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POVZETEK 

Otrok se najbolj razvija v prvih letih svojega življenja, zato je pomembno, da mu 

takrat ponudimo dovolj različnih spodbud za reševanje miselnih izzivov. Večji del 

otroštva predstavlja tudi igra, ki je otrokova primarna in svobodna dejavnost. 

Sredstvo igre so seveda igrače, ki jih je ogromno, od nas pa je odvisno, ali otroku 

ponudimo strukturirano ali nestrukturirano igračo. Če se odločimo za 

strukturirano igračo, ima otrok manj možnosti uporabe domišljije, medtem ko mu 

z nestrukturiranim materialom omogočimo ustvarjalnost in postavljamo 

najrazličnejše miselne izzive.   

Aktivno učenje vključuje ključne strategije učenja v predšolskem obdobju, okolje 

(vrtca) pa določa, ali se otrok dobro počuti, ima dovolj sredstev za učenje in 

raziskovanje ter ali spodbuja zanimanje otrok za različne dejavnosti. V 

spodbudnem učnem okolju ima otrok tudi podporo odraslega, ki mu nudi 

pozitivne interakcije in ga pripravlja na samostojnost. 

V empiričnem delu je predstavljen potek celotnega projekta, v katerem sem 

ustvarjala spodbudno učno okolje s pomočjo nestrukturiranega materiala – volne. 

Glavne značilnosti kreiranja spodbudnega učnega okolja so natančno opazovanje, 

interakcija z otroki, prepoznavanje interesov in sposobnosti otrok ter zagotavljanje 

primernih spodbud.  

Otroci so se aktivno udeleževali pripravljenih dejavnosti, ki sem jih na podlagi 

opažanj in evalvacij prilagajala, dopolnjevala in nadgrajevala z naravnim 

materialom. Predstavljena so moja pričakovanja, odzivi otrok, reševanje miselnih 

izzivov, možnosti izboljšave in uresničevanje ciljev. Na podlagi evalvacij sem 

ugotovila: da je aktivno učenje, ki je hkrati spodbudno, izhodišče za razvoj 

potencialov posameznika; da se mora vsak vzgojitelj zavedati pomembnosti 

profesionalnega razvoja; da so otroci sposobni sami reševati probleme, povezane 

z dejavnostmi, če jih zanimajo; vloga vzgojitelja pa je, da na podlagi opazovanja 

te interese izkoristi in uporabi za dobrobit otrok. 

Ključne besede: razvoj, igra, igrače, nestrukturiran material, aktivno učenje, 

spodbudno učno okolje 



ABSTRACT 

 

A child develops most in the first years of life, so it is very important to offer him 

as many different incentives as possible to challenge mental processes. Play 

represents the major part of childhood and is at the same time the primary and free 

activity of the child. Play, of course, includes toys, which we know many, and it 

depends on us whether we offer a structured or unstructured toy to the child. If we 

decide on a structured toy, the child has less possibility to use the imagination, 

while with unstructured materials, we enable creativity and pose mental 

challenges. 

Active learning includes the key learning strategies in the pre-school period; the 

environment (kindergarten) determines whether the child is feeling well and has 

enough resources for learning and exploring, and, whether it stimulates the child's 

interest in various activities. In a stimulating learning environment the child also 

has the support of an adult, who offers him positive interactions and helps him in 

becoming independent. 

In the empirical part, the course of the entire project is presented, in which I 

created a stimulating learning environment through unstructured material - wool. 

The main features of creating an incentive learning environment are accurate 

observation, interaction with the children, identification of their interests and 

abilities as well as providing the appropriate incentives. 

The children actively participated in the prepared activities, which I adjusted, 

supplemented and upgraded with natural materials on the basis of my 

observations and evaluations. I presented my expectations, the children's 

responses, solving mental challenges, the possibilities of improvement and the 

realization of the set goals. On the basis of the evaluations I found: that active 

learning, which is at the same time also stimulating, is the starting point for the 

development of each individuals' potential; that every nursery or kindrgarten 

teacher must be aware of the importance of his/her professional development; that 

the children are able to solve the problems related to the activities themselves if 



they are interested in them; the role of the kindergarten teacher is to use these 

interests on the basis of observation for the benefit of children. 

Key words: development, play, toys, unstructured material, active learning, 

stimulating learning environment 
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UVOD 
 

V teoretičnem delu bom najprej na kratko predstavila razvoj otroka, pri čemer se 

bom osredinila na obdobje malčka oziroma na njegovo zgodnje otroštvo. Igra je 

otrokova primarna dejavnost, zato bom na tem mestu opredelila tudi pomen igre 

za otroke in na kratko predstavila vrste iger, ki so najbolj v uporabi v prvih letih 

njihovega življenja. V nadaljevanju bom razjasnila, kaj je aktivno učenje, od česa 

je odvisno in kakšno povezavo ima s tem spodbudno učno okolje. Sledila bo 

razlaga, kdo je odgovoren za spodbudno učno okolje in kakšno naj bi to okolje 

bilo.  

V empiričnem delu bom opisala izvedbo projekta. Najprej bom zapisala celoten 

načrt, kako sem se projekta lotila, nato pa bom opisala vse dejavnosti, ki sem jih 

izvajala z volno. Eden od ciljev je tudi kritično ovrednotiti celotno dogajanje, zato 

bom pri vsaki aktivnosti celotno dogajanje tudi reflektirala.  

Ker bom med izvedbo dejavnosti skušala otrokom omogočiti aktivno učenje, jim 

zagotoviti spodbudno učno okolje ter igro z naravnimi materiali, bom v refleksiji 

opisala svoja opažanja, pričakovanja, cilje, ki bodo uresničeni, morebitne 

spremembe načrtov, ki se bodo dogajale tekom izvajanja ter prilagajanja 

dejavnosti.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. RAZVOJ IN IGRA  

 

1.1   Razvoj  

Otrokov razvoj je dinamični proces, za katerega sta pomembna dejavnika dednost 

in okolje, socialni kontekst in podporna klima (Kroflič idr., 2010).  

Mnogi avtorji, kot so Nemec in Krajnc (2011) ter Kroflič idr. (2010), se strinjajo, 

da so področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, telesno in 

spoznavno, med seboj tesno povezana in razvojno vplivajo drug na drugega. 

Strokovnjaki s tega področja navajajo tudi, da ne glede na razvojno področje 

poteka človekov razvoj po določenih zakonitostih, ki so v naprej predvidljive.  

Največ sprememb se zgodi v prvih letih človekovega življenja, ker se takrat 

razvijamo najhitreje, nato pa se tempo upočasni. Tempo razvoja je odvisen tudi od 

posameznika, vendar mora vsaka normalno razvijajoča se oseba skozi vse stopnje 

razvoja. Razvoj poteka od splošnih k posebnim oblikam odzivanja (Nemec in 

Krajnc, 2011).  

