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I 

 

POVZETEK 
 

 

Tehnična vzgoja v vrtcu ni opredeljena kot področje v Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 

2009), zato je vzgojitelji predšolskih otrok ne izvajajo pogosto. Namen diplomskega dela je 

ugotoviti, ali so sestavljanke prisotne v predšolski vzgoji, ali jih vzgojitelji uporabljajo pri 

svojem delu in ali znajo predšolski otroci izdelati funkcionalen izdelek. Preko izdelanih 

tehničnih sestavljank želimo predvsem spodbuditi uporabo tehnične vzgoje v vrtcu. Diplomsko 

delo je namenjeno vzgojiteljem predšolskih otrok in ostalim pedagoškim delavcem, da jim z 

analizo stanja, opisanimi sestavljankami in materiali prikažemo primer dejavnosti, s katerimi 

lahko uresničujejo predvsem cilje tehnične vzgoje, v povezavi z ostalimi področji. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali razvojne značilnosti otrok, otroške igre in 

učenja. Opisane so tudi tehnične dejavnosti v vrtcu ter predstavitev izdelanih sestavljank iz 

različnih materialov. 

Pri empiričnem delu diplomskega dela smo s pomočjo vprašalnika želeli ugotoviti, v kolikšni 

meri ter s  kakšnim namenom se uporabljajo sestavljanke v vrtcu in iz kakšnih materialov so 

izdelane ter analizirati učinkovitost uporabe predhodno načrtovanih in izdelanih tehničnih 

sestavljank v predšolskem obdobju. Pri raziskavi je sodelovalo 40 vzgojiteljev predšolskih 

otrok. Ugotovili smo, da se sestavljanke v vrtcih vsakodnevno uporabljajo, vzgojitelji pa jih 

tudi sami izdelujejo iz različnih materialov. Sestavljanke v vrtcih uporabljajo tako pri 

načrtovani dejavnosti kot tudi pri igri. S pomočjo opazovalnih listov smo ugotovili, kako 

uspešni so otroci pri sestavljanju sestavljank iz različnih materialov in izdelavi sestavljank. Pri 

dejavnosti v vrtcu je sodelovalo 20 otrok, starih 4–6 let. Večina otrok je znala sestaviti 

sestavljanke iz različnih materialov in s preprostimi tehnološkimi postopki izdelati 

sestavljanke. 

 

Rezultati raziskave so zadovoljivi, saj se sestavljanke v vrtcih uporabljajo. Prevladuje sicer 

uporaba komercialnih sestavljank, nekoliko manj so uporabljene sestavljanke, ki jih vzgojitelji 

samostojno izdelajo. Vzgojitelji so zapisali, da imajo sestavljanke večji učinek za učenje kot 

igro. Uporaba predhodno načrtovanih in izdelanih tehničnih sestavljank otrokom ni 

predstavljala težav, saj so jih vsi znali sestaviti. Vsi so izdelali tudi funkcionalen izdelek – svoji 

dve sestavljanki.  
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Ključne besede: tehnične sestavljanke, tehnična vzgoja, predšolsko obdobje, tehnološke 

kompetence 
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TECHNICAL PUZZLES IN PRESCHOOL PERIOD FOR 

THE PURPOSE OF DEVELOPING TECHNOLOGICAL 

COMPETENCE 

ABSTRACT 

The Kindergarten Curriculum does not prescribe technical education (Bahovec et al., 2009), 

which is why the latter is rarely implemented by kindergarten teachers. The purpose of this 

thesis is to determine whether jigsaw puzzles are used in preschool environments, whether 

teachers use them in their work, and whether preschool children are capable of producing their 

own functional products. By producing technical jigsaw puzzles, we wish to encourage the 

implementation of technical education in preschool settings. Aimed at preschool teachers and 

other pedagogical workers, this thesis analyzes the current situation, presents the selected 

jigsaw puzzles, and describes various materials that they can be made of. The production of 

jigsaw puzzles can serve as an interdisciplinary activity to facilitate the implementation of 

technical education in preschool settings. 

The theoretical part of the thesis describes the developmental characteristics of children, 

children’s games, and learning. The technical activities we might come across in kindergartens 

and the presentations of jigsaw puzzles made of different materials are also dealt with. 

The empirical part of the thesis analyzes the results of a questionnaire to determine to what 

extent jigsaw puzzles are used in kindergartens, for what purpose they are used, and which 

materials they are made of. Additionally, the empirical part analyzes the efficiency of 

preplanned and ready-made jigsaw puzzles in the preschool period. 40 preschool teachers have 

participated in the research . We have determined that jigsaw puzzles are used on a daily basis 

in kindergartens and that teachers also make their own jigsaw puzzles from various materials. 

Puzzles are used both in preplanned activities and during playtime. By means of observation 

sheets, we have determined how successful children are in assembling jigsaw puzzles made of 

different materials. 20 children aged 4-6 have participated in the activity.  The majority of 

children knew how to assemble jigsaw puzzles made of different materials and were capable 

of making their own jigsaw puzzles by using simple technologic procedures. 
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The results of the research are satisfactory. Jigsaw puzzles are used in kindergartens, though 

the majority of the jigsaws used are those that are commercially available. Jigsaws made by 

teachers are less common. Teachers have pointed out that jigsaw puzzles play a more important 

role in learning than they do in playing. The assembly of preplanned and ready-made technical 

jigsaw puzzles presents no obstacle for children, as all of them were successful. Each of the 

children also created their own functional products – two jigsaw puzzles. 

Keywords: technical jigsaw puzzle, technical education, preschool period, technological 

competence 
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1 UVOD 

Otrok se že pred rojstvom in tudi kasneje razvija na različnih področjih razvoja. S tem pridobiva 

vedno več izkušenj in znanj, ki mu omogočajo igro in tudi učenje. Igra in učenje dopolnjujeta 

en drugega, še zlasti v predšolskem obdobju. Aktivno učenje otroku daje znanje, ki je trajno in 

ga lahko posameznik uporabi kasneje v življenju. Igro in aktivno učenje omogočajo tudi 

tehnične dejavnosti v vrtcu. Otroci že v predšolskem obdobju spoznavajo tehnološke postopke 

izdelave predmetov in s tem pridobivajo tehnološke kompetence. Izdelajo lahko tudi didaktične 

igrače, kot je npr. sestavljanka. Sestavljanke lahko izdelamo iz različnih materialov, ki jih 

imamo doma ali v vrtcu.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema  

Razvoj otroka je intenziven že od prenatalnega obdobja do rojstva. Od rojstva naprej se otrok 

razvija na različnih razvojnih področjih, kot so: telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in 

socialni razvoj (Krajnc in Nemec, 2011). Predšolsko obdobje je obdobje, v katerem se otroci 

veliko naučijo, kar jih  spremlja skozi nadaljnje izobraževanje in življenje. V tem obdobju se 

veliko naučijo tudi preko igre. Ločimo več vrst otroških iger, in sicer: funkcijska, domišljijska, 

dojemalna in ustvarjalna igra (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Igro običajno spremljajo 

tudi različni didaktični pripomočki, kot je npr. sestavljanka. Sestavljanka je didaktični 

pripomoček, ki ga lahko uporabimo na različnih področjih kurikuluma za vrtec (Bahovec idr., 

1999), pri različnih metodah in oblikah dela z otroki. Večinoma poznamo komercialne oz. 

kupljene sestavljanke, redko kdo pa jih izdela samostojno. Otroci so v predšolskem obdobju 

zelo ustvarjalni na različnih področjih, ne samo pri umetnosti. V tem obdobju lahko otroke 

seznanimo s tehniko in izdelavo tehničnih izdelkov. S pomočjo različnih materialov in 

pripomočkov lahko otroci izdelajo tudi lastne sestavljanke. Otrok lahko tako preko igre in 

aktivnega učenja izdela lasten izdelek, obenem pa se veliko nauči o materialu, pripomočkih, 

drugih načinih dela ipd. Pri tem otrok pridobiva tudi tehnične izkušnje, logične matematične 

predstave, spretnosti, delovne navade in povečuje zbranost in pozornost (Papotnik, 1999). 

Dobra pozornost otroku omogoča boljše poslušanje in razumevanje povedanega, zmožnost 

sledenja navodilom, samo učenje, pridobivanje informacij in novih pojmov, krepitev fine in 

grobe motorike, številnih predstav …, kar oblikuje in vpliva na kasnejšo uspešnost otroka v 

šoli (Kolb in Miltner, 2005). 
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Medtem ko nekateri otroci nimajo težav s pozornostjo, drugi potrebujejo več usmerjanja, ki ga 

lahko vzgojitelj izvaja tudi s pomočjo dela s sestavljankami. Z uporabo tehničnih sestavljank 

lahko posledično neposredno vplivamo tudi na pridobivanje tehnoloških kompetenc, kot so 

npr. oblikovanje tehnoloških postopkov rezanja in luknjanja ter obvladovanje dejavnosti 

sestavljanja in razstavljanja gradnikov in elementov, značilnih za obdobje zgodnjega učenja.  

V vrtcu otroci veliko ustvarjajo in izdelujejo, zlasti pri dejavnostih na področju umetnosti, 

nekoliko manj pa je dejavnosti s področja vsebin tehnike in tehnologije. Otroci so v 

predšolskem obdobju sposobni tudi samostojne izdelave predmetov ali igrač. Menimo, da se v 

vrtcih premalo razvija tehnična vzgoja oz. dejavnosti s področja tehnike in tehnologije. Vsebine 

tehnike in tehnologije so že po svoji naravi naravnane na manipulacijo z raznimi materiali, kot 

so papirna gradiva, les, umetne snovi, modelirne mase … (Knez idr., 2016), ki omogočajo 

razne dejavnosti, kot so sestavljanje, razstavljanje, konstruiranje, vrednotenje, primerjanje 

(Papotnik, 1999). Vse te dejavnosti bi lahko izvedli tudi s samostojno izdelanimi tehničnimi 

sestavljankami, ki so navadno tudi cenejše in bolj motivacijske kot komercialne (Kovač, 2016). 

S predšolskimi otroki lahko v vrtcu izdelamo dvodimenzionalne sestavljanke iz papirnih gradiv 

(papir, karton, lepenka) in umetnih snovi (etilen vinil acetat – EVA), ki so že dovolj trdne, 

hkrati pa omogočajo uporabo tehnoloških postopkov, kot so rezanje, luknjanje, spajanje (Jug 

Hartman, 1997). Vsi našteti materiali so za otroke varni in se lažje oblikujejo s primernimi 

pripomočki (npr. škarje, luknjač, kladivo), s katerimi se otroci težje poškodujejo kot npr. s stroji 

in raznim ostrim rezalnim orodjem. Poleg dvodimenzionalnih sestavljank poznamo tudi 

tridimenzionalne, ki jih prav tako lahko izdelamo v vrtcu, npr. kocke iz papirja, ki jih otroci 

pozneje sestavijo v neko celoto in z njimi izdelujejo konstrukcije. Naštete sestavljanke lahko 

nadgradimo tudi z magneti ali čepki, ki dajo sestavljankam nekaj več, otroci pa pri tem 

spoznajo še primer spajanja. 

Diplomsko delo ponuja model dela s tehničnimi sestavljankami kot dejavnosti za povečanje 

fine in grobe motorike, motivacije, koncentracije in pozornosti, ki je ključna za učenje in 

usvajanje tehnoloških kompetenc v predšolskem obdobju. Otroci s sestavljankami ne razvijajo 

le tehnoloških kompetenc, temveč se razvijajo tudi na drugih področjih kurikuluma za vrtce. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je ugotoviti uporabo tehničnih sestavljank v vrtcu, ter izdelava le-

teh za razvijanje tehnoloških kompetenc. 

