in ne sedeli, zaradi česar je bil kasneje čolniček dovolj velik za vse. Enako 

zamisel so otroci predlagali tudi v drugi skupini. 

Nastajanje gledališke predstave je potekalo spontano preko igre. Otroci so se vživeli v svoje 

vloge, iskali različne možnosti gibanja ter značaje. Nekoliko bolj vodilni otroci so dogajanje v 

skupini usmerjali in pomagali ostalim pri govorjenem besedilu, poskušala pa sem spodbuditi 

tudi nekoliko bolj sramežljive otroke, da bi bili v dejavnosti aktivni soustvarjalci. Otroci niso 

imeli težav s sodelovanjem z različnimi otroki, v dejavnost so vključevali vse otroke, tudi tiste, 

s katerimi se manj pogosto igrajo ali se z njimi pri prostih dejavnostih ne želijo igrati. Vsak 

otrok je imel v dejavnosti svojo vlogo, s katero je prispeval svoj delček h končni predstavi, kar 

je za sodelovalne dejavnosti ključno in pomembno. Med pripravljanjem gledališke predstave je 

eden izmed dečkov še posebej izstopal s svojo pomočjo in usmerjanem ostalih otrok, v svojo 

vlogo se je zelo vživel, imel pa je tudi veliko idej, kaj potrebujemo v predstavi ter kako bomo 

kaj naredili.  

Otroci so bili pri ustvarjanju predstave ustvarjalni, iskali so ideje, kako bi kaj naredili, izmišljali 

so si rekvizite in razne pripomočke, ki bi jih potrebovali. Igrano zgodbo so želeli povezovati 

tudi z zgodbami, ki so si jih izmislili pri dejavnosti nadaljevanja zgodbe, njihove želje pa sem 

upoštevala. Ob koncu sem otroke želela spodbuditi tudi k temu, da bi kostume zamenjali in 

preizkusili tudi druge vloge, vendar so se v svoje vloge tako vživeli, da jih niso želeli zamenjati. 
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- Izdelovanje vstopnic: 

Za vstop v gledališče je morala vsaka skupina izdelati vstopnice za vsakega otroka. Dejavnost 

sem izvedla po principu igre skupne risbe. Otroci so dobili nalogo, da na vstopnico narišejo 

različne motive iz zgodbe. Vsak nariše delček risbe, nato pa si list papirja zamenjajo in 

nadaljujejo z risanjem na drugem. Ko so si otroci med seboj zamenjali vstopnice, sem jih na 

začetku spodbujala, da med seboj komunicirajo, sčasoma pa so samostojno spraševali drug 

drugega, kaj je že narisano na vstopnici, da so lahko nadaljevali delo.  

Sprva so bili otroci nekoliko zadržani, težko jim je bilo nadaljevati risbo, saj niso vedeli, kaj je 

že narisano na listu papirja oziroma vstopnici. Dejavnost bi jim lahko olajšala tako, da bi vsako 

vstopnico izdelovali posebej – na način, kot smo izdelovali naslovno ilustracijo pri dejavnosti 

nadaljevanja zgodbe. Tako bi otroci bolje vedeli, kaj narisati. Ko so drug drugega začeli 

spraševati, kaj je kdo že narisal, jim je bilo nekoliko lažje. 

Otroci so bili pri sodelovalnem risanju uspešni, med sabo so komunicirali, da so vedeli, kaj je 

na vstopnici že narisano. Vsak posameznik je tako h končnemu izdelku prispeval svoj delček 

oziroma svojo idejo za risbo, ki je bila skupinska. Pri risanju so otroci uživali. V eni skupini so 

otroci med seboj še posebej dobro in veliko komunicirali ter drug drugemu podajali ideje, kaj 

bi lahko še narisal. Vstopnice so si otroci med seboj večkrat zamenjali v eni skupini, a so otroci 

ob koncu vsako vstopnico skupaj pogledali, proučili risbo in razmišljali, ali bi risbam še kaj 

dodali. Do konfliktov v skupinah ni prihajalo, otroci so se dogovarjali in skupaj načrtovali delo 

ter samostojno ter ob pomoči odrasle osebe opravljali naloge oziroma nadaljevali z risanjem 

risbe in tako ustvarili skupinski izdelek. 