Marjanovič Umek in Zupančič (v Nemec in Krajnc, 2011) razvoj predšolskega 

otroka delita na tri obdobja, ki so zaradi specifičnosti razvoja vsakega 

posameznika zgolj približno določena:   

–  predrojstveno/prenatalno obdobje (od spočetja do rojstva), 

–  obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), 

–  zgodnje otroštvo (od treh do šestih let). 

Otroci v prvih dveh letih svojega življenja spoznavajo svet okrog sebe z 

zaznavanjem in gibanjem, zato to obdobje po Piagetu imenujemo zaznavno-

gibalna/senzomotorična stopnja; obdobje od drugega pa nekje do šestega ali 

sedmega leta otrokove starosti imenujemo predoperativna stopnja, za katero so 

značilne simbolne funkcije (prav tam). 
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V obdobju malčka oziroma v zgodnjem otroštvu je otrok najbolj usmerjen v 

socialni in čustven razvoj, kar pa hkrati pomeni, da ga s primerno igro bodisi 

spodbujamo ali zaviramo (Papler in Zupan, 2015).   

V prvem starostnem obdobju je pozornost otrok zelo kratkotrajna, zato je 

pomembno, da otrokom ponudimo dovolj različnih spodbud za reševanje miselnih 

izzivov in jih jim ponavljamo (Železnik, 2010). 

1.2   Igra v prvem starostnem obdobju 

»Otroška igra je dejavnost, v kateri tako malčki kot otroci v obdobju zgodnjega 

otroštva preživijo večino časa.« (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, 

str.71) Je sredstvo, preko katerega najlažje vzpostavimo stik in čustvena razmerja 

z otrokom, z opazovanjem spoznamo njegove razvojne in osebnostne lastnosti 

(Papler in Zupan, 2015). 

Marjanovič Umek in Zupančič (2006), Nemec in Kranjc (2011) ter Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj (2008)  v svojih delih podobno opredeljujejo igro: 

–  igra je notranje motivirana;  

–  otroci se igrajo zaradi zadovoljstva in ne končnega cilja; 

–  otroci se igrajo z znanimi ali neznanimi predmeti in jih raziskujejo; 

–  igra je pogosto domišljijska, nerealna; 

–  igra je svobodna dejavnost; 

–  otroci si sami postavljajo pravila igre in jih po potrebi spreminjajo; 

–  skozi igro otroci intenzivno izražajo čustva; 

–  preko igre se otroci socializirajo;  

–  otrokom igra nudi predvsem ugodje in zadovoljstvo. 

Otroci preko igre tudi komunicirajo, zato je pomembno, da odrasli otroke 

opazujejo pri njihovi igri in jih poslušajo. Na ta način spoznavajo kompleksni 

jezik igre, se ga učijo in odkrivajo številne oblike igre (Hohmann in Weikart, 

2005).  

Tatjana Devjak (2013) navaja, da igra pomembno vpliva na otrokov intelektualni, 

moralni, estetski in telesni razvoj. V zgodnjem otroštvu je igra namreč zelo 

pomembna za razvoj čutil. Otrok s prvimi igračami razvija čutila, in sicer z 
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zaznavanjem igrače – z njeno težo, obliko, vonjem, mehkobo, zvokom in 

podobno. S tem zaznava tudi miselne sposobnosti (opazovanje, primerjanje, 

razmišljanje, koncentracijo …).   

Okus za estetiko se pri otroku pojavi z razvijanjem njegove ustvarjalnosti, okusov 

in zanimanjem na področju estetike. Za to je potrebna svoboda misli in gibanja, 

empatija in spontanost. Vse to se odraža v igri, kajti na podlagi izgleda si otrok 

izbere neko igračo. Enako velja za igro z vrstniki – pri igri »kipe metat« se vsi 

trudijo biti lepi (prav tam).    

Otrok preko igre zadovoljuje svoje naravne potrebe po gibanju. Z gibanjem 

vplivamo na razvoj dihal in krvnega obtoka, zato je igra predvsem na prostem, v 

vseh letnih časih, zelo pomembna. Tudi gibanje v prostorih pomembno vpliva na 

razvoj fine in grobe motorike (prav tam). 

 

1.2.1 VRSTE IGER V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Funkcijska igra je igralna dejavnost, ki je prevladujoča v prvem in drugem letu 

otrokove starosti. Pri njej otrok razvija svoje osnovne funkcije, ki so vezane 

najprej na njegovo lastno telo, nato na osebe okoli njega, zatem pa še na predmete 

in zunanji svet (Kroflič idr., 2010). To je sprva igra brez igrač, pri kateri gibalna 

aktivnost nima posebnih namenov in se največkrat pojavlja zaradi samega 

zadovoljstva in užitka. Otroci se igrajo s prsti na rokah in nogah, poskušajo sedeti, 

vstati, se plaziti, igrajo se z glasovi, vlečejo igrače za seboj in podobno (Devjak, 

2013). Piaget to igro opisuje tudi kot raziskovalno igro, ker otrok predmete in 

materiale raziskuje, tako da jih prijema, z njimi tolče, jih stresa in podobno 

(Nemec in Krajnc, 2011). Ob koncu prvega leta se začnejo socialne igre, pri 

katerih otrok navadno posnema preproste gibe odraslega, se skriva ali pa išče 

skrite predmete. S temi dejanji se otrok začne zavedati zunanjega sveta in 

pomembno je, da se začne zavedati sredstev za doseganje ciljev. V drugem letu je 

funkcijska igra skladna z otrokovim zaznavno-gibalnim razvojem, ko začne 

razvrščati po barvi, spušča določene oblike predmetov skozi odprtine, ki predmetu 

odgovarjajo in podobno (Batistič Zorec, 2014).  
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Simbolna igra (igra pretvarjanja, domišljijska ali igra »kot da«) se lahko pojavi 

že približno po letu in pol, čeprav je značilna za otroke v obdobju od dveh do 

šestih let. Tu otroci simbolizirajo predmete in večkrat uporabijo manj realistične 

oziroma manj strukturirane igrače, ki jim omogočajo bolj raznovrstno igro in 

spodbujajo ustvarjalnost (Nemec in Krajnc, 2011). Večkrat si torej predstavljajo 

stvari, ljudi in dogodke, ki niso zares prisotni – to pomeni, da uporabljajo simbole 

(Batistič Zorec, 2014). Otroci neko vedenje, ki so ga opazili, velikokrat odigrajo 

šele čez nekaj časa. Doma na primer oponašajo vedenje vzgojiteljice ali pa 

uporabljajo simbolne predmete – namesto ključa uporabi barvico (Nemec in 

Krajnc, 2011). V simbolni igri prihaja do prepleta spoznavnih, socialnih ter 

jezikovnih sposobnosti in spretnosti (Kroflič idr., 2010).   