Zastavili smo si naslednje cilje (C 1–2): 

 C 1: Ugotoviti v kolikšni meri so uporabljene sestavljanke v vrtcu, za kakšen namen in 

iz kakšnih materialov. 

 C 2: Analizirati učinkovitost uporabe predhodno načrtovanih in izdelanih tehničnih 

sestavljank v predšolskem obdobju.  

Preverili smo tudi naslednje hipoteze (H 1–5): 

 H 1: Vsaj polovica vprašanih vzgojiteljev uporablja in izdeluje sestavljanke v vrtcu. 

 H 2: Večina anketiranih vzgojiteljev uporablja sestavljanke na različnih področjih 

kurikuluma. 

 H 3: Večina otrok v vrtcu zna uporabiti oz. sestaviti sestavljanko na več različnih 

načinov. 

 H 4: Večina otrok v vrtcu bo obvladala tehnološke postopke izdelave sestavljanke. 

 H 5: Večina otrok v vrtcu bo naredila funkcionalen izdelek. 

1.3 Metode raziskovanja 

Uporabili smo naslednje raziskovalne metode: 

 Zbiranje in študija ustrezne literature in virov. 

 Deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

 Priprava in izvedba anketnega vprašalnika za vzgojitelje. 

 Načrtovanje, izdelava in vrednotenje sestavljank iz različnih materialov. 

 Vodeno učno delo izdelave sestavljank z otroki. 

 Opazovanje in vrednotenje aktivnosti otrok pri izdelavi in uporabi sestavljank. 

 Statistična obdelava zbranih podatkov. 

 Fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija dejavnosti v skupini. 

V vzorec smo zajeli vzgojitelje in vzgojiteljice predšolskih otrok (40) in otroke, stare 4–6 let 

(20). Vzorec spremenljivk bo sestavljen iz dveh vrst. Prvo bodo predstavljali anketni 
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vprašalniki, v katerih bodo zajeta vprašanja glede uporabe sestavljank v vrtcu. Anketni 

vprašalniki bodo razdeljeni vzgojiteljem in vzgojiteljicam dolenjske regije. Drugo vrsto 

spremenljivk bo predstavljala akcijska raziskava, pri kateri bomo spremljali otroke pri izdelavi 

in uporabi sestavljank. 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa za delo s preglednicami in opazovalnimi listi. 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 Na začetku diplomskega dela (prvo poglavje) opredelimo področja ter opišemo 

problem, namen, cilje in hipoteze diplomskega dela, metode raziskovanja, ki smo jih 

uporabili pri empiričnem delu. 

 V drugem poglavju so predstavljene razvojne značilnosti otrok, kako se razvijajo na 

različnih področjih in kaj vpliva na njihov razvoj. Razvoj otroka kasneje vpliva tudi na 

otroško igro, ki smo jo v diplomskem delu opredelili in umestili v različne skupine. 

Večina iger vključuje igrače, k njim lahko štejemo tudi tehnične sestavljanke. Skozi 

igro se otroci tudi veliko naučijo, zato bomo v tem poglavju opisali tudi aktivno učenje 

otrok. 

 Tretje poglavje zajema tehnične dejavnosti v vrtcu, in sicer to, kaj otrok v okviru 

tehnike spoznava, odkriva, pridobiva, oblikuje, dojema, razvija, bogati … Tehnične 

dejavnosti oz. vzgojo v vrtcu smo povezali s tehničnimi sestavljankami ter 

kurikulumom za vrtce. 

 V četrtem poglavju opišemo in predstavimo tehnične sestavljanke iz različnih 

materialov, ki smo jih predhodno zasnovali in izdelali.  

 Empirični del diplomskega dela je predstavljen v petem poglavju. S pomočjo 

vprašalnika smo analizirali uporabo sestavljank v vrtcu. Sodelovalo je 40 vzgojiteljev 

predšolskih otrok, med njimi ni bilo nobenega pomočnika ali pomočnice vzgojitelja. V 

drugem delu smo analizirali opazovalne liste 20 predšolskih otrok glede uporabe in 

izdelave sestavljank. 

 Na podlagi pridobljenih rezultatov smo v šestem poglavju analizirali cilje in hipoteze 

diplomskega dela. 
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2 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK, OTROŠKE 

IGRE IN UČENJA 

Z rojstvom se začne otrok razvijati na različnih področjih razvoja. Razvoj otroku omogoča igro, 

ki jo skozi čas nadgrajuje in dopolnjuje. Preko igre se otroci, zlasti v predšolskem obdobju, 

veliko naučijo.  

2.1 Razvojne značilnosti otrok 

Razvoj otrokovega vedenja v različnih starostnih obdobij je začela proučevati klasična otroška 

psihologija. Pomagala naj bi razumeti »normalen« razvoj in odstopanja v posameznih 

starostnih obdobjih ter kako izkušnje iz otroštva kasneje vplivajo na odraslega človeka. Iz 

otroške psihologije se je v zadnjih desetletjih razvila razvojna psihologija. Razlikujeta se po 

obsegu in ciljih. Razvojna psihologija poleg otroštva in mladostništva proučuje tudi obdobje 

odraslosti in staranja. Vključuje tudi proučevanje mentalnih procesov kot vedenja in sicer kaj 

se spreminja in zakaj (Batistič Zorec, 2014). 

 

Poznamo različna področja razvoja, ki so medsebojno povezana. To so telesni, spoznavni, 

čustveno-osebnostni in socialni razvoj. Človekov razvoj poteka po določenih zakonitostih, ki 

jih lahko že vnaprej predvidimo za posameznika, ne glede na razvojno področje. Na razvoj 

lahko vplivajo tudi notranji (genetski dejavniki, ki določajo meje tega razvoja) in zunanji 

(fizično in socialno okolje) dejavniki. Razvoj poteka v različnih smereh in sicer na telesnem in 

gibalnem razvoju poteka v cefalokavdalni smeri oz. potek razvoja od glave k spodnjim 

okončinam (otrok sprva dviga glavo, šele kasneje lahko sedi in stoji ter nazadnje shodi. Druga 

smer telesnega razvoja pa je proksimodistalna in poteka od hrbtenice na obe strani. Otrok lahko 

najprej nadzoruje tiste dele telesa, ki so bližji hrbtenici (najprej premika roke v ramenih in zelo 

pozno fine gibe prstov na roki). Tempo razvoja se pri posameznikih razlikuje, saj imajo 

nekateri upočasnjen razvoj, medtem ko drugi že zgodaj prehitevajo svoje vrstnike pri razvoju. 

Vsaka normalno razvijajoča se oseba preide skozi vse razvojne stopnje, vendar v različnem 

času (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

Kot pravi Batistič Zorec (2014): »V razvojni psihologiji ni enotnega mnenja o tem, kako se 

človek razvija in kaj vpliva na njegov razvoj.« 
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2.2 Razvoj otroške igre  

Za igro ni enotne opredelitve, saj različni avtorji uporabljajo različne in tudi podobne kriterije 

za opredelitev igre. Igra zajema več različnih dejavnosti otrok in prav tako tudi odraslih 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). 

Kot smo že omenili, obstajajo za opredelitev igre različni kriteriji, ki so predstavljeni tudi v 

knjigi Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2001). Poznamo različne opredelitve, podrobneje pa bi izpostavili opredelitev dveh avtorjev 

(Wood in Attfield, 1996), saj se nam zdi le ta dovolj podrobna: 

 Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi (socialnimi)  

zahtevami. 

 Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje si definirajo sami, 

vedenje udeležencev igre pa je spontano. 

 Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete. Igralne dejavnosti 

dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti. 

 Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. 

 Igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v igri 

sproti spreminjajo. 

 Igra zahteva aktivno udeležbo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005, str. 2). 

Otroška igra se s starostjo in razvojem otrok spreminja. Obstajajo različne klasifikacije otroške 

igre, vendar se tudi te med avtorji delno razlikujejo. V Sloveniji je najbolj razširjena in 

uporabljena klasifikacija otroške igre ta, ki jo je izdelal Toličič, leta 1961. Različne vrste 

otroških iger umesti v štiri skupine, in sicer: funkcijska, domišljijska, dojemalna in ustvarjalna 

igra. Vsako vrsto iger bomo v nadaljevanju opisali. 

Funkcijska igra. Kaže se predvsem na otrokovi potrebi po aktiviranju telesa (ponavljajoči se 

gibi mišic s predmeti ali brez njih), kar mu predstavlja zadovoljstvo. Prepoznavna je tudi z 

rokovanjem s predmeti ali materiali. Otrok materiale in predmete raziskuje (npr. njihove 

značilnosti – se sveti, je mehak …) ter z njimi neposredno manipulira. Ta vrsta igre (edina) je 

značilna predvsem v prvem letu otrokovega življenja. 
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Domišljijska igra. Pri tej igri gre predvsem za vključevanje različnih simbolnih dejavnosti, 

kamor uvrščamo tudi igro vlog. Otrok pogosto predstavlja neko dejanje, osebo, predmet ali 

pojav, ki je resničen ali pa izmišljen. Uporablja simbole, ki imajo nek pomen. Simbolno 

aktivnost lahko usmerja nase, igračo, ostale ljudi ali na nekaj namišljenega. Domišljijsko igro 

poznamo tudi kot simbolno igro, ki se z razvojem otroka tudi nadgrajuje. K simbolni igri 

uvrščamo tudi dramsko in sociodramsko igro. 

Dojemalna igra. Dejavnosti otrok pri tej vrsti igre temeljijo na branju, poslušanju, opazovanju 

in posnemanju. Otrok zna slediti navodilom ter izvaja dejavnosti, ki so običajno zahteva ali 

pobuda drugega (npr. da spati dojenčka v posteljico, ko mu vrstnik to reče), zna poimenovati, 

kar vidi (npr. v slikanici vidi žival, jo zna poimenovati), daje navodila ter zastavlja vprašanja 

(npr. gleda slikanico in vpraša kaj je na sliki) in dojema relacije, ki jih spaja ali so spojene v 

igralnem kontekstu (postavi skodelico na pripadajoči krožnik). 

Ustvarjalna igra. Ta vrsta igre vključuje gradnjo, oblikovanje, pripovedovanje, pisanje in 

risanje. Otroci v predšolskem obdobju veliko rišejo in preko tega spoznavajo različne oblike, 

velikosti, barve ipd. Oblikovanje in gradnja lahko vsebujeta različne predmete (npr. kocke) ali 

materiale (npr. plastelin, pesek, slano testo …). Z njimi ali iz njih lahko otroci nekaj naredijo, 

sestavijo ali ustvarijo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). 

Sestavljanke bi lahko po Toličičevi klasifikaciji uvrstili v ustvarjalno igro, saj vključuje tudi 

gradnjo, kar tudi štejemo pod sestavljanje (predvsem tridimenzionalne sestavljanke). 

Natančneje pa bi lahko sestavljanke uvrstili med konstrukcijsko igro, ki je ena izmed štirih 

skupin igre, ki jo je klasificiral Smilansky in je opisana v knjigi avtorice Marijanovič Umek 

(2005). Pri tej igri otrok uporablja predmete/materiale, da bi z njimi oz. iz njih nekaj naredil, 

sestavil ali ustvaril. Pri tej igri otrok povezuje in sestavlja posamezne igrače ali predmete ter s 

tem gradi in ustvarja konstrukcijo. Otrok preko te vrste igre pridobi miselne in prostorske 

predstavljivosti. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005) 

Večina otroških iger pa vključuje tudi igrače. Igrača je vsak predmet, ki ga otrok v igri spremeni 

v sebi želeno igračo. Sprva so to deli telesa, kasneje pa so to predmeti iz otrokovega okolja. 