- Izvedba gledališke predstave: 

Pred izvedbo predstave je vsaka skupina pripravila prostor za gledališko predstavo. Otroci so 

pred vhodom v namišljeno gledališče predali vstopnice in se posedli na pripravljene stole, 

igralci pa so nato odigrali predstavo ter se na koncu priklonili in predstavili pred občinstvom. 

Izvedbi predstav obeh skupin sta potekali tekoče in spontano na način igre, saj so otroci sproti 

predlagali tudi nove ideje, ki sem jih poskušala upoštevati in vključevati. Izvedbo predstave 

sem s svojimi vprašanji tudi nekoliko usmerjala oziroma pomagala sramežljivim otrokom, da 

so odigrali svojo vlogo. Otroci v predstavi niso imeli strogo določenega dialoga in načina, kako 

vlogo odigrati – vse je potekalo spontano in na način igre, pri čemer so otroci uživali. V eni 

skupini otroci niso mogli končati z igranjem, zgodbo so želeli nadaljevati, vključevati nove 
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prizore, kar kaže na to, da so dejavnost razumeli kot spontano igro in zabavo. Da smo s 

predstavo zaključili, sem otroke usmerjala z vprašanji ter svojimi usmeritvami, ob koncu pa 

sem jim dovolila, da se gledališče igrajo naprej, skupaj z ostalimi otroki, ki so predstavo 

spremljali kot gledalci. S tem sem dejavnost in celoten načrtovani projekt tudi zaključila – s 

prosto igro v kostumih in ostalimi rekviziti, preizkušanjem različnih kostumov in vlog, rajanjem 

ob glasbi, za konec pa še s sladkanjem s sadno malico. 

Otroci so v dejavnosti sodelovali tako, da je imel v predstavi vsak svojo vlogo, vsak posameznik 

pa je s tem prispeval svoj del, da je gledališka uprizoritev lahko nastala. Tovrstne dejavnosti so 

produkt skupinskega dela, pri katerem se morajo otroci dogovarjati, komunicirati, sklepati 

kompromise ter delo načrtovati in si razdeliti vloge, da je izvedba mogoča. Pri tem so bili otroci 

zelo uspešni, z veseljem so sodelovali in vključevali vse posameznike skupne, tudi tiste, s 

katerimi se navadno ne igrajo tako pogosto. Med seboj so si pri izvedbi pomagali tako, da so 

drugemu otroku povedali, kaj mora narediti ali v predstavi povedati, pri tem pa v večini moja 

pomoč ni bila potrebna oziroma so otroci spontano vedeli, kdaj in komu pomagati. Obe izvedbi 

so v večini usmerjali nekoliko bolj vodilni otroci v skupini, spodbujala pa sem tudi nekoliko 

bolj zadržane otroke, da so v procesu nastajanja aktivno sodelovali tudi sami. To sem želela 

doseči s tem, da sem posameznike poskušala izpostaviti z vprašanji, kaj sledi v predstavi, kaj 

oni mislijo itd., v ospredje pa sem jih želela postaviti tudi s tem, da sem nekaterim otrokom 

dodelila vlogo – takšno vlogo, ki ima v zgodbi močnejši karakter ali je vodilna. 

Doseženi cilji: 

Cilje spodbujanja sodelovanja med otroki sem dosegala skozi celotno dejavnost dramatizacije 

zgodbe preko dejavnosti, kjer so morali otroci za doseganje skupnega cilja komunicirati, se 

dogovarjati in navezovati na ideje in dejanja drugih otrok oziroma osebne interese podrejati 

interesu skupine. Pri dejavnosti pripravljanja gledališke predstave so bili otroci uspešni, saj so 

samostojno in s pomočjo odrasle osebe poustvarjali zgodbo in pripravljali gledališko predstavo, 

s čimer sem pozitivno vplivala na njihovo dojemanje sodelovanja. Z dejavnostjo sem dosegla 

naslednje zastavljene cilje projekta: 

- omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo; 

- graditi sposobnosti, ki so potrebne za timsko reševanje nalog in za skupinsko 

ustvarjalnost (dogovor, načrtovanje dela, razdelitev vlog, vključitev vseh udeležencev 

v izvedbi itd.); 
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- navajati otroke, da se učijo osebne interese podrejati interesom skupine in postopoma 

prevzamejo odgovornost za uspeh oziroma neuspeh skupine; 