Konstrukcijska igra se pri otrocih prvič pojavi ob koncu prvega leta, nato pa z 

leti postane vse pogostejša. Je podobna ustvarjalni, saj so zanjo pomembni 

gradnja, oblikovanje, pisanje in podobno. Otrok uporablja različne materiale, da bi 

sestavil zamišljeno konstrukcijo. Pomembne so koordinacija oko-roka, 

natančnost, vztrajnost, razumevanje prostorskih odnosov, miselne sposobnosti in 

ustvarjalnost (Nemec in Krajnc, 2011). Pri najmlajših do konstruiranja največkrat 

pride povsem nenamerno (otrok nehote združi dve kocki in nastalo poimenuje 

»hiša«). Veliko je oblikovanja z različnimi materiali, ko odkriva, kako priti do 

želene konstrukcije – plastelin, raznorazni konstruktorji, les, embalaža in podobno 

(Devjak, 2013). 

1.2.2 ZNAČILNOSTI IGRE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Do približno drugega leta otroka najbolj zanimajo odrasli, ki so mu pomembni, 

zato je v tem letu tudi prevladujoča individualna oziroma samostojna igra. Tudi 

če so prisotni vrstniki, zasledimo le opazovanje, saj igranja z njimi še ni zmožen 

(Batistič Zorec, 2014).  

Nato se med drugim in tretjim letom pojavi vzporedna igra, pri kateri je otroku 

všeč, da je skupaj z vrstniki, vendar še ne sodelujejo in ne komunicirajo (Nemec 

in Krajnc, 2011). Še vedno se igrajo individualno, vendar se že pojavlja 

posnemanje igre in poseganje v igro drugega, kadar je v interesu ista igrača. Do 

interakcij pride torej le, kadar je skupno zanimanje za isti igralni prostor ali 
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igračo, zato so za to obdobje značilni množični konflikti med otroki – jok, 

grizenje, mahanje z rokami in nogami ter podobno (Batistič Zorec, 2014).  

Po tretjem letu pri otrocih začne naraščati zanimanje za igro z vrstniki. Gre za 

skupno igro, kjer nastajajo manjše, nestalne skupine, po dva ali trije otroci. 

Zanimajo jih iste igrače, med njimi nastopi tudi že komunikacija, vendar ni še 

skupnega cilja v igri. Zato skupno igro razdelimo na asociativno igro, kjer še 

pogosto prihaja do konfliktov, nato pa s časom prehaja v sodelovalno igro, pri 

kateri otroci že težijo k istim ciljem, za kar je potrebna določena stopnja zrelosti 

(prav tam). 
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2. IGRAČE  
 

Igrača predstavlja osnovo otrokove igre, ji daje idejo in vsebino. Ni le sredstvo 

igre, ampak tudi vzgojno sredstvo, ki otroka uvaja v širše socialno okolje, bogati 

njegova čustva in razmišljanje (Rosc, 2006). Pogosto je težko najti primerne 

didaktične igrače, ki pri otroku razvijajo določene spretnosti in sposobnosti. Otrok 

si namreč lahko tako spretnost kot sposobnost razvija na več načinov (Železnik, 

2010). 

2.1   Strukturiranost igrač in materialov kot dejavnik igre 

Fekonja pravi, da je igrača, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, tista, ki je nizko 

realistična in lahko otroku predstavlja kar koli (npr. lesena kocka). V nasprotju z 

njimi so visoko realistične igrače, ki predstavljajo pomanjšane kopije realnih 

predmetov in se otrok z njimi igra le na en način, ki je že v naprej določen (npr. 

Ninja želva). To pa lahko ovira otrokovo ustvarjalnost (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006).  

Stopnja strukturiranosti igrače pomeni stopnjo njene določenosti in izdelanosti. 

Stopnja realizma, ki je povezana s strukturiranostjo igralnega materiala, pa 

stopnjo med podobnostjo igrače in dejanskim predmetom (prav tam). 

»Veliko število študij, ki so obravnavale vpliv strukturiranosti igrač na otrokovo 

ustvarjalnost in simbolno igro, ugotavlja, da nizko realistične igrače pogosto 

spodbudijo večje število različnih tem igre kot visoko realistične igrače.« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 91) 

2.2   Nestrukturiran material  

Nestrukturiran material je material, ki ni točno dodelan in nima podobnosti z 

realnimi predmeti ali osebami. Zato ga otroci uporabljajo na več načinov. 

Najdemo ga v naravi: zemlja, mivka, pesek, kamni, voda, sneg, glina, plodovi, 

veje, lubje, listje in podobno, lahko pa je tudi umetno pridobljen: volna, blago, 

plastika, papir, tulci, stiropor in podobno (Bregar, 2017). 



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta  Bukovec Katarina, diplomsko delo 

8 
 

Otroci so v igri z nestrukturiranim materialom neobremenjeni in spontani, hkrati 

pa omogoča bogato igralno dejavnost. Vzgojiteljici, ki sta otrokom omogočili 

takšno igro, sta povedali, da otroci v mesecu brez igrač niso pogrešali 

strukturiranih igrač (Papler in Zupan, 2015). 

Otroci ob igri z nestrukturiranim materialom dojemajo osnovne prostorske 

odnose, razvijajo občutek za prostor, razvijajo zavedanje lastnega telesa v 

različnih prostorih in obvladovanje telesa, posegajo v prostor z lasnim delom, ga 

preoblikujejo, opazujejo in presojajo. Odrasli pa moramo otroku omogočati 

aktivno doživljanje prostora, v katerem se nahaja (Rosc, 2006). 
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3. KREIRANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA 

ZA AKTIVNO UČENJE V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 

Učenje temelji na neposredni aktivnosti otrok s predmeti, ljudmi in stvarmi, hkrati 

pa teži k notranji motivaciji, reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju 

socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, 2009). 

S pomočjo aktivnega učenja otroci pridobivajo konkretne izkušnje na vseh 

razvojnih področjih. Otroci imajo možnost rokovati in razpolagati z različnim 

materialom, imajo možnost izbire, razvijajo govor in se ob tem socializirajo 

skupaj s sovrstniki (Hohmann in Weikart, 2005). 