Tudi pri igračah poznamo več različnih opredelitev in klasifikacij. Ena izmed klasifikacij v 

posebno skupino, poleg iger in igrač, uvršča sestavljanke (Dixon, 1992). Za sestavljanke pravi 

da so podobne igram, vendar le v določenih pogledih. Zaključijo se z vnaprej določeno 

rešitvijo, vendar otroku omogočajo samostojno igro. Poznamo tudi nekatere igrače, ki so 

podobne sestavljankam in vključujejo načrt in navodila. Pri teh pa je potrebno manj 
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kognitivnega napora kot pri sestavljankah brez navodil. Sestavljanke lahko uvrstimo tudi med 

didaktične igrače. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005) 

Preko igre se otrok razvija na kognitivnem, socialnem, moralnem, čustvenem, osebnostnem in 

gibalnem področju. Bergant (2015) v svojem članku opiše pozitivne vplive igre na razvoj in 

splošno zdravje otrok. Vplivi so predstavljeni v preglednici 2.1. 

Preglednica 2.1: Vplivi igre na razvoj in splošno zdravje otrok (Bergant, 2015). 

VRSTA 

RAZVOJA 
VPLIV NA RAZVOJ IN SPLOŠNO ZDRAVJE OTROK 

Kognitivni 

razvoj 

spoznavanje in raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj 

občutenja in zaznavanja, razvoj govora, razvoj domišljije in 

ustvarjalnosti, spodbuda socialni zrelosti 

 

Čustveni razvoj 

sproščanje, doživljanje in izživljanje čustev, premagovanje težav in 

konfliktov, uresničevanje želja 

Socialni in 

moralni razvoj 

razvijanje socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje in 

upoštevanje drugih), razvijanje samokontrole in nadzora (pri 

impulzivnosti, agresivnosti, usvajanje družbenih pravil in norm 

Osebnostni 

razvoj 

razvijanje avtonomije, oblikovanje samopodobe, spoznavanje okolja in 

lastne vloge v njem 

Gibalni razvoj 

spoznavanje svojega telesa in koordinacije, pridobivanje atletskih veščin, 

agilnost, miselna čvrstost in vzdržljivost, uravnavanje napetosti in 

prekomerne aktivnosti z gibanjem, preprečevanje debelosti in okornosti, 

boljša samopodoba 

2.3 Aktivno učenje otrok 

Učenje otrok se ne začne v šoli, ampak že prej, saj ima otrok že pred vstopom v šolo določene 

spretnosti, npr. zna teči, govoriti, igrati nogomet, zavezati vezalke itd. Te spretnosti pa z 

vstopom v šolo le uporablja v novem okolju. Učenje je pri otrocih, še posebno pri predšolskih, 

kot nek naravni nagon, ki mu sami od sebe sledijo. Otroci vsakodnevno iščejo nove izzive, saj 

želijo odkriti svet in preveriti svoje zmogljivosti. To se začne že pri novorojenčku, saj možgani 

delujejo kot aktiven sistem, ki okolju stalno zastavlja vprašanja in hoče sprejeti neskončno 

mnogo informacij (Kolb, 2005). 
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Najpomembnejši način učenja v otroštvu je igra. Preko igre otrok pridobiva različne čutne vtise 

(opazuje, posluša, voha), se aktivno ukvarja z različnimi gradivi, pridobiva socialne veščine. 

Kasneje, v šoli, predstavljajo pomembno obliko učenja didaktične igre ter igra vlog (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Definicije učenja se med seboj razlikujejo, še posebej glede na osebna pojmovanja. Ravno ta 

osebna pojmovanja prispevajo h kakovosti učenja in kasneje tudi pomnjenja, saj si ga vsak 

definira in razlaga po svoje. Pri tem pa je pomembna tudi motivacija. Če smo za učenje notranje 

motivirani, bo naše znanje bolj kakovostno, kot pa, če gre za zunanjo motivacijo (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Učenje je kakovostno takrat, ko učenca aktivira celostno, miselno in čustveno. To lahko 

imenujemo tudi aktivno učenje, saj gre tu za višjo stopnjo aktivnosti posameznika (Marentič 

Požarnik, 2003).  

Marentič Požarnik (2003, str. 12) pravi: »Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim 

iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem 

hipotez, tj. učenje, ki človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v 

resnične življenjske okoliščine. Takšno učenje bo verjetneje dalo trajnejše znanje, ki bo 

uporabno v novih situacijah, pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno 

posegati vanj. «  

Menimo, da se otroci s pomočjo sestavljank učijo, čeprav jim le-te kot predvsem predstavljajo 

igro. Če otroku omogočimo samostojno sestavljanje, bo lahko z lastno aktivnostjo izbral 

pravilen način sestavljanja. Na začetku bo za to potreboval več poskusov in na koncu z 

iskanjem, razmišljanjem in preizkušanjem prišel do končne, pravilne rešitve, v tem primeru 

pravilno sestavljenega predmeta. V pomoč so mu lahko ostali otroci ali odrasla oseba 

(vzgojitelji, starši, sorodniki …). Če mu pri sestavljanju pomagajo otroci, lahko vrstniki ali 

starejši, s tem pridobiva tudi socialne veščine. Pomoč odraslega je tudi dobrodošla, vendar na 

pravi način. Otroka skozi igro oz. učenje vodimo tako, da ga le usmerjamo k cilju, ne pa da 

cilje uresničimo namesto njega. Predvsem vzgojitelji ali učitelji moramo biti tisti, ki bomo 

otroka do končnega cilja pripeljali z ustreznimi učnimi strategijami in mu tako omogočili 

uspešno učenje, tudi v prihodnje. 

Na uspešno učenje pa vplivajo tudi različni dejavniki, notranji in zunanji. Notranji dejavniki 

so predvsem tisti, ki so v otroku, in sicer: fiziološki (npr. stanje čutil in živčevja, zdravstveno 
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stanje …) in psihološki (umske sposobnosti, motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti …). 

Zunanje dejavnike (tisti, ki so v okolju) delimo na fizikalne (npr. opremljenost igralnice za 

učenje …) in socialne (izvirajo najprej iz družine, nato iz šole in širšega okolja). Vsi našteti 

dejavniki med seboj delujejo zelo prepleteno, saj so odvisni eden od drugega (Marentič 

Požarnik, 2003). 
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3 TEHNIČNE DEJAVNOSTI V VRTCU  

Papotnik (1993) pravi: »Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli 

sebe, svet, v katerem se vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami« (str. 9).  

Že z mimiko in glasom, ko otrok npr. posnema stroje in vozila, jih prepoznava po obliki, 

velikosti, značilnih zvokih in gibanju ter s tem, ko v svojih igrah konstruira in gradi, pa tudi 

razstavlja, pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike in njegove posebnosti. 

Ta proces je lahko spontan (v krogu družine), v okviru predšolske vzgoje pa je bolj načrten in 

usmerjen. Otrok si spoznanja o tehniki pridobiva preko spontane igre ali med dejavnostjo, ki 

jo usmerja vzgojitelj. Spoznanja pridobiva tako, da opazuje, posnema, s pogovorom, 

konstruira, gradi, izdeluje, preiskuje, razstavlja, zbira (Papotnik, 1993). 

Otrok v okviru tehnike: 

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

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

okolju (npr. stanovanjska hiša, hlev, avto, traktor, sesalnik, kladivo, vijak); 

 spoznava nekatere strojne dele (npr. kolesje, zobnik, zavora) 

 odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. prevažanje, dvigovanje, poganjanje); 

 pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in procese; 

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

 oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnično-ustvarjalne zmožnosti; 

 pri oblikovanju uporablja različno orodje in pribor (npr. škarje, kladivo, klešče); 

 se uri v različnih tehničnih opravilih (npr. žaganje, pribijaje, rezanje, lepljenje, trganje, 

šivanje); 

 razpoznava okoliščine, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (npr. trpežnost, 

nosilnost); 

 dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje, os kolesa – zobato kolo); 

 razvija svoje govorne sposobnosti; 

 bogati tehnični jezikovni zaklad, ki postaja nepogrešljiv tudi pri vsakdanjem 

komuniciranju (npr. zrušiti) 

 pridobiva primeren odnos do dela in drugih otrok – sodelavcev, moralne vrline ter 

organizacijske sposobnosti (Papotnik, 1993). 
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Z uporabo tehničnih sestavljank lahko posledično neposredno vplivamo na zgoraj navedene 

trditve, otrok pa s tem pridobiva tudi tehnološke kompetence, kot so npr. oblikovanje 

tehnoloških postopkov rezanja in luknjanja ter obvladovanje dejavnosti sestavljanja in 

razstavljanja gradnikov in elementov, značilnih za obdobje zgodnjega učenja.  

V vrtcu otroci veliko ustvarjajo in izdelujejo, zlasti pri dejavnostih na področju umetnosti, 

nekoliko manj pa je dejavnosti s področja vsebin tehnike in tehnologije. Tehnika v kurikulumu 

za vrtce (Bahovec idr., 2009) ni opredeljena kot posebno področje, vendar se dobro povezuje 

z vsemi ostalimi področji kurikuluma. Povezovanje področji kurikuluma lahko dosežemo tudi 

s tehničnimi sestavljankami. Navedli bomo primer, kako se lahko področja povezujejo med 

seboj pri delu s sestavljankami: 

 jezik: vključevanje v komunikacijske procese, razvijanje jezikovnih zmožnosti v 

različnih funkcijah in položajih (ob izdelovanju sestavljanke komuniciranje z 

vzgojiteljem in drugimi otroki), učenje samostojnega pripovedovanja (kaj je izdelal, 

kako je izdelal …). 

 umetnost: razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, razvijanje 

prostorskih in vizualnih predstav, uporaba in razvijanje spretnosti, spodbujanje splošne 

ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev. 

 družba: možnost za razvijanje sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih (sestavljanje sestavljank v dvojicah, skupinah). 

 narava: spoznavanje različnih materialov in snovi za izdelavo sestavljank, spoznavanje 

delovnega procesa in razvijanje primernega odnosa do dela, oblikovanje 

organizacijskih sposobnosti.  

 matematika: spoznavanje simetrije (motiv sestavljanke) in geometrijskih teles 

(tridimenzionalne sestavljanke), raba izrazov za opisovanje položaja predmetov (na, v, 

zgoraj, spodaj, levo, desno), učenje prostorske orientacije, npr. kam postaviti del 

sestavljanke, da bo pravilno (Bahovec idr., 2009). 
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»Znano je, da si otrok pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike skozi igro in 

ustvarjalno delo, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo stanje« (Papotnik 

2008, str. 125). Preoblikovanje začetnega stanja v neko novo stanje zasledimo tudi pri igri oz. 

učenju s sestavljankami. Otrok lahko sestavljanko sestavi na več različnih načinov, odvisno od 

tega, kakšen cilj si je zadal vzgojitelj. Vzgojitelj mu poda navodila za sestavljanje, sestavi lahko 

poljubno brez navodil, najprej otroku da sestavljen predmet, ki ga razstavi in potem zopet 

sestavi, ali pa da razstavljen predmet, ki ga otrok nato sestavi in še več različnih načinov. Otroci 

sestavljanke pogosto uporabijo kot samostojno igro ali igro s prijatelji, kjer samostojno izberejo 

način sestavljanja.  