- učiti sodelovanja v različnih sestavah skupine in z različnimi otroki. 
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7. OVREDNOTENJE PROJEKTA 

Ugotovitve glede prvega raziskovalnega vprašanja so, da sem za doseganje ciljev spodbujanja 

sodelovanja med otroki zagotavljala ustrezne pogoje. Dejavnosti sem namreč v večji meri 

načrtovala in izvedla tako, da so bili otroci soodvisni drug od drugega ter med seboj v 

neposredni interakciji. Dejavnosti sem poskušala načrtovati tako, da je bil vsak posameznik s 

svojim delom in svojo vlogo vključen in soodgovoren za dosego skupnega cilja – uspešno 

rešitev oziroma opravljeno nalogo. Poleg tega sem otroke spodbujala ter jih usmerjala k ustrezni 

komunikaciji, dogovarjanju in skupnemu načrtovanju dela, kar je tudi eden izmed pogojev za 

doseganje cilja spodbujanje sodelovanja med otroki. 

Ugotovitve drugega raziskovalnega vprašanja so, da se je v dejavnostih sodelovanje med otroki 

postopoma uresničevalo. Skozi izvedene dejavnosti so bili uresničeni glavni cilji projekta, ki se 

nanašajo na spoznavanje in učenje sodelovanja med otroki, niso pa bile uresničene oziroma 

izkoriščene vse možnosti za sodelovanje, ki so se ponujale skozi izvajanje posameznih 

dejavnosti. Dejavnosti, s katerimi sem otroke želela seznanjati s sodelovanjem, so bile 

zastavljene tako, da so izhajale iz glavnega cilja spodbujanja in učenja sodelovanja med otroki, 

vendar so bili cilji v nekaterih primerih doseženi v manjši meri, kot bi sicer lahko bili. Skupno 

je bilo za posamezne dejavnosti projekta načrtovanih 27 ciljev, od tega je bilo, po moji oceni, 

20 ciljev (74 %), ki so se neposredno nanašali na sodelovanje in spodbujanje sodelovanja med 

otroki, preostalih 7 ciljev (26 %), kar je nekaj več kot četrtina vseh ciljev projekta, pa se je 

nanašalo na druga področja spoznavanja in učenja. 

Ugotovitve tretjega raziskovalnega vprašanja so, da sem s pripravljenimi in izvedenimi 

dejavnostmi v večji meri pozitivno vplivala na dojemanje sodelovanja med otroki. Dejavnosti 

sem namreč poskušala načrtovati in izvajati tako, da bi v njih prevladovala igra, ki je otrokova 

primarna dejavnost, učenje preko igre pa je najbolj trdno in trajno. Vendar pri izvajanju 

dejavnosti v vseh primerih nisem izkoristila vseh možnosti, ki so se ponujale, da bi izvajanje 

dejavnosti in posledično učenje oziroma spodbujanje sodelovanja med otroki potekalo na igriv 

in otrokom bolj prijazen način – učenje preko igre. Razlog za to je bil v nekaterih primerih v 

tem, da sem dejavnosti zastavila preveč široko in posledično nisem imela dovolj časa za 

sproščeno izvajanje. V nekaterih primerih pa sem se želela preveč striktno držati načrtovanega, 

zaradi česar otroci posledično niso mogli biti aktivni soustvarjalci dejavnosti. Menim, da bi bile 

dejavnosti lahko veliko boljše, če bi otrokom omogočala aktivno soustvarjanje – participacijo 

in čas za igro, saj bi posledično pridobili več izkušenj in znanja. V primerih, ko so bili otroci 
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manj aktivni, so izražali manjšo pripravljenost oziroma zbranost in koncentracijo za 

sodelovanje in delo v dejavnosti, zaradi česar tudi zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti. V 

dejavnostih, kjer je učenje potekalo preko igre, pa so bili odzivi otrok dobri. Izražali so veselje 

in pripravljenost za delo in tako dosegali boljše rezultate oziroma zastavljene cilje projekta in 

cilje posameznih dejavnosti. Končna ugotovitev je, da sem pri dejavnostih, ki so vključevale 

več učenja preko igre, bolje vplivala na pozitivno dojemanje sodelovanja med otroki kot v 

dejavnostih, kjer so bili otroci bolj pasivni opazovalci. 