Hohmann in Weikart (2005) predpostavljata, da je aktivno učenje odvisno od 

pozitivne interakcije med odraslim in otrokom ter predpostavljata štiri temeljne 

prvine aktivnega učenja: neposredno delovanje na predmete; razmišljanje o 

delovanju; notranjo motivacijo, posplošitev in domiselnost; ter reševanje 

problemov.  

Spodbudno učno okolje pomeni v prvi vrsti zagotavljanje dobrega počutja otrok. 

Skrb za dobro počutje otrok pomeni zagotoviti otroku pogoje za njegov telesni, 

emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. Za doseganje visokokakovostnih 

rezultatov, se morajo počutiti sprejete in svobodne (Žnidaršič, 2017). 

Če otroci in odrasli sodelujejo v okolju za aktivno učenje s spodbudnim ozračjem, 

se lahko otroci nemoteno učijo, vzpostavljajo pozitivne odnose, zaupajo, so 

avtonomni, sprejemajo odgovornosti in podobno. Hkrati pa odrasli razumejo, da 

je otrokovo vedenje posledica njihovega razvojnega procesa in se nanj odzovejo 

(Hohmann in Weikart, 2005).  

»Za otrokov razvoj je zelo pomembno bogato učno okolje, ki ga lahko, z malo 

domišljije in dela, popestrimo tudi z igračami in igrami, ki jih izdelamo sami iz 

povsem preprostih materialov.« (Železnik, 2010) 
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Oprema, materiali in ureditev igralnice kot učnega okolja še dodatno pospešujejo 

rast in razvoj vsakega otroka. Otroci znanje oblikujejo na osnovi izkušenj, zato pa 

so vzgojitelji odgovorni za okolje, v katerem otroci živijo (Žnidaršič, 2017).  

Okolje za aktivno učenje otrokom nenehno ponuja možnosti izbire, zato mora 

odrasli igralni prostor organizirati v posebne interesne kotičke, saj s tem spodbuja 

zanimanje otrok za raznolike dejavnosti (Hohmann in Weikart, 2005).  

Interesni kotički naj spodbujajo različne tipe igre in naj bodo urejeni tako, da so 

vidni in prehodni, naj bodo tudi dovolj fleksibilni, da jih lahko prilagajamo glede 

na želje in potrebe otrok, materiala naj bo dovolj in naj bo izbran precizno, da bo 

spodbujal širok obseg igralnih izkušenj, material naj odseva življenje družin otrok, 

shranjevanje materialov pa naj podpira navada poišči/ uporabi/vrni (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004).  

Vzgojitelj mora otrokom zagotavljati različne  izzive iz resničnega življenja, pri 

katerih se sami odločajo in prevzemajo odgovornost. S tem jim omogoča 

oblikovanje odgovornosti in samostojnosti (Vonta, 2009).  

3.1   Vloga otroka in odraslega v kreiranju spodbudnega učnega 

okolja 

Otroci pri aktivnem učenju dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih 

interesov in namenov; zbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi; z vsemi 

čuti aktivno raziskujejo materiale; odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s 

predmeti; preoblikujejo in kombinirajo materiale; uporabljajo velike mišične 

skupine; govorijo o svojih izkušnjah (Hohmann in Weikart, 2005).  

 

Vloga odraslega pri igri je, da organizira okolje, rutino, vzpostavi spodbudno 

socialno ozračje, spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanja problemov in 

verbalno razmišljanje ter da načrtuje izkušnje (Hohmann in Weikart, 2005). 

Za razvoj otroka je izjemno pomembna interakcija s starejšimi posamezniki, ki so 

miselno že bolj razviti. To vlogo najpogosteje prevzemajo starši ali starejši bratje 

in sestre. Simbolna igra malčkov je tako dvakrat daljša kot njihova samostojna 

igra in posledično je tudi na razvojno višji ravni (Nemec in Krajnc, 2011). 
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Odrasli pri aktivnem učenju poskrbijo za vrsto materialov, s katerimi se otroci 

lahko igrajo. To so lahko predmeti, ki jih odrasli uporabljamo vsak dan in so 

ravno zato zanimivi tudi otrokom; orodja, naravni in odpadni materiali, veliki 

materiali, materiali za packanje in podobno. Zagotoviti morajo prostor in čas, da 

lahko uporabljajo te materiale; spodbujajo jih k samostojnosti; spremljajo 

otrokove namene; prisluhnejo razmišljanju otrok in ga spodbujajo (Hohmann in 

Weikart, 2005). Ker so otrokom primarno najbolj pomembne neposredne 

izkušnje, je vloga odraslih ustvariti učno okolje, v katerem otroci pridobivajo 

takšne izkušnje, ki vplivajo na otrokov celostni razvoj, jih prepoznati, graditi in 

podpirati (prav tam).  

Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je graditi otrokovo zmožnost in jih voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj tako, da jim ponujamo 

predmete in materiale, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje (Železnik, 2010). 

 

Ko vzgojitelj ravna profesionalno, uresničuje cilje, ki so predpisani v skladu z 

otroki. To se kaže v tem, da se vsakodnevno odloča o ciljih, ki jih bo izbral, o 

aktivnostih, ki jih bo vključil pri ureditvi učnega okolja, materialih in sredstvih, ki 

jih bo izbral, kako bo organiziral potek dejavnosti ter kako bo otroke vključil v 

proces razvijanja sposobnosti odločanja (Vonta, 2009). 

Vzgojitelj se mora zavedati svoje vloge pri spremljanju igre in dogajanju v njej, 

ker le s pregledom nad vsem dogajanjem lahko igro posredno usmeri na višjo 

raven (Bregar, 2017). 

Poleg vsega naštetega se mora vsak vzgojitelj zavedati, da je proces izkustvenega 

učenja odvisen od njega. Pomembno je, da pozna samega sebe, svoja močna in 

šibka področja ter skrbi za svoj profesionalni razvoj, ki obsega socialni, poklicni 

in osebnostni razvoj (Hriberšek, 2014). 



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta  Bukovec Katarina, diplomsko delo 

12 
 

4. OPAZOVANJE KOT IZHODIŠČE NAČRTOVANJA 
 

Otroci stopajo v interakcijo z materiali, ljudmi, dogodki in gradijo razumevanje 

realnosti, odrasli pa medtem otroke opazujejo in sodelujejo z njimi z namenom, da 

odkrijejo razmišljanje posameznika. Prizadevajo si prepoznati njihove posebne 

interese in sposobnosti ter jim ponuditi primerne spodbude (Turnšek, 2016).  

Turnškova (2016) navaja potek opazovanja v petih fazah: 

1. Otrokom najprej ponudimo željen (nestrukturiran material), ki predstavlja 

učni izziv. 

2. Sledi opazovanje igre in dejavnosti otrok. Tu dokumentiramo, kako otroci 

material uporabljajo in katero področje kurikuluma otroci sami pokrivajo z 

materialom. 