Otroku samostojno sestavljanje omogoči lastno miselno aktivnost in na ta način otrok pridobi 

več znanja, kot če mu vzgojitelj že vnaprej ponudi neko rešitev in mu preda svoje znanje 

(Papotnik, 2008). 

Medtem ko nekateri otroci nimajo težav s pozornostjo, drugi potrebujejo več usmerjanja, ki ga 

lahko vzgojitelj izvaja tudi s pomočjo dela s sestavljankami. Z uporabo tehničnih sestavljank 

lahko posledično neposredno vplivamo tudi na pridobivanje tehnoloških kompetenc, kot so 

npr. oblikovanje tehnoloških postopkov rezanja in luknjanja ter obvladovanje dejavnosti 

sestavljanja in razstavljanja gradnikov in elementov, značilnih za obdobje zgodnjega učenja.  

V vrtcu je običajno prisotna uporaba dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih sestavljank. 

Dvodimenzionalne so pogosto namizne sestavljanke z različnimi motivi, tridimenzionalne pa 

največkrat uporabljajo kot različne konstrukcije iz kock. Vsaka sestavljanka ima nek cilj za 

igro in učenje, ne glede na vrsto, material ali način sestavljanja. 

Uporaba konstrukcijskih sestavljank je široka in pestra. Uporabljati jih začnemo že v vrtcu, 

kjer otroci preko vsakodnevnih dejavnosti gradijo oz. konstruirajo enostavne predmete, 

makete, statične in dinamične modele. S sestavljankami je mogoče usvojiti veliko tehničnih 

pojmov, zakonitosti in pojavov. V vrtcu je prisotnih veliko konstrukcijskih sestavljank, kot so 

npr. lego kocke, ki so pogosto vključene v vzgojno-izobraževalni proces. Otrokom omogočajo 

sposobnost opazovanja, ugotavljanja zvez med deli in celoto, konstruktivno fantazijo (npr. 

pravilno predstavljanje konstrukcije) in konstruktivno mišljenje (Papotnik, 2008). 
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4 TEHNIČNE SESTAVLJANKE IZ RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

Za empirični del diplomskega dela smo izdelali različne sestavljanke iz različnih materialov. 

Motivi sestavljank predstavljajo živali, saj so v predšolskem obdobju velikokrat prisotne kot 

obravnavana tema doma ali v vrtcu. Sestavljanke so različno zasnovane in se večinoma 

razlikujejo po načinu sestavljanja (različni kosi), ter po različnih dodatkih (magneti, sprimni 

trakovi ali drugače poznani kot »ježki«…). 

Prvi dve sestavljanki smo izdelali iz lesa. Les je najstarejše naravno gradivo, ki ga človek že 

od nekdaj uporablja za orodja, orožja in stavbna gradiva. Še danes se uporablja v različne 

namene, čeprav poznamo veliko materialov, ki les nadomeščajo. Zgrajen je iz lesnih vlaken, 

le-ta pa so sestavljena iz celic, ki so med seboj zaraščene. Les pridobivamo iz gozdov, ki 

ponujajo droben in debel les raznih vrst. Njegova trdota je odvisna od gostote lesa in drevesnih 

vrst, tako ločimo mehek in trd les. Les se med seboj razlikuje tudi po barvi, teži, prožnosti in 

žilavosti. Poznamo tudi obdelan (žagani, tesani) in neobdelan les (tehnični les, les za kemično 

predelavo in kurjavo). Večinoma les poznamo tudi kot stavbno in bivalno pohištvo, ki nas 

spremlja v našem vsakdanu in življenju okoli nas. Sestavljanki smo izdelali iz lesonitne plošče, 

ki jo uvrščamo med polizdelke iz lesa. Lesonitne plošče so izdelane iz lesnih vlaken in veziv 

(uporabimo lahko tudi žagovino). Za to vrsto lesa smo se odločili zato, ker so plošče gostejše 

in enakomernejše ter gladke in enostavne za obdelavo (Jug Hartman, 1997). 

Obe sestavljanki smo izdelali na enak način. Sprva smo izbrali motiva (slon in zajec) ter ju 

narisali na lesonitno ploščo. Motiv smo že na začetku razdelili na različne neenakomerne dele 

(slika 4.1 in 4.2) in ga nato s pomočjo žage rezljače izrezali po narisanih črtah. Izrezane koščke 

sestavljanke smo oblikovali z brusilnim papirjem, nato pa smo jih pobarvali z zaščitnim sivim 

sprejem za les. Ko sta se sestavljanki posušili, smo z akrilnimi barvami narisali še ostalo (oči, 

smrček, rep …) kar je v celoti prikazano tudi na slikah 4.3 in 4.4. Zaradi morebitnih težav pri 

sestavljanju smo izdelali tudi pripomoček za lažje sestavljanje (slika 4.5). 
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Slika 4.1: Sestavljanka iz lesonitne plošče – razstavljen motiv slona. 

 

Slika 4.2: Sestavljanka iz lesonitne plošče – razstavljen motiv zajca. 

 

Slika 4.3: Sestavljanka iz lesonitne plošče – sestavljen motiv slona. 
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Slika 4.4: Sestavljanka iz lesonitne plošče – sestavljen motiv zajca. 

 

Slika 4.5: Sestavljanka iz lesonitne plošče – motiv slona s pripomočkom za sestavljanje. 
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Tretja sestavljanka je izdelana iz ekspandiranega polistirena, drugače ga večinoma poznamo 

kot stiropor. Pridobivajo ga s polimerizacijo stirena in dodajanjem plina pentana. Ekspandiran 

polistiren je danes prisoten že skoraj na vseh področjih. Služi kot termoizolacijski material, 

uporablja pa se tudi za ohišja akumulatorjev, zaščito gospodinjskih aparatov, toplotno in 

zvočno izolacijo, za izdelavo gumbov, igrač, lončkov za tople in hladne napitke. Oblikujemo 

ga lahko z brušenjem in tako iz odpadnega ekspandiranega polistirena izdelamo različne 

uporabne stvari, tudi igrače (Stiropor, b. d.). 

Sami smo iz odpadnega ekspandiranega polistirena izdelali sestavljanko. Izrezali smo dva 

enaka kosa, dimenzij 400 mm x 300 mm. En kos je služil kot podlaga, drugi kot okvir in motiv. 

Okvir smo na podlago nalepili s pomočjo dvostranskega lepilnega traku. Preostanek 

ekspandiranega polistirena, ki je bil namenjen za motiv, smo razrezali na različne kose. Rezali 

smo s pomočjo rezalnika z vročo žico. Izrezane kose smo vstavili v okvir in začeli z risanjem 

motiva (gosenica). Na to sestavljanko smo motiv narisali kasneje, zato ker rezalnik z vročo 

žico odvzame kakšen milimeter materiala in bi bil motiv na koncu lahko drugačen, kot smo si 

zamislili. Sestavljanko smo pobarvali z akrilnimi barvami, ki smo jih pred uporabo razredčili 

z vodo (slika 4.6). Ta sestavljanka ima dva načina sestavljanka. Prvi je ta, da otroci sestavljanko 

sestavijo znotraj okvirja, kot drugo pa lahko sestavljanko sestavijo na poljubni površini (npr. 

miza, tla …).  

 

Slika 4.6: Sestavljanka iz ekspandiranega polistirena – motiv gosenice. 
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Četrta sestavljanka (slika 4.7) je izdelana iz etilen vinil acetata (EVA guma), bolj poznanega 

kot moosgumi. Gre za penasti material, ki je izjemno lahek in gibljiv. Je zelo gosta pena, ki je 

občutljiva na pritiske in zgibe, saj se to na njej takoj pozna  (Moosgumi, 2016). 

Pena je enostavna za uporabo tudi v vrtcu, saj je mehka in enostavna za rezanje. Sestavljanko 

iz te pene smo izdelali tako, da smo s pomočjo kemičnega svinčnika narisali motiv (žaba). Pri 

risanju smo morali biti natančni in pozorni na to, da nismo preveč pritiskali na peno, saj se 

hitro poškoduje. Ko je bil motiv narisan, smo na drugo stran pene s pomočjo kovinskega ravnila 

narisali koščke sestavljanke (podobni kot pri komercialnih sestavljankah). Motiv smo 

pobarvali s pomočjo akrilnih barv. Prednost te pene je, da se lahko barva, tudi če je že kupljena 

v določeni barvi, npr. marelični. Ko se je sestavljanka posušila smo s škarjami za papir izrezali 

koščke, ter jim dodali magnete. Magnete smo nalepili s pomočjo toplotne lepilne pištole. 

Sestavljanko lahko otroci sestavljajo na vseh magnetnih površinah, hkrati pa lahko raziskujejo 

katere predmete, doma ali v vrtcu, privlačijo magneti. 

 

Slika 4.7: Sestavljanka iz EVA gume – motiv žabe. 

Peta sestavljanka (slika 4.8) je izdelana iz kartona, ki sodi med papirna gradiva. »Papir je tanka, 

upogljiva snov, izdelana iz mrežasto razporejenih vlaken celuloze. Celulozo pridobivamo s 

kemično predelavo lesa in drugih rastlin, ki vsebujejo celulozo v vlaknasti obliki (npr. iz lanu 

ali starih bombažnih krp)« (Jug Hartman, 1997, str. 148).  

Sekundarna surovina papirja pa so vse vrste odpadnega papirja in kartona (Knez idr., 2016). 
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Sestavljanko smo izdelali iz kartona, ki se od papirja razlikuje po gramaturi in sestavinah. 

Kartoni so temnejših barv, saj so pretežno iz lesovine. Poznamo različne vrste kartonov, kot 

so: ovojni in valoviti karton za embalažo, tiskarski karton in karton za izolacijo. Papirna 

industrija je vedno bolj usmerjena v čim večjo ponovno uporabo papirnih surovin, zato smo 

tudi sami izbrali odpadni karton, iz katerega smo izdelali sestavljanko (Jug Hartman, 1997). 

Na karton smo narisali motiv prašiča, ga pobarvali z akrilnimi barvami in obrobili s 

flomastrom.  Ko se je motiv posušil, smo na drugo stran kartona narisali črte različnih smeri in 

kasneje po črtah izrezali sestavljanko. 

 

Slika 4.8: Sestavljanka iz kartona – motiv prašiča. 

Šesta sestavljanka je iz filca (slika 4.9). Slovar slovenskega jezika filc opisuje kot »Blago iz 

med seboj prepletenih ali zlepljenih naravnih ali umetnih vlaken« (SSKJ, 2014). 

Sprva smo na filc narisali motiv želve iz več različnih delov (slika 4.10). Izrezali smo po dva 

enaka dela, ju napolnili z vato in zašili. Na koncu smo s toplotno lepilno pištolo nalepili sprimne 

trakove (poznane tudi kot »ježke«), da se je sestavljanka lahko obdržala na večji površini filca. 

Koščki te sestavljanke se tako ne premikajo, razen če jih skupaj s sprimnimi trakovi 

odstranimo.   



20 

 

 

Slika 4.9: Izdelovanje sestavljanke iz filca. 