Ugotovitve zadnjega raziskovalnega vprašanja so, da so bili otroci pri opravljanju sodelovalnih 

nalog v večini primerov zelo uspešni. V večini primerov niso potrebovali dodatnih spodbud in 

usmeritev za delo, bili so samostojni in pripravljeni za delo v sodelovanju z drugimi otroki. 

Med izvajanjem dejavnosti je bilo mogoče zaslediti dogovarjanje med otroki. Ob moji pomoči 

in usmeritvah so delo znali tudi načrtovati ter slediti načrtu. Vendar so se pojavili tudi primeri, 

ko je bila želja otrok po igri med izvajanjem dejavnosti močnejša in skupnemu načrtovanemu 

projektu za določeno dejavnost niso v celoti sledili oziroma dela niso dokončno opravili. V teh 

primerih sem dejavnost prekinila ter otrokom omogočila igro, ki je njihova primarna potreba, 

načrtovano delo pa smo nadaljevali kasneje. Pojavili so se tudi primeri, ko otroci niso želeli 

sodelovati v dejavnosti oziroma niso želeli sodelovati z določenim otrokom. Teh primerov je 

bilo sicer malo, težave pa so se največkrat pojavljale le pri enem otroku. Temu sem poskušala 

pomagati z raznimi spodbudami, pri delu sem ga usmerjala ter mu nudila več pomoči. 

Sodelovanje sem mu poskušala predstaviti kot nekaj lepega, zanimivega in zabavnega, zaradi 

česar smo ob koncu oziroma ob opravljeni nalogi zadovoljni. 
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ZAKLJUČEK 

Samostojno načrtovanje, izvajanje in evalvacija projektnega dela so moje prvo tovrstno delo. 

Takšno delo od vzgojitelja zahteva posebno pripravljenost in motivacijo za delo, potrebna pa 

je tudi pripravljenost za sodelovanje ostalih udeležencev, ki sodelujejo pri nastajanju in 

soustvarjanju projekta. Med izvajanjem projekta sem se veliko naučila za svoj prihodnji poklic. 

Naučila sem se načrtovanja in organizacije dela, vodenja skupine, sodelovanja s sodelavci, 

evalviranja dela itd. Spoznala sem, kako pomembna sta timsko delo in sprotna evalvacija, ki 

izboljšuje nadaljnje delo in pomaga pri ozaveščanju o morebitnih napakah. Največ sem se 

naučila ravno iz svojih napak. Prav nič ni narobe, če se napake dogajajo, ravno nasprotno, saj 

se iz njih lahko največ naučimo ter svoje delo v prihodnje izboljšamo. Pri sebi vedno stremim 

k temu, da bi delo kar najbolje opravila, vendar so tudi napake poučne, pomembno je le, da jih, 

kljub kritikam sodelavcev, znamo sprejeti in obrniti v svojo korist.  

Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je spodbujanje sodelovanja med otroki v 

vrtcu pogosto, vendar se pogosto izvaja spontano in na nezavedni ravni, preko zgledov, ki jih 

vzgojitelji, strokovni delavci vrtca in drugi odrasli na otroke prenašamo preko celotne dnevne 

rutine in tudi izven vrtca. Da učenje poteka spontano, je po mojem mnenju dobro, vendar se mi 

kljub temu zdi pomembno, da učenje – v tem primeru učenje sodelovanja in spodbujanje 

sodelovanja med otroki – poteka tudi načrtovano in premišljeno, z ustreznimi oblikami dela in 

metodami, kot je igra. Kot sem v diplomskem delu že večkrat poudarila, je učenje preko igre 

za otroke najbolj naravno, trdno in trajno, otroci pa so za to obliko učenja tudi notranje 

motivirani, saj je igra njihova primarna dejavnost. Z učenjem sodelovanja in spodbujanja 

sodelovanja med otroki z raznimi dejavnostmi se ti učijo in ponotranjijo pomembne socialne 

veščine, ki so zaželene, pa tudi nujne, za kasnejše uspešno udejstvovanje v družbi. 
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