3. Na osnovi opažanj dejavnosti in material  prilagajamo tako, da igro 

nadgradimo in kreiramo nove problemske situacije. Predvidimo, katere 

kurikularne cilje bo otrok najverjetneje uresničil med dejavnostmi.  

4. Ponovno opazujemo novo nastale izzive in cilje. 

5. Postopek ponovimo in prilagajamo  novo nastalim problemskim 

situacijam.  
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5. PROCESNO-RAZVOJNI MODEL NAČRTOVANJA 
 

Procesno-razvojni model temelji na teoriji otrokovih potreb, na teoriji avtoritete 

kot osnovnega medija vzgojnega delovanja ter na kurikularni teoriji, ki pa je 

odkrivanje pedagoških možnosti vzgojno-izobraževalne institucije (Kroflič, 

1997). 

V preteklosti so izoblikovali vzgojno-izobraževalne koncepte, ki temeljijo na 

različnem pojmovanju. Eno je pojmovanje vzgoje kot prenosa (transmisije) 

vnaprej izdelanih obrazcev znanja, vrednot in veščin, ki jo predstavlja kulturno-

transmisijski model vzgoje. Tu je značilna enosmerna komunikacija, natančno 

predpisana učna snov in učni cilji. Drugo pa je pojmovanje vzgoje, ki je bolj 

odprta in podpira razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti in potencialov, ki ga 

predstavlja procesno-razvojni model vzgoje. Ta že zaradi drugačnega pojmovanja 

vzgoje predstavlja drugačno vzgojno-izobraževalno komunikacijo (Kurikulum za 

vrtce, 2009). 

Kroflič (1997) in zagovorniki procesno-razvojnega modela zagovarjajo, da mora 

biti otrok aktiven člen učne komunikacije, da mora komunikacija potekati 

dvostransko ter da vzgojno-izobraževalni cilji niso točno določeni (imamo zgolj 

načela). Kurikulum za vrtce (2009) v načelu razvojno-procesnega pristopa navaja, 

da je v ospredju predšolske vzgoje otrokov celostni razvoj in usvajanje znanj 

posebnih ved;  pridobivanje nekaterih osnovnih izkušenj za posamezne vede; sam 

proces učenja in spodbujanje otrokovih lastnosti, ki so v posameznem razvojnem 

obdobju zanj značilne.  

S procesno-razvojnim modelom želimo otroka naučiti samostojnosti, svobode in 

odgovornosti. To lahko dosežemo z upoštevanjem psiholoških in pedagoških 

zakonitosti razvoja; z upoštevanjem otrokovih pravic in potreb; s spodbujanjem 

otrokovih načinov dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so značilni v 

določenem razvojnem obdobju; z iskanjem ustreznega ravnanja v vsaki situaciji; z 

oblikovanjem zdrave avtoritete, ki otroku predstavlja sprejetost in varnost, hkrati 

pa ga postopoma postavljamo na pot samostojnosti; s podpiranjem otrokovih 

razvojnih potencialov, ki omogočajo oblikovanje posameznikovega neodvisnega 

značaja (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 
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II. EMPIRIČNI DEL  

 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

S pomočjo aktivnega učenja otroci konstruirajo svoje znanje na vseh področjih 

razvoja. Skozi aktivno učenje pridobivajo neposredne izkušnje, ki jim pomagajo 

razumeti svet, hkrati pa so v interakciji z odraslimi in sovrstniki, če to želijo 

(Hohmann in Weikart, 2005).   

Odrasli in vzgojitelji igrajo pomembno vlogo pri aktivnem učenju, saj so pozorni 

na to, kaj in kako se otroci nečesa naučijo ter jih vodijo k samostojnosti. 

Opazujejo in stopajo v interakcijo z otroki, skrbijo za zadostno količino primernih 

materialov, zagotavljajo dovolj časa in prostora za spodbudno okolje in socialno 

ozračje (prav tam).  

Spodbudno okolje, kot je razumljeno v High/Scope kurikulumu, je tisto, v 

katerem se odrasli posvetujejo z otroki, skupaj načrtujejo in sprejemajo odločitve, 

saj se zaradi tega otroci počutijo tudi bolj pomembne. To vpliva na njihovo 

zaupanje v odrasle, avtonomnost, prevzemanje pobude in občutek empatije, kot 

tudi samozaupanje, da nekaj zmorejo; torej življenjsko pomembne vrednote. 

Hkrati pa je spodbudno učno okolje tisto, ki zagotavlja priložnosti za aktivno  

učenje (prav tam). 

Na osnovi lastnih izkušenj ugotavljam, da je nestrukturiran material kljub 

tolikšnemu »opevanju« zelo malo v uporabi. Sama sem izbrala volno kot 

nestrukturiran material, s pomočjo katerega sem ustvarjala različne spoznavne 

izzive. Moj namen je bil soočiti se z odzivi otrok; opazovati, kako bodo sprejeli 

nestrukturiran material, ali bo pritegnil njihovo pozornost in ugotoviti, ali bom 

uspela spremljati njihove želje in potrebe za nadgradnjo dejavnosti. 

Nestrukturiran material uspešno zagotavlja spodbudno učno okolje, ker otroci z 

materialom  rokujejo, ga preoblikujejo in se preko tega učijo (Hohmann in 

Weikart, 2005). S tem razlogom sem se pri izvedbi vseh dejavnostih in 

pripomočkih poskusila osrediniti le na naravne materiale. Zato sem kot dodatni 

material izbrala blago, les, kartonasto škatlo, makarone in papir.  
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Pri vseh dejavnostih sem pozorno opazovala otroke in njihove namere, želje itd. 

Pri načrtovanju nekaterih dejavnostih sem torej izhajala iz opažanj otrok oziroma 

njihove igre in dejavnosti, pri nekaterih pa sem imela že v naprej pripravljen 

material, s katerim sem otrokom postavljala izzive oziroma problemske situacije. 

Namen praktičnega dela je bil tudi opis izvedbe vseh aktivnosti in evalvacija, zato 

sem dejavnosti posnela in si nekatera opažanja zapisovala sproti.  

6.1   Vzorec 

Projekt sem izvajala v Vrtcu Šentvid, natančneje v skupini Vrabčki. Ta 

predstavlja prvo starostno skupino, v kateri je večina otrok starih 2 leti, le trije 

otroci so že dopolnili 3 leta. V skupini je bilo 14 otrok, od tega 9 deklic in 5 

dečkov.  