 

Slika 4.10: Sestavljanka iz filca – motiv želve. 
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5 OBRAVNAVA SESTAVLJANK V VRTCU 

V tem delu bo predstavljena analiza vprašalnika (poglavje 5.1), opis dejavnosti, ki smo jo 

izvedli v vrtcu (poglavje 5.2), ter opazovalnega lista (poglavje 5.3). Vprašalnik je vseboval  10 

vprašanj, od tega je bilo 9 vprašanj odprtega in eno zaprtega tipa. Opazovalni list je sestavljen 

iz osmih kategorij, in sicer: spraševanje, razumevanje, ustvarjalnost, logično razmišljanje, delo 

z drugimi, sposobnost tveganja ter dodatno. Kasneje smo  dodali še kategorijo težavnost.  

V prvem delu raziskave je sodelovalo 40 vzgojiteljev predšolskih otrok (nihče ni bil pomočnik 

vzgojitelja), od tega 38 vzgojiteljic (95 %) in 2 vzgojitelja (5 %). Starost vzgojiteljev 

predšolskih otrok se je gibala med 24 in 57 leti. Povprečna starost vzgojiteljev je bila 42,8 let. 

Delovne izkušnje vzgojiteljev predšolskih otrok v raziskavi so precej različne, in sicer 

minimalna delovna doba je 2 leti, maksimalna delovna doba je 37 let. V povprečju je delovna 

doba približno 20 let. 

Pri drugem in tretjem delu raziskave je sodelovalo 20 predšolskih otrok, od tega 12 dečkov (60 

%) in 8 deklic (40 %). Otroci, ki so sodelovali v raziskavi, so stari 4 (minimum)–6 (maksimum) 

let. Povprečna starost je 5 let. 
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5.1 Analiza stanja 

1. vprašanje: Katere sestavljanke uporabljate v vrtcu? 

 

Graf 5.1: Vrsta uporabljenih sestavljank v vrtcu. 

Odgovori vzgojiteljev na prvo vprašanje so prikazani v grafu 5.1. Zanimalo nas je, katero vrsto 

sestavljank uporabljajo vzgojitelji pri svojem delu v vrtcu. Vsi vzgojitelji (100 %) uporabljajo 

dvodimenzionalne sestavljanke, medtem ko tridimenzionalne sestavljanke uporablja 17 

vzgojiteljev (43 %). 

Vzgojitelji so imeli pri prvem vprašanju možnost obkrožiti oba odgovora, ter napisati katero 

vrsto dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih sestavljank uporabljajo. Njihovi odgovori so 

zapisani v preglednici 5.1 in preglednici 5.2. 
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Preglednica 5.1: Dvodimenzionalne sestavljanke, ki jih uporabljajo vzgojitelji v vrtcu. 

VRSTA SESTAVLJANKE FREKVENCE ODSTOTEK 

živali 16 27 % 

prevozna sredstva 13 22 % 

motivi različnih predmetov 10 17 % 

narava 9 15 % 

sestavljanke po različnih 

zgodbah in risani junaki 

5 9 % 

kmetija 3 5 % 

prehrana 3 5 % 

 

Preglednica 5.2: Tridimenzionalne sestavljanke, ki jih uporabljajo vzgojitelji v vrtcu.  

VRSTA SESTAVLJANKE FREKVENCE ODSTOTEK 

kocke 8 46 % 

lončki 2 12 % 

hiše 2 12 % 

gradbene sestavljanke 2 12 % 

piramida 1 6 % 

makete 1 6 % 

škatle 1 6 % 
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2. vprašanje: Kako pogosto uporabljate sestavljanke? 

 

Graf 5.2: Uporaba sestavljank v vrtcu. 

Na drugo vprašanje je več kot polovica vzgojiteljev predšolskih otrok (56 %) odgovorila, da 

sestavljanke uporabljajo vsak dan, kar je razvidno iz grafa 5.2. Sestavljanke večkrat na teden 

uporablja 35 % vzgojiteljev, večkrat na mesec 7 % in 2 % mesečno. Nihče od vprašanih ni 

označil, da sestavljank sploh ne uporablja, da jih uporablja enkrat na leto in nekajkrat na letno. 

3. vprašanje: Sestavljanke, ki jih uporabljate so: 

 

Graf 5.3: Sestavljanke, ki jih uporabljajo vzgojitelji v vrtcu. 
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Iz grafa 5.3 je razvidno, da 53 % vzgojiteljev predšolskih otrok uporablja komercialne 

sestavljanke, 36 % sestavljanke izdela skupaj z otroki, 11 % vprašanih pa je pri tem vprašanju 

odgovorilo z »drugo«. Pod »drugo« je 5 vzgojiteljev zapisalo, da jih samostojno izdelajo, trije 

pa so zapisali, da sestavljanke izdelajo skupaj s sodelavci. 

4. vprašanje: Vpišite material in vrsto sestavljank, ki jih izdelate 

 

Graf 5.4: Materiali, iz katerih vzgojitelji izdelajo sestavljanke v vrtcu. 

Vzgojitelji so pri 4. vprašanju navedli materiale, iz katerih izdelujejo sestavljanke (imeli so 

možnost našteti več materialov). Nekateri vzgojitelji so navedli po več materialov, nekateri le 

po enega  najpogostejšega. Njihove odgovore smo predstavili v grafu 5.4. Najpogostejši med 

materiali za izdelavo sestavljank je papir (54 %). Papirju sledijo les (16 %), plastika (13 %), 

pluta in filc (5 %), ekspandiran polistiren (3 %) ter pločevina in naravni material (2 %). 

Vsi vzgojitelji, ki so navedli materiale za izdelavo, so pod vrsto sestavljanke napisali 

dvodimenzionalne sestavljanke. 
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5. vprašanje: Na katerih področjih uporabljate sestavljanke? 

 

Graf 5.5: Področja, na katerih vzgojitelji uporabljajo sestavljanke. 

Iz grafa 5.5 je razvidno, da vzgojitelji predšolskih otrok sestavljanke najpogosteje uporabljajo 

na področju narave (19 %)  in matematike (19 %), sledi področje družbe (18 %), jezika (16 %) 

in umetnosti (12 %). Najmanj pogoste so sestavljanke na področju gibanja (10 %) in tehnične 

vzgoje (7 %). Vsa  našteta področja so opredeljena v Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 2009), 

razen tehnične vzgoje, ki smo ga vseeno dodali v raziskavo, saj nas je zanimalo, v kolikšni 

meri vzgojitelji predšolskih otrok uporabljajo sestavljanke na področju tehnične vzgoje. Veliko 

vprašanih vzgojiteljev je le označilo področja (imeli so možnost označiti več področij), na 

katerih uporabljajo sestavljanke, nekateri pa so zapisali tudi vsebine oz. teme, ki jih 

obravnavajo s sestavljankami na določenem področju. Vsebine in teme so predstavljene v 

preglednici 5.3.  
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Preglednica 5.3: Vsebine na posameznih področjih.  

PODROČJE VSEBINA/TEMA 

GIBANJE 

športni pripomočki, koordinacija oko-roka, fina motorika, prikaz 

gibanja, sestavljanje poligona, sestavljanje preko ovir, prikaz z 

gibanjem. 

JEZIK 

opisovanje, poimenovanje, črke, spoznavanje novih besed, 

pogovor ob slikah, pravljice, pesmice, deklamacije, usvajanje 

vsebin s področja jezika, pogovori ob opazovanju. 

UMETNOST 
barve, različni motivi, oblike, črte (tanke, debele), likovne 

delavnice. 

DRUŽBA 

poklici, prometni znaki, družina, dom, medsebojno sodelovanje, 

pomoč, družba, socialne igre, skupno sestavljanje, usvajanje 

družbenih vsebin, čebelnjak, prevozna sredstva, prijateljstvo. 

NARAVA 
živali, letni časi, rastline, motivi iz narave, sestavljanje iz 

naravnih materialov, moje telo, vreme, prehrana. 

MATEMATIKA 

položaj, prostorski odnosi, števila, sestavljanje delov v celoto, 

razvrščanje, primerjanje, liki, barve, oblike, pojmi, predlogi, 

orientacija, štetje, zaporedje dogodkov. 

TEHNIČNA VZGOJA 

izdelovanje hišic, prometnih sredstev, oblika delov, orodja, 

izdelava sestavljank, rezanje, izbokline, vbokline, geometrijski 

liki. 
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6. vprašanje: Pri delu s sestavljankami je še posebej pomembna/o 

Preglednica 5.4: Pomembnost motivacije, učenja in sproščanja pri delu s sestavljankami. 

Pri delu s 

sestavljankami 

je še posebej 

pomembna/o: 

 ni 

učinka 

(1) 

manjši 

učinek 

(2) 

je 

učinek 

(3) 

velik 

učinek 

(4) 

zelo 

velik 

učinek 

(5) 

 

FREKV-

ENCA 

 

POVPR-

EČJE 

motivacija 
N1 0 2 6 8 24 40 

4,4 
% 0 % 5 % 15 % 20 % 60 % 100 % 

učenje 
N 0 0 7  14 19 40 

4,3 
% 0 % 0 % 18 % 35 % 48 % 100 % 

sproščanje 
N 1 1 0 16 22 40 

4,4 
% 3 % 3 % 0 % 40 % 55 % 100 % 

drugo 
N 0 0 0 1 12 13 

4,9 
% 0 % 0 % 0 % 8 % 92 % 100 % 

V preglednici 5.4 so predstavljeni podatki, ki prikazujejo pomembnost motivacije, učenja in 

sproščanja pri delu s sestavljankami. Da ima motivacija zelo velik učinek pri delu s 

sestavljankami je mnenja 60 % vzgojiteljev, da je njen učinek velik 20 %, da je učinek 15 % 

in da ima motivacija pri delu s sestavljankami manjši učinek je mnenja 5 %. Nihče od 

vzgojiteljev ni označil, da motivacija pri delu s sestavljankami nima učinka. 

Naslednji od dejavnikov, ki je pomemben pri delu s sestavljankami, je učenje. 48 % 

vzgojiteljev je mnenja, da ima učenje zelo velik učinek, da ima velik učinek je mnenja 35 % 

ter 18 % vzgojiteljev meni, da učenje ima učinek. Da učenje pri delu s sestavljankami nima 

učinka in da ima manjši učinek, ni označil noben od vprašanih v raziskavi. 

Sproščanje je bilo navedeno kot tretji dejavnik, ki lahko vpliva na pomembnost dela s 

sestavljankami. Da ima le-to zelo velik učinek pri delu s sestavljankami je označila več kot 

polovica vzgojiteljev (55 %), da ima velik učinek 40 %, 3 % vzgojiteljev meni, da ima 

sproščanje manjši učinek in isti odstotek meni, da sploh nima učinka. 

  

                                                 
1 Število odgovorov 



29 

 

 

Vzgojitelji so imeli pri tem vprašanju tudi možnost, da napišejo, kaj se im zdi pomembno pri 

delu s sestavljankami. Zelo velik učinek so kar z 92 % namenili zadovoljstvu, fini motoriki, 

koordinaciji, koncentraciji, igri, druženju in razmišljanju. Samo eden izmed vprašanih je pod 

»drugo« zapisal vztrajnost in bil mnenja, da ima velik učinek. 

7. vprašanje: Sestavljanke uporabljamo pri: 

 

Graf 5.6: Uporaba sestavljank pri načrtovani dejavnosti in igri. 

Iz grafa 5.6 je razvidno, da vzgojitelji sestavljanke najpogosteje uporabljajo pri igri (50 %) in 

tudi pri načrtovanih dejavnostih (43 %), saj je razlika med njima le 7%. Vzgojitelji so pod 

drugo (8 %) zapisali, da sestavljanke poleg navedenih dejavnosti uporabljajo še pri skupinskih 

in individualnih dejavnosti, ob pobudi otrok in ob različnih priložnostih. 
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8. vprašanje: Katere oblike dela najpogosteje uporabljate oz. uporabljajo otroci pri 

sestavljanju? 

 

Graf 5.7: Najpogostejše oblike dela, ki jih otroci uporabljajo pri sestavljanju. 

Kot prikazuje graf 5.7, je najpogostejša oblika dela, ki jo uporabljajo vzgojitelji oz. otroci pri 

sestavljanju, individualna oblika, saj je 39 % vprašanih odgovorilo, da otroci najpogosteje 

sestavljajo samostojno. S 25 % sta najpogostejši obliki sestavljanja v paru in v skupinah 3–4 

otrok. 11 % otrok pa sestavlja v skupinah večjih od 5 otrok. 
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9. vprašanje: Na kakšen način seznanite otroke s sestavljankami? 

 

Graf 5.8: Način seznanitve otrok s sestavljankami. 

Vzgojitelji pri seznanitvi otrok s sestavljanjem oz. s sestavljankami uporabljajo različne načine. 

Kot prikazuje graf 8, je najpogostejši način ta, da vzgojitelji podajo navodila za sestavljanje 

(24 %). Naslednji način, ki ga uporablja 20 % vzgojiteljev, je ta, da najprej dajo otrokom 

sestavljen predmet, ki ga nato otroci razstavijo in potem spet sestavijo v celoto. Otroci pa se 

pri sestavljanju ne obrnejo vedno na odrasle, temveč komunicirajo in sodelujejo z ostalimi 

otroki (19 %). Nekateri vzgojitelji (17 %) otrokom dajo že razstavljen predmet, ki ga ti nato 

sestavijo. 14% vzgojiteljev otrokom ne poda nobenih navodil za sestavljanje. Tudi pri tem 

vprašanju so vzgojitelji predšolskih otrok lahko obkrožili več odgovorov ter navedli še druge 

načine seznanitve otrok s sestavljankami. Zapisali so (6 %), da je način seznanitve odvisen od 

cilja in zahtevnosti, nekateri uporabijo več načinov hkrati, drugi pa pri izbiri načina upoštevajo 

starost in interese otrok. 
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10. vprašanje: Napišite, kakšne učinke ima sestavljanka na igro in za učenje. 

Preglednica 5.5: Učinek sestavljank za igro in učenje 

IGRA UČENJE 

iznajdljivost koordinacija oko-roka 

sproščanje spoznavanje različnih oblik 

sodelovanje z ostalimi otroki in medsebojna 

pomoč 
spoznavanje različnih načinov sestavljanja 

umiritev fina motorika 

potrpežljivost poznavanje pravilnih barv in oblik 

strpnost sestavljanje delov v celoto 

vztrajnost razvrščanje 

interes spodbujanje zaznavanja in opazovanja 

zabava logično mišljenje 

umirjena igra koncentracija 

komunikacija vztrajnost 

zadovoljstvo, ko sestavi sestavljanko orientacija 

učenje preko igre učenje preko igre 

lahko se povezuje z ostalimi spontanimi ali 

načrtovanimi igrami  

napovedovanje (kakšen bo končen motiv 

sestavljanke) 

miselna igra 

spretnost 

krepitev misli 

utrjevanje znanja 

previdnost 

natančnost 

predstavljivost 

pozornost 

vpliva na kasnejšo uspešnost v šoli 

poslušanje in razumevanje povedanega 

sledenje navodilom 

poslušanje in razumevanje povedanega 
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5.2 Potek dejavnosti v vrtcu 
 

Po analizi stanja smo zasnovali ideje za izdelavo sestavljank, ki smo jih kasneje uporabili tudi 

v vrtcu. Želeli smo uporabiti sestavljanke iz različnih materialov, sestavljanke z različnimi 

načini sestavljanja: magneti (slika 5.1), trakovi (slika 5.2), različno rezani deli sestavljank in 

velikosti (slika 5.3, 5.4, 5.5). Uporabili smo materiale, ki so dostopni tudi otrokom doma ali v 

vrtcu. Večino sestavljank lahko izdelamo tudi iz odpadnega materiala. Opis sestavljank je 

predstavljen pri teoretičnem delu v četrtem poglavju. 

Na podlagi izdelanih sestavljank smo zasnovali opazovalni list, kot pripomoček za kasnejšo 

analizo. Pri opazovalnih lestvicah smo trditve razdelili v več sklopov, in sicer: spraševanje, 

razumevanje, ustvarjalnost, logično razmišljanje, delo z drugimi, sposobnost tveganja ter 

dodatno.  

Izvedba dejavnosti s tehničnimi sestavljankami je bila razdeljena na dva dela. Prvi del je 

predstavljal sestavljanje izdelanih sestavljank iz različnih materialov, na različne načine. V 

igralnici smo pripravili mizo za sestavljanje. Nanjo smo položili vse sestavljanke. Otroci so 

individualno sestavljali, saj nismo želeli, da bi ostali predhodno videli sestavljanje, na kakšen 

način se sestavljajo in kako ostali pridejo do končne rešitve. Otroci so sestavljanke poljubno 

izbirali. Rezultate bomo predstavili v naslednjem poglavju.  

 

Slika 5.1: Sestavljanje sestavljanke iz EVA gume. 
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Slika 5.2: Sestavljanje sestavljanke iz filca. 

 

Slika 5.3: Sestavljanje sestavljanke iz ekspandiranega polistirena. 
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Slika 5.4: Sestavljanje sestavljanke iz kartona. 

 

Slika 5.5: Sestavljanje sestavljanke iz lesonitne plošče. 

Pri drugem delu pa so otroci izdelali dvodimenzionalno in tridimenzionalno sestavljanko. Delo 

je potekalo v skupinah po 5 otrok, da je bilo za vse dovolj prostora, pripomočkov in materiala. 

Pred pričetkom smo se pogovorili o varnem načinu dela, saj so pri izdelavi potrebovali tudi 

škarje. Za uvodno motivacijo smo uporabili slike iz starih koledarjev. Otrokom smo zastavili 
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izziv, da sliko razrežejo na poljubno število delov in jo nato poskusijo sestaviti (slika 5.6). 

Otroci so razrezali sliko na veliko različnih delov, nekateri na manj. Vsem je uspelo sestaviti 

sliko.  

 

Slika 5.6: Rezanje in sestavljanje slik iz starih koledarjev. 

Pogovor smo napeljali na to, da poznamo sestavljanke z različnimi motivi. Otroci so naštevali 

motive iz sestavljank, ki jih imajo doma in v vrtcu, našteli pa so tudi motive sestavljank, ki smo 

jih izdelali in so jih sestavljali prejšnji dan. Otrokom smo razdelili trši papir velikosti A3 in jim 

predlagali, da izdelajo svoje sestavljanke s poljubnimi motivi. Otroci so risali s flomastri ter 

barvicami. Risali so različne motive, nekateri samo črte (slika 5.7).  
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Slika 5.7: Risanje motiva dvodimenzionalne sestavljanke. 

Ko so narisali, so vzeli škarje in svojo risbo razrezali, kar je razvidno iz slike 5.8. Nekateri so 

risbo rezali navpično, da so dobili različne trakove, drugi pa so izrezovali tudi celote, ki so jih 

narisali, npr. krog. 

 

Slika 5.8: Rezanje izdelane dvodimenzionalne sestavljanke. 
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 Na koncu je vsak sestavil svojo risbo, da je dobila prvotno podobo (slika 5.9). Da smo jim 

malo otežili nalogo, smo njihove sestavljanke pomešali, otroci pa so ugotovili kateri 

sestavljanki pripada določen del motiva in zopet pravilno sestavili celoto.  

 

Slika 5.9: Sestavljanje izdelane dvodimenzionalne sestavljanke. 

Otroci večinoma sestavljajo dvodimenzionalne sestavljanke, zato smo se odločili, da bomo 

izdelali tudi tridimenzionalno sestavljanko. Izdelali smo šablone za tridimenzionalno 

sestavljanko in jih izrezali. Otrokom nismo želeli povedati, katero žival bodo na koncu 

sestavili, vendar so ugotovili, da gre za dinozavra, medtem ko so prerisovali. Vsak je obrisal 

tri različne šablone (slika 5.10) in nato narisano izrezal (slika 5.11). Nekateri so imeli pri 

rezanju manjše težave, saj so želeli biti natančni in rezati točno po narisani črti, vendar jim to 

ni uspelo. Spodbudili smo jih, da naj izrežejo tako kot znajo, saj ni pomembno, da so vse 

sestavljanke na koncu enake.  
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Slika 5.10: Obrisovanje šablon za tridimenzionalno sestavljanko. 

 

Slika 5.11: Rezanje tridimenzionalne sestavljanke. 

Ko so izrezali sestavljanko, so jo pobarvali ter dinozavru narisali oči in usta. Dinozaver je dobil 

podobo, ko so ga otroci sestavili, kar je razvidno s slike 5.12. Všeč jim je bilo, da je dinozaver 

samostojno stal na mizi. Nekateri so kasneje dinozavre vključili v svojo prosto igro. Po koncu 
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dejavnosti so otroci pospravili odpadni papir in ga odnesli v primeren zabojnik za papir, 

uporabljene pripomočke pa pospravili na svoje mesto.  

 

Slika 5.12: Izdelan dinozaver (tridimenzionalna sestavljanka). 
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5.3 Analiza opazovalnih listov  

 SPRAŠEVANJE 

 

Graf 5.9: Otrok postavlja vprašanja. 

Iz grafa 5.9 je razvidno, da otroci med dejavnostjo (sestavljanje in izdelovanje sestavljank) 

pogosto (50 %) postavljajo vprašanja, 25 % otrok jih postavlja redko, 15 % nikoli, 10 % 

občasno, vedno pa jih ni postavljal nihče. Otroci so v predšolskem obdobju raziskovalni in 

željni novih informacij, zato veliko sprašujejo.  

 

Graf 5.10: Otrok gre pri odgovorih v podrobnosti. 
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Raziskava je pokazala, da skoraj večina otrok (40 %) občasno podrobno odgovarja, kar je 

razvidno iz grafa 5.10. Sledi ugotovitev »nikoli« (30 %), kar lahko glede na manjše število 

udeleženih otrok pri raziskavi, skoraj enačimo s prevladujočim rezultatom »občasno«. Redke 

in pogoste podrobnosti odgovorov so prikazane s 15 %, medtem ko nihče od otrok ni vedno (0 

%) odgovarjal podrobno. 

 RAZUMEVANJE 

 

Graf 5.11: Otrok sam ugotovi, kaj je njegova naloga. 

Iz grafa 5.11 je razvidno, da je polovica otrok (50 %) pogosto samostojno ugotovila, kaj je 

njihova naloga, ko so videli različne sestavljanke na mizi. Sledi rezultat »vedno« (30 %) in 

»občasno« (20 %). Rezultat »občasno« se je predvsem pojavljal pri mlajših otrocih, starih 4 

leta. 
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Graf 5.12: Otrok razume navodila. 

Večina otrok (50 %) je vedno razumela navodila, 35 % pogosto in 15 % občasno. Nihče od 

otrok ni »nikoli« ali »redko« razumel navodil, kar lahko razberemo iz grafa 5.12. 

 USTVARJALNOST 

 

Graf 5.13: Otrok izdela sestavljanki. 

Pri trditvi »Otrok izdela sestavljanki«, smo spremenili del ocenjevalne lestvice. Namesto 

petstopenjskega ocenjevanja, smo tukaj uporabili le tristopenjsko: »ne izdela«, »delno izdela«, 
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»izdela«. Iz grafa 5.13 je razvidno, da so vsi otroci izdelali sestavljanki. Več kot polovica otrok 

(80 %)je v celoti izdelala sestavljanki, delno 20 % otrok. 