6.2    Metoda 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. 

Podatke sem torej zbirala z opazovanjem in sprotnim beleženjem zaznav. Da pa 

sem lahko opazila vse in bila pri evalvaciji natančnejša in bolj konkretna, sem vse 

dejavnosti tudi posnela. Pred izvedbo sem si priskrbela tudi potrebna dovoljenja 

staršev.   

Poskušala sem prepoznati namere, želje in potrebe otrok ter jih v sledečih 

dejavnostih uresničevati.  

6.3    Pripomočki in instrumenti 

Poleg glavnega materiala, tj. volna, sem kot dodatni material uporabila še blago, 

les, kartonasto škatlo, makarone, papir, lepilo, čopiče in lesene ščipalke.   

Pri nekaterih dejavnostih so otroci vzporedno uporabljali igrače in pripomočke v 

igralnici. 

Za dokumentiranje sem uporabila fotoaparat. 

6.4    Cilji projektnega dela 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti, kako otrokom omogočiti spodbudno učno 

okolje ter aktivno učenje; kako jim približati nestrukturiran material – volno ter 

slediti njihovim željam, potrebam in nameram. Po končani dejavnosti pa je bil 
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moj cilj tudi opisati izvedbo vseh aktivnosti, kritično ovrednotiti in evalvirati 

celotno dogajanje. 

6.5    Raziskovalna vprašanja 

1. Na kakšen način sem uspela otrokom zagotoviti spodbudno učno okolje za 

aktivno učenje?  

2. Kako otroci sprejmejo nestrukturiran material in kako se to odraža v 

njihovi igri? 

3. V kolikšni meri se je skozi projekt uresničeval procesno-razvojni model 

načrtovanja? 
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7. NAČRT PROJEKTA 
 

Okvirne dejavnosti projekta so vključevale prvo dejavnost za seznanitev z 

materialom, metanje volne v koš, statve, škatlo za pretikanje, dejavnost za 

natikanje različnih predmetov na volno,  primerjavo med trakovi blaga, niti volne 

in vrvi; razmišljala sem tudi o različnih dolžinah narezane volne in o njihovi 

primerjavi; imela sem še mnogo drugih zamisli.  

Nato sem se resneje lotila izbire, nabiranja in priprave materiala za prve 

dejavnosti. Ker je želje, potrebe in ideje otrok v naprej težko predvidevati, sem si 

morala priskrbeti več pripomočkov in dejavnosti, da sem lahko kar najbolje 

izkoristila najprimernejše trenutke za izvedbo. Po kratkem premisleku sem pri 

dejavnosti natikanja predmetov na volno izločila različne predmete in se odločila 

le za naravni material – makarone. Doma sem si tako pripravila pobarvane 

makarone, izrezano in pobarvano škatlo, statve, veliko različne volne in volnenih 

izdelkov. To so bili moji izhodiščni pripomočki za prve dejavnosti.  

V vrtec sem prinesla škatli polni pripomočkov in različnega materiala. Na koncu 

se je zares izkazalo, da sem določene zastavljene dejavnosti izvedla, do drugih pa 

so me pripeljali tudi otroci; za preostale dejavnosti pa sem po lastni evalvaciji 

ugotovila, da jih je potrebno spremeniti/nadgraditi ali pa celo večkrat izvesti. 

Ideje za dejavnosti, kot je bilo metanje volne v koš in igra z baloni, sem med 

izvajanjem opustila, ker sem domnevala, da bi bili baloni preveč moteč dejavnik 

in volna ne bi prišla v ospredje. Pri metanju na koš pa bi otroke morala voditi in 

jim dajati točna navodila. Tu torej ne bi uresničevala načela spodbudnega učnega 

okolje, pri katerem otroci samostojno raziskujejo. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Izdelava statev 

 

Slika 2: Izdelava pripomočkov 
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8. IZVEDBA PROJEKTA KREIRANJA  

SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA  

 

8.1     Seznanitev z materialom 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK 

Na tla sem postavila kup različnih vrst voln ter različnih izdelkov iz nje (kapo, šal, 

rokavice in cofke, ki sem jih naredila iz volne). Večino od otrok je takoj zanimalo, 

kaj sem prinesla, zato so se postavili okoli materiala in prvih nekaj trenutkov 

samo opazovali, dokler se niso opogumili in vzeli material tudi v svoje roke. 

Otroci so se sprva z materialom le rokovali, da so ga bolje spoznali; ga otipavali 

ter se privadili na občutek volne (je mehka, lahko pika, lahko jo stisnem, 

povlečem del niti …). Otroci, ki so pograbili volnena oblačila, so jih tudi uporabili 

v skladu z njihovimi funkcijami (kapa in trak na glavo, rokavice na roke).   

Deček  M. je ugotovil, da iz 'klopke' volne nekaj visi, zato je iz nje potegnil nit in 

si jo obesil okrog vratu. Verjetno jo je zaznal kot verižico ali torbico, zato jo je 

obesil za vrat deklici L. Z., ki je ravno zibala volno na eni od njenih niti. Deklica 

se je skušala volne okrog nje osvoboditi, zato jo je vlekla, dokler ni prišla do 

konca niti. Ko je ugotovila, da jo lahko vleče, je vstala, umaknila drugo volno, ki 

ji je bila v napoto, ter začela vleči volno za seboj po sobi.   

Med tem sta se skupini otrok pridružila še dva dečka, ki sta se prej igrala za mizo. 

Eden od njiju je takoj pograbil rdečo 'klopko' volne ter jo želel razdreti, nato pa je 

ugotovil, da ta način ni najboljši ter zato izbral le eno začetno nit, ki jo je začel 

vleči po sobi, do vrat in nazaj.   

Zanimivo je, da je deček M. O., ki je najmlajši v skupini, prvi posegel po 'klopki' 

volne in jo kmalu za tem vrgel nazaj. Čez čas je po opazovanju otrok zopet potipal 

nekaj 'klopk' volne, vendar je s tem hitro odnehal, ker mu je verjetno postalo 

neprijetno. Otroke je pri igri le opazoval, do trenutka, ko je vzgojiteljici nekaj 

padlo iz rok, zaropotalo; svojo pozornost je usmeril k njej. Tudi ostali otroci so se 

ob hrupu obrnili, vendar so čez nekaj trenutkov nadaljevali z raziskovanjem.   

Ko so otroci pri dečku Ž. opazili, kako zabavno je vleči volno, so tudi sami 
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posegli po tej obliki igre. Omenjeni deček je vmes pritekel iz enega konca sobe do 

drugega, preštel do 10 ter se spet vrnil nazaj v smeri volne, dokler ni deklica 

stopila na njegovo nit, ki mu je zaradi tega padla iz rok.   

Vmes sem opazila tudi deklico, ki je skakala čez volno, ki je bila položena na tla. 