                

Graf 5.14: Otrok je pri izdelavi raziskovalen.  

Iz grafa 5.14 je razvidno, da so bili otroci pri izdelavi pogosto (40 %) in občasno (35 %) 

raziskovalni. Štirje otroci, kar predstavlja 20 %, so bili pri izdelavi vedno raziskovalni. V večini 

so bili ti otroci stari 6 let. Raziskovalni so bili predvsem pri uvodni dejavnosti, ko so razrezali 

sliko na več različnih in neenakomernih delov. Zanimalo jih je predvsem to, ali jim bo uspelo 

sestavili prvotno sliko, če jo bodo razrezali na čim več delov. 

 

Graf 5.15: Otrok ima lastne ideje. 
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Ali so imeli otroci pri izdelavi lastne ideje, smo ugotovili medtem, ko so izdelovali svojo 

dvodimenzionalno sestavljanko. Izdelali so lahko sestavljanko s poljubnim motivom, kar jim 

je dopuščalo, da uporabijo vso svojo domišljijo in ideje. Iz grafa 5.15 je razvidno, da je polovica 

otrok (50 %) imela občasno lastne ideje, 30 % otrok je imelo pogosto svoje ideje, kar pomeni 

da niso potrebovali veliko spodbud, da so narisali poljuben motiv. 20 % otrok je redko imelo 

lastne ideje. Večinoma so želeli posnemati ostale otroke, kar smo poskusili preprečiti z 

manjšimi skupinami sodelujočih otrok pri dejavnosti. 

 LOGIČNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

Graf 5.16: Otrok je pri dejavnostih uspešen. 

Skozi celotno izvedbo dejavnosti s sestavljankami smo ocenjevali otrokovo uspešnost pri vseh 

dejavnostih, ki smo jih pripravili v sklopu raziskave. Iz grafa 5.16 lahko razberemo, da je bila 

več kot polovica otrok (65 %) pri dejavnostih pogosto uspešnih. Štirje otroci (20 %) so bili pri 

dejavnostih vedno uspešni. Nihče od otrok ni bil »nikoli« ali »občasno« uspešen, »redko« (15 

%) so bili pri dejavnostih uspešni trije otroci.  
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Graf 5.17: Otrok pri sestavljanju uporabi hitrejši način sestavljanja. 

Iz grafa 5.17 je razvidno, da največ odstotkov (40 %) predstavlja ugotovitev, da otroci redko 

uporabijo hitrejši način sestavljanja, sledita odgovora »občasno« (35 %) ter »pogosto« (25 %). 

Menim, da so otroci redko uporabili hitrejši način sestavljanja zato, ker so bile sestavljanke 

»drugačne« od tistih, ki jih poznajo in uporabljajo doma ali v vrtcu. Kot je razvidno iz grafa 

5.3, večina vzgojiteljev uporablja komercialne sestavljanke, tokrat pa so bile sestavljanke 

izdelane doma, iz različnih materialov, na različne načine. Komercialne sestavljanke otroci 

sestavljajo večkrat in tako lahko uporabijo hitrejši način sestavljanja.  

 DELO Z DRUGIMI 

 

Graf 5.18: Otrok pri sestavljanju sodeluje z ostalimi. 
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Polovica otrok pri sestavljanju občasno sodeluje z ostalimi, 30 % pogosto, 15 % nikoli, 5 % le 

redko. Graf 5.18 prikazuje, da odgovor »vedno« ni bil prisoten pri nobenem izmed otrok.  

 

Graf 5.19: Otrok za pomoč prosi odraslega/vzgojitelja. 

Tudi pri grafu 5.19 prevladuje odgovor »občasno« (55 %). Otroci so kot pomoč potrebovali v 

večini le spodbude in usmerjanja. Sledita odgovora »redko« in »pogosto« z 20 %. Pri tem 

grafu je odgovor »nikoli« nižji kot pri grafu 19, saj 5 % otrok nikoli ni potrebovalo pomoči s 

strani odraslega. Prav tako je tudi pri tem grafu odgovor »vedno« prikazan z 0 %.   

 

Graf 5.20: Otrok sestavlja in izdeluje samostojno. 
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Pri grafu 5.7 nas je zanimalo, katere so najpogostejše oblike dela, ki jih otroci uporabljajo pri 

sestavljanju in ugotovili smo, da otroci v 39 % sestavljajo samostojno. Graf 5.20 prikazuje, da 

več kot polovica otrok (55 %) pogosto sestavlja in izdeluje samostojno. Iz obeh grafov je 

razvidno, da je pri sestavljankah pogosto prisotna individualna oblika dela. Pogostemu 

individualnemu delu sledita občasna (3 5%) in redka (10 %) samostojna oblika dela. Odgovora 

»nikoli« in »vedno« sta prikazana z 0 %, iz česar lahko sklepamo, da so otroci večinoma 

samostojni pri izdelavi in sestavljanju sestavljank. 

 SPOSOBNOST TVEGANJA 

 

Graf 5.21: Otrok je dober pri ugibanju, toda k temu ga moramo spodbujati. 

Iz grafa 5.21 je razvidno, da so otroci pogosto (60 %) dobri pri ugibanju, toda pri tem jih 

moramo spodbujati. Menimo, da so otroci spodbude potrebovali zato, ker so bile sestavljanke 

»drugačne« in so bile za njih nek nov izziv. Pogostejše spodbude so potrebovali mlajši otroci, 

stari 4 leta, nekateri tudi 5 let. Otroci se med seboj razlikujejo tudi po izkušnjah s sestavljanjem, 

zato nekateri niso potrebovali spodbud, da so bili pri sestavljanju uspešni, kar lahko vidimo pri 

odgovorih »nikoli« (15 %), »redko« (20 %) in »občasno« (5 %). Med opazovanimi ni bilo 

nobenega otroka, ki bi vedno potreboval spodbude, da bi uspešno sestavil sestavljanke.  
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 DODATNO 

 

Graf 5.22: Otrok je pri sestavljanju vztrajen. 

Večina otrok je bilo pri sestavljanju vztrajnih (graf 5.22), kar prikazujeta odgovora »pogosto« 

(60 %) in »vedno« (25 %). Občasno (15 %) so bili vztrajni predvsem mlajši otroci, stari 4 leta, 

saj so nekateri hitro izgubili motivacijo za sestavljanje, saj so bile sestavljanke nove in so od 

njih zahtevale več miselne aktivnosti kot komercialne, ki jih vsakodnevno sestavljajo.  

 

Graf 5.23: Otrok zna sestaviti različne sestavljanke. 
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Če povzamemo celotno sestavljanje različnih sestavljank, so jih znali sestaviti vsi otroci. Kot 

že omenjeno, so nekateri potrebovali več časa, spodbud, usmerjanja ali pomoči. Tudi pri grafu 

5.23 prevladuje ugotovitev »pogosto« (60 %). Minimalno sta prisotna tudi odgovora 

»občasno« in »vedno« (20 %). Nihče izmed otrok ni »nikoli« ali »redko« (0 %) znal sestaviti 

različnih sestavljank.  

 TEŽAVNOST SESTAVLJANK 

Pri izpolnjevanju opazovalnih listov smo pri vsakem otroku zabeležili tudi težavnost 

posamezne sestavljanke. Od 1–5 smo ocenili, katera sestavljanka se jim je zdela enostavna in 

katera zelo težka za sestaviti. Težavnost posamezne sestavljanke bomo predstavili v naslednjih 

grafih. 

 

Graf 5.24:Težavnost sestavljanke iz ekspandiranega polistirena. 

Sestavljanka iz ekspandiranega polistirena je bila več kot polovici otrok zelo enostavna, kar 

prikazuje graf 5.24. Menimo, da zato, ker ima sestavljanka velike dele in je zelo barvita. Otroci 

so tako že po barvi združili pravilne dele med seboj in uspešno sestavili sestavljanko.  
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Graf 5.25: Težavnost sestavljanke iz EVA gume. 

Graf 5.25 prikazuje, da je bila s 45 % sestavljanka iz EVA gume enostavna. Tudi ta sestavljanka 

je zelo barvita, ima pa tudi drugačen način sestavljanja, magnete. Večina otrok je prvič 

sestavljala sestavljanko na magnete. Nekaterim otrokom je bila sestavljanka zelo težka (20 %), 

saj vsebuje veliko več delov kot ostale. 

 

Graf 5.26: Težavnost sestavljanke iz lesonitne plošče. 

Še preden smo izdelane sestavljanke odnesli v vrtec smo menili da bo sestavljanka iz lesonitne 

plošče najzahtevnejša. Vsebuje le sivo barvo in ima zapletenejši način sestavljanja. Ko smo 

izdelali analizo opazovalnih listov, smo ugotovili, da je bila skoraj polovici otrok (45 %) ta 
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sestavljanka res zelo težka. Kot prikazuje graf 5.26, nikomur ni bila sestavljanka zelo 

enostavna. 

 

Graf 5.27: Težavnost sestavljanke iz filca. 

Sestavljanka iz filca se mi je zdela od vseh najbolj zanimiva, saj ni vsakdanja v vrtcu ali doma. 

Otroci so morali sestaviti želvo. Preko sestavljanke se je veliko otrok naučilo poimenovati 

njene dele telesa, nekateri so celo prvič izvedeli, da imajo želve oklep. Otroci pred začetkom 

sestavljanja niso dobili podrobnih navodil, zato je nekaj otrok sestavilo drugo žival (polža) ali 

pa so dele le pripeli na podlago. Tisti, ki so sestavili polža, so mi predstavili dele telesa, ki jih 

ima polž (želvine noge so bile tipalke, oklep je predstavljal polžjo hišico). Tudi ta odgovor smo 

šteli kot pravilen, saj jim nismo posredovali navodil, da sestavijo želvo. Dodatno smo jih 

vprašali, ali bi znali iz polža sestaviti tudi želvo. Večina otrok je to znala. Kot prikazuje graf 

5.27, je bila sestavljanka iz filca 40 % otrok težka, 20 % pa srednje težka. Če otrokom ne 

vsiljujemo in posredujemo podrobnih navodil, ugotovimo, da otroška domišljija sega še dlje, 

kot si mi mislimo in so tudi sami načrtovalci svoje igre in učenja.  
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Graf 5.28: Težavnost sestavljanke iz kartona. 

Graf 5.28 prikazuje, da je bila sestavljanka iz kartona 45 % otrok srednje težka in 30 % zelo 

težka, tako jo lahko na podlagi pridobljenih rezultatov uvrstimo med težje sestavljanke. Otroci 

so imeli pri tej sestavljanki težave s postavitvijo delov, saj so se orientirali na telo narisanega 

prašiča. Dva dela sestavljanke sta imela narisano uho in tako otroci niso vedeli kam postaviti 

določen del, da bo pravilno. Eden izmed delov ni bil pobarvan, vendar je bil del sestavljanke, 

zato ga je večina otrok postavila kot zadnjega. 10 % otrok pa je bila ta sestavljanka zelo 

enostavna.   
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6 DISKUSIJA 

V diskusiji bomo predstavili doseganje ciljev C 1–2: 

 C 1: Ugotoviti v kolikšni meri so uporabljene sestavljanke v vrtcu, za kakšen namen in 

iz kakšnih materialov. 