Izgledalo je, kot da se igra »gumitvist«. 

Otroci so že razvlečene niti vlekli po sobi, jih jemali drugim otrokom, vleki niti za 

seboj kot svoje ljubljenčke, menjavali 'klopke' volne in podobno. Precej težav in 

nemirnosti pa so imeli otroci, ko se jim je volna zapletla okoli copat in na ježke.  

Ker sem predvidela, da bo igra še nekaj časa trajala, sem prenehala s snemanjem 

in otroke le opazovala. Medtem je deček Ž. odnesel rdečo in zeleno volno v 

kuhinjski kotiček, dal vsako v svojo posodo in jih med seboj mešal. Vprašala sem 

ga, kaj počne. Odgovoril je, da kuha juho.   

Ko je nekaj otrok poseglo po drugih igračah in ko je na tleh nastal velik kup 

zmešane volne, sem dejavnost zaključila in pospravila volno.  

 

 

 

 

 

 

  

REFLEKSIJA 

Pred začetkom dejavnosti sem bila precej negotova. Nisem vedela, kaj bodo otroci 

naredili z volno; ali se bo igra razvila in ali jim bo tovrstni material sploh zanimiv 

za igro. Izkazalo se je, da me je po nepotrebnem skrbelo, kajti na koncu je začetna 

dejavnost uspela bolje kot sem sploh lahko pričakovala. Skrbelo me je tudi, kako 

Slika 5: Rokovanje z 

volno 

 

Slika 5: Spoznavanje volnenih izdelkov Slika 5: Vlečenje niti 
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dolgo bodo otroci sploh vztrajali pri tej vrsti materiala, a so bili na moje 

presenečenje zelo vztrajni in mnogo bolj mirni kot ponavadi.  

Po ogledu in opisovanju posnetka sem ugotovila, da sem pozabila na 

poimenovanje materiala, saj moramo biti pri vsaki dejavnosti pozorni tudi na 

uporabo jezika in na učenje novih besed. Otrokom namreč nisem povedala, da 

sem jim prinesla volno. Material sem samo dala na tla in jim pustila, da se povsem  

samostojno igrajo ter raziskujejo. To sem nameravala popraviti takoj naslednji 

dan, ko sicer ne bi imeli časa za novo dejavnost v povezavi z volno. Otroke bom 

vprašala samo, ali kdo ve, s čim smo se igrali prejšnji dan ter jih seznanila, da je 

bila to volna.  

Otroke sem med igro pozorno opazovala, poskušala prepoznati njihove želje, 

namere in interese ter jim zagotovila dovolj prostora in predvsem časa za 

raziskovanje in igro. Prvo dejavnost sem posvetila predvsem spoznavanju 

materiala. S tem namenom sem jim poleg 'klopk' volne in volnenih oblačil 

naredila tudi nekaj izdelkov iz volne (cofke, štrikana krpica), da spoznajo, da 

volna ni le v obliki klopke, temveč da se lahko pojavlja tudi v obliki oblačil in 

drugih izdelkov. 

 Z izbiro materiala in prvo dejavnostjo sem bila zelo zadovoljna in kljub mnogo 

pripravljenim pripomočkom sem ob opazovanju dobila popolnoma novo idejo, ki 

jo bom izvedla kot naslednjo.  

Cilji, ki so jih otroci dosegli med igro z volno:   

 – zaznavanje naravnega materiala;  

 – ustvarjanje priložnosti za interakcijo med vrstniki;  

 – zagotavljanje pogojev za začetek simbolne igre (volna za kuhanje);  

 – razvijanje matematičnih konceptov (štetje do 10).  
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8.2    Volna in blago 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK 

Otroke sem povabila na blazino, na kateri sem imela volno in različne kose blaga. 

Večina od otrok je takoj pograbila volno, ki so jo takrat že poznali in se začeli 

igrati tako kot pri prvi dejavnosti. Tako je na blazini ostalo večino blago ter tudi 

nekaj niti volne. Nato sem opazila deklico L. U. ter jo začela snemati v najbolj 

primernem trenutku, ko je prijela nit volne in jo vrgla z blazine. Ker je padla nazaj 

na blazino, jo je pobrala in odstranila z nje. Zraven iste niti je dala tudi krožnik, ki 

očitno ni sodil na blazino. Zanimalo me je, kaj bo storila v nadaljevanju. Z blazine 

je odstranila še eno nit volne. In nato še eno. Nato je prijela kos blaga ter ga vrgla 

v kot blazine. Z dejavnostjo je nadaljevala, dokler ni razvrstila vsega blaga na 

blazino, volno pa poleg nje. Pri tem je vsak kos blaga najprej razgrnila, nato pa ga 

dala na kup.   

Pri opazovanju otrok sem opazila tudi dečka Ž., ki je nit volne obesil na kljuko 

vrat in odšel stran. Igra med otroki je tako tekla bolj individualno; vsak otrok se je 

igral s svojo volno, tako kot pri prejšnji dejavnosti.  

REFLEKSIJA 

Pred začetkom dejavnosti sem si zadala cilj, da otroke seznanim z materialom, s 

katerim se bodo v nadaljevanju tudi rokovali. Ker sem pri prejšnji dejavnosti ta 

podatek izpustila, sem jih tokrat seznanila tudi s tem. Pri naslednji dejavnosti sem 

jih tako še enkrat spomnila na volno ter jih seznanila tudi z novim materialom. 

Bila sem presenečena, da so si res zapomnili, kako se reče volni in ugotovila, da 

včasih otroke res napačno ocenimo, češ da si ne bodo zapomnili, če jim nekaj 

povemo.  

Pred izvedbo dejavnosti sem menila, da bodo otroci bolj posegali po blagu, ki ga 

bolje poznajo in ker je pisan, kar otroke seveda dodatno pritegne. A moja presoja 

je bila povsem napačna. Verjetno tudi zato, ker je bila volna za njih povsem nov 

material; šele v procesu spoznavanja se je večina od otrok raje poslužila volne kot 

blaga. Najverjetneje tudi zato, ker imajo blago v igralnici velikokrat na voljo, 

volne pa ne.   
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Presenetila me je deklica L. U., ki je začela z razvrščanjem (volno na tla, blago na 

blazino). To bi prej pričakovala od starejšega otroka ali pa od dečka Ž., ki je pri 

prejšnji dejavnosti ločil rdečo in zeleno volno. Poleg tega je bila pri razvrščanju 

zelo potrpežljiva in natančna, saj je vsako blago posebej najprej zravnala in ga 

dala na kup k blagu, volno pa zraven blazine. Ni bila zadovoljna, če je bila volna 

malo na blazini in malo na tleh. V tem primeru jo je popravila, da je bila v celoti 

na tleh. Tudi volnene cofke je razvrstila med volno, kar pomeni, da tudi že 

dojema, da imamo volno v različnih oblikah in izdelkih.  