S pomočjo vprašalnika smo ugotovili, da vzgojitelji predšolskih otrok uporabljajo sestavljanke 

v vrtcu vsakodnevno (56 %) ali večkrat na teden (35 %). Uporabljajo jih na vseh področjih 

kurikuluma za vrtce. Poleg področij kurikuluma smo navedli tudi tehnično vzgojo, kot dodatno 

področje, saj nas je zanimalo, v kolikšni meri vzgojitelji predšolskih otrok uporabljajo 

sestavljanke na tem področju. Ugotovili smo, da le 7 % vzgojiteljev uporablja sestavljanke na 

področju tehnične vzgoje. Zanimalo nas je, za kakšen namen so uporabljene sestavljanke in 

ugotovili smo, da so sestavljanke večinoma uporabljene pri načrtovanih dejavnostih in igrah 

otrok. Večina sestavljank, ki jih vzgojitelji uporabljajo v vrtcu, je še vedno komercialnih. 

Materiali, iz katerih nekateri vzgojitelji izdelujejo sestavljanke so raznoliki, in sicer: papir, les, 

plastika, pluta, filc, ekspandirani polistiren, pločevina in naravni materiali. Natančnejše 

ugotovitve so predstavljene v poglavju 5.1. 

 C 2: Analizirati učinkovitost uporabe predhodno načrtovanih in izdelanih tehničnih 

sestavljank v predšolskem obdobju. 

Učinkovitost uporabe predhodno načrtovanih in izdelanih tehničnih sestavljank v predšolskem 

obdobju smo analizirali s pomočjo opazovalnega lista. Analiza in ugotovitve so natančneje 

predstavljene v poglavju 5.3. Vsi sodelujoči otroci so uspešno sestavili vse izdelane 

sestavljanke, zato je ta cilj dosežen. 

Preverili smo naslednje hipoteze: 

 H 1: Vsaj polovica vprašanih vzgojiteljev uporablja in izdeluje sestavljanke v vrtcu. 

Rezultati so pokazali da lahko prvi del hipoteze potrdimo, saj več kot polovica vzgojiteljev 

(56%) sestavljanke uporablja vsakodnevno (graf 5.2). Vzgojitelji v vrtcu uporabljajo večinoma 

komercialne sestavljanke. Nekateri jih izdelajo skupaj z otroki (36%), samostojno pa jih izdela 

le 5 vzgojiteljev, tako da ta del hipoteze ovržemo, saj sestavljanke samostojno izdela manj kot 

polovica anketiranih (graf 5.3). 
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 H 2: Večina anketiranih vzgojiteljev uporablja sestavljanke na različnih področjih 

kurikuluma.  

Iz raziskave je razvidno, da vzgojitelji predšolskih otrok sestavljanke uporabljajo na različnih 

področjih kurikuluma za vrtce. Odstopanja med področji so minimalna, prevladujeta pa 

področji matematike in narave (graf 5.5). Hipotezo lahko potrdimo. 

 H 3: Večina otrok v vrtcu zna uporabiti oz. sestaviti sestavljanko na več različnih 

načinov. 

Vsi otroci so znali sestaviti različne sestavljanke, nekateri samostojno, nekateri s spodbudami 

in usmerjanjem. Skozi dejavnosti smo lahko zasledili, da otroci za sestavljanje uporabljajo 

različne načine. Skoraj vsaka sestavljanka je od otrok zahtevala miselno aktivnost, kateri način 

sestavljanja naj uporabijo, da bi sestavljanko sestavili. Podatki so natančneje predstavljeni v 

poglavju 5.3. 

 H 4: Večina otrok v vrtcu bo obvladala tehnološke postopke izdelave sestavljanke. 

Pri izdelovanju sestavljank so otroci sledili tehnološkim postopkom izdelave. Pred izdelavo 

smo se pogovorili o varnem delu s škarjami, da moramo imeti spete lase, če je le-to potrebno, 

kako pravilno režemo, da ne poškodujemo sebe ali ostalih, da moramo imeti dovolj prostora za 

delo ipd. Otroci so skozi celotno izdelavo skrbeli za varnost vseh, uporabljene pripomočke 

sproti pospravljali in na koncu dejavnosti ločili odpadke in pospravili vse na svoje mesto. Tako 

lahko tudi četrto hipotezo potrdimo, saj so vsi otroci obvladali postopke, tudi mlajši. 

Ugotovitve so predstavljene v poglavju 5.2. 

 H 5: Večina otrok v vrtcu bo naredila funkcionalen izdelek. 

Namen dejavnosti v vrtcu je bil tudi ta, da otroci naredijo funkcionalen izdelek. Izdelali so 

dvodimenzionalno in tridimenzionalno sestavljanko. Hipotezo, ki smo si jo zastavili, da bo 

večina otrok v vrtcu naredila funkcionalen izdelek, lahko potrdimo, saj so vsi otroci naredili 

funkcionalen izdelek.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

 

Namen diplomskega dela je bil  predstaviti tehnično vzgojo v vrtcu oz. natančneje, tehnične 

sestavljanke v predšolskem obdobju, s katerimi predšolski otroci razvijajo tudi tehnološke 

kompetence. Predstavili smo, kaj vse lahko otroci pridobijo s tehnično vzgojo in s tem pridobijo 

že omenjene kompetence. S pomočjo anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok smo dobili 

vpogled, kako in v kolikšni meri se sestavljanke uporabljajo v vrtcu. Na podlagi analize smo 

izdelali sestavljanke iz različnih materialov, ki jih je možno sestaviti tudi na različne načine. 

Preko dejavnosti v vrtcu in sodelujočih otrok smo ugotovili, da so bile sestavljanke dobro 

zasnovane, saj so jih vsi znali sestaviti, le vsak na svoj način. Izdelane sestavljanke bi lahko 

tudi nadgradili, in sicer tako, da bi uporabili še več različnih materialov in načinov sestavljanja. 

Ponudili bi lahko tudi več tridimenzionalnih sestavljank, ki niso pogosto uporabljene v vrtcih. 

Po končani analizi smo spoznali, da imajo nekateri otroci (zlasti starejši) že pridobljene 

nekatere tehnološke kompetence, npr. pravilna drža škarij in natančno rezanje. Iz tega lahko 

sklepamo, da so vzgojitelji izvajali tehnično vzgojo v vrtcu in s tem razvijali njihove 

kompetence. Prej ko začnemo s tehnično vzgojo, več tehnoloških kompetenc pridobijo otroci 

v predšolskem obdobju, ki jih kasneje še nadgrajujejo in uporabljajo v šoli, življenju. Če bi bil 

vzorec vprašanih vzgojiteljev in opazovanih predšolskih otrok večji, bi lahko dobili širši 

vpogled v izvajanje tehnične vzgoje v slovenskih vrtcih. 

Glede na pridobljene rezultate bi lahko vzgojitelje dodatno spodbudili k lastnemu izdelovanju 

ali izdelovanju z otroki. Kakor je bilo razvidno, se še vedno v večini uporabljajo komercialne 

sestavljanke. Za izdelavo lahko uporabimo odpadni material, ki ga je v vsakdanjem življenju 

vedno več. Vzgojitelji s tem lahko ponudijo zanimivo načrtovano dejavnost, otroci pa pridobijo 

novo igračo, znanje, izkušnje in obenem skrbijo tudi za okolje, v katerem živijo.  
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9 PRILOGE 

 

PRILOGA A 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK 

Sem Tina Gril, študentka 3. letnika predšolske vzgoje, Pedagoške fakultete v Ljubljani. Letos 

zaključujem s študijem in pred mano je še diplomsko delo. Pri diplomskem delu želim raziskati 

uporabo sestavljank v vrtcu. Prosila bi Vas, če mi lahko z dosedanjimi izkušnjami in delom 

odgovorite na nekaj vprašanj, ki mi bodo v pomoč pri pisanju diplomskega dela. Anketa je 

anonimna in namenjena zgolj raziskovalnemu delu mojega diplomskega dela. Za odgovore se 

Vam najlepše zahvaljujem.  

Starost: _____             Spol: M / Ž             Delovne izkušnje: _____ let 

 

1. Katere sestavljanke uporabljate v vrtcu?  

a) Dvodimenzionalne (poimenujte): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Tridimenzionalno (poimenujte): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Kako pogosto uporabljate sestavljanke? 

a) ne uporabljamo 

b) 1 krat na leto 

c) nekajkrat na leto 

d) mesečno 

e) večkrat na mesec 

f) večkrat na teden 

g) vsak dan 

 



 

3. Sestavljanke, ki jih uporabljate: 

a) komercialne 

b) izdelamo jih z otroki 

c) drugo:________________________________________________ 

 

4. V tabelo vpišite material in vrsto sestavljank, ki jih izdelate.  

Material Vrsta sestavljanke 

  

  

  

  

  

 

5. Kje uporabljate sestavljanke? 

Področje Vsebina/tema 

gibanje  

jezik  

umetnost  

družba  

narava  

matematika  

tehnična vzgoja  

 

6. Pri delu s sestavljankami je še posebej pomembna/o (0 – ni učinka, 5 – zelo 

veliko): 

a) motivacija 0     1      2      3      4      5 

b) učenje 0     1      2      3      4      5 

c) sproščanje 0     1      2      3      4      5 

d) drugo: ___________________ 0     1      2      3      4      5 

 



 

7. Sestavljanke uporabljamo pri: 

a) načrtovani dejavnosti 

b) igri 

c) drugo:__________________________________________ 

 

8. Katere oblike dela najpogosteje uporabljate oz. uporabljajo otroci pri sestavljanju? 

a) samostojno 

b) v parih 

c) skupinah 3-4 

d) skupine večje od 5 

e) drugo:________________________________________ 

 

9. Na kakšen način seznanite otroke s sestavljankami?  

a) podamo navodila za sestavljanje 

b) brez navodil 

c) najprej jim damo sestavljen predmet, ki ga razstavijo in zopet sestavijo 

d) damo jim razstavljen predmet, ki ga nato sestavijo 

e) otroci med seboj komunicirajo in sodelujejo 

f) drugo:__________________________________________________ 

 

10. Napišite, kakšne učinke ima sestavljanka za igro in za učenje. 

Igra Učenje 

  

  

  

  

  

 

  



 

PRILOGA B 

OPAZOVALNI LIST  

Opazovanje otrok pri sestavljanju in izdelavi sestavljank iz različnih materialov. 

Lestvica: 

0- Nikoli 

1- Redko (1 x na dejavnost) 

2- Občasno (2 x na dejavnost) 

3- Pogosto (3–4 x na dejavnost) 

4- Vedno  

 

Spol:                      Starost otroka:  

KATEGORIJA OPAZOVANJE 0 1 2 3 4 

nikol

i 

redko občasno pogosto vedno 

 

Spraševanje Postavlja vprašanja      

Pri odgovorih gre v 

podrobnosti 

     

Razumevanje Sam ugotovi, kaj je 

njegova naloga 

     

Razume navodila 

 

     

Ustvarjalnost Izdela svojo 

sestavljanko 

     

Je raziskovalen 

 

     

Ima lastne ideje 

 

     

Logično 

razmišljanje 

Pri dejavnosti je uspešen      

Pri sestavljanju uporabi 

hitrejši način 

sestavljanja 

     

Delo z drugimi Pri sestavljanju sodeluje 

z ostalimi 

     

Za pomoč prosi 

odraslega/vzgojitelja 

     

 

Dela samostojno 

     

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda 

ga moramo spodbujati k 

temu 

 

     

Dodatno Pri sestavljanju je 

vztrajen 

     

Zna sestaviti različne 

sestavljanke 

     