Z dejavnostjo sem zadovoljna, saj so otroci presegli vsa moja pričakovanja. Spet 

so pokazali, da se z malo naravnega materiala lahko bolj kakovostno igrajo kot pa 

z vsemi igračami v igralnici. Poleg tega sem dobila tudi idejo za naslednjo 

dejavnost, ko je deček Ž. obesil volno na kljuko vrat (dejavnost ‒ pajkova mreža).    

Cilji, ki so jih otroci dosegli med igro:   

– zaznavanje naravnega materiala;  

 – ustvarjanje priložnosti za interakcijo med vrstniki;  

– razvijanje matematičnih konceptov (razvrščanje);   

 – natančnost.  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Slika 7: Deček obeša volno na 

kljuko 

 

Slika 7: Deklica razvršča 
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8.3    Pajkova mreža 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK 

Po igralnici sem napela volno, od ležalnikov na eni strani do okna, kuhinjskega 

kotička in omare ter mize na drugi strani igralnice. Prvi odzivi otrok, ko so prišli v 

igralnico, so bili vzkliki navdušenja, ko pa so se »pajkovi mreži« približali, je 

večina zastala in najprej samo opazovala. Nato pa sem jih spodbudila, da naj se ji 

približajo in z navdušenjem so stekli do mreže ter se začeli prebijati skozi. Najbolj 

pogumna sta bila dečka M. in Ž., ostali otroci pa so jima samo sledili. Otroci so si 

volno najprej dvigali čez glavo in šli pod njo, nato pa je deček J. stopil čez volno 

in nekateri so ga posnemali. Deček Ž. je prvi prišel do drugega konca sobe, se 

dotaknil okenske police in zmagoslavno vzkliknil, da je prišel na cilj. Nekaj 

sekund je opazoval otroke, nato pa se spet lotil ovire. Deklice so imele več težav. 

Deklica L. G. je poskusila z »metodo volne čez glavo«, nato pa s prestopanjem, 

vendar ni mogla dovolj dvigniti noge, da bi bila spet svobodna. Postala je 

nervozna, ker se ni mogla rešiti in vzgojiteljica ji je priskočila na pomoč. Tudi 

druga deklica,  L. U., se je mreži zgolj približala in hodila od mize do ležalnika ter 

se razgledovala, da bi ugotovila, kje bo našla prosto pot do druge strani.   

Nato sem otroke spodbudila, in sicer s pomočjo vprašanja, ali se lahko kdo splazi 

pod volno, kot na primer kača. Večina od otrok je to takoj tudi poskusila. Takrat 

je tudi deklica L. U., ki je prej hodila od ležalnikov do mize, začela s plazenjem.   

Otroci so kar nekajkrat padli po tleh, ko so se zapletli v mrežo, a so se z malo 

spodbude pobrali in nadaljevali z igro. Deklica L. Z. se je odlično znašla in se 

večino časa držala pri mizi, kjer je imela oporo in se je verjetno počutila varnejšo, 

da je lažje prestopala volno.   

Otroci so nato začeli stopati na volno, ki se je skozi celotno dejavnosti zrahljala in 

se na določenih koncih tudi strgala.   

Ko se je nekaj otrok preusmerilo v dejavnost s ščipalkami in ko je volna že malo 

popustila, so se otroci še bolj sprostili. Najbolj sta se sprostila deklica L. U., ki je 

bila na začetku zelo zadržana, in deček M. Skupaj sta nato še pela in tudi plesala. 

V kotičku sem otrokom pripravila še eno od dejavnosti, ki jo je odkrila najmlajša 

deklica v skupini, ki je šla le enkrat v mrežo in nazaj ven. Tja sem jim postavila 
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kose blaga in ščipalke. Ko so se otroci naveličali igre v mreži in so odkrili skriti 

kotiček, so se lotili igre. Deklica L. I. je  ščipalke pripenjala na volno, blago pa je 

obesila čez volno, a je blago padlo na tla. Deklica L. G. je poskusila blago s 

ščipalko pripeti na volno. Pri igri se jima je pridružila tudi deklica E., ki se je 

trudila pripeti ščipalko, čeprav brez uspeha.  

Dejavnost sem zaključila, ko se je volna dokončno razrahljala, strgala in obležala 

na tleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSIJA 

Navdih za prepletanje mreže sem dobila, ko je pri prejšnji dejavnosti deček volno 

obesil čez kljuko. Predvidevala sem, da je želel  volno napeljati še dlje, a je imel 

prekratko nit. Pomislila sem tudi na obešanje, kar sem v dejavnosti povezala z 

obešanjem blaga.  

Med napeljevanjem mreže sem bila pozorna na to, da niso bile niti v isti višini, 

ampak na različnih višinah, saj jim to oteži situacijo in postavi dodatni izziv. 

Slika 9: Obešanje blaga Slika 9: Premagovanje pajkove mreže 
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Slika 10: Reševanje iz pajkove mreže 

Poleg tega sem bila tudi pozorna, da volne nisem preveč napela, da se ne bi kdo 

od otrok poškodoval pri padcu. 

Prisotni so bili torej tudi množični padci, a sem otroke spodbudila, naj ne obupajo, 

ampak naj se po padcu poberejo in gredo dalje. Nekateri so mojo spodbudo 

potrebovali, spet drugi pa se sploh niso menili za padce; po padcu so takoj vstali 

in tako nadaljevali svoj izziv.   

Ko je igra postala monotona, sem otroke spodbudila k drugačnemu pristopu 

prebijanja skozi mrežo in igra se je razvila naprej. 

Pri dejavnosti so bili v ospredju razvoj gibalnih sposobnosti, orientacija v 

prostoru, iznajdljivost otrok in različne spretnosti. S to dejavnostjo smo zajeli 

kurikularno področje – gibanje.   

Pri igri s ščipalkami in blagom  je bil v ospredju razvoj uporabe fine motorike. 

Otroci so na splošno v dejavnosti zelo uživali. Menim, da so bili do sedaj med 

vsemi dejavnosti najbolj navdušeni ravno nad to vrsto dejavnosti, ki je zajemala 

čisto drugo raven od ostalih in jim je kot taka predstavljala nek povsem nov izziv. 

To so dokazali tudi njihovi številni vzkliki, smeh in na koncu tudi petje ter ples. 

Pri dejavnosti ne bi spremenila prav ničesar. Otrokom sem zagotovila tudi dovolj 

prostora za gibanje, dovolj časa in predvsem neko novo izkušnjo, ki je do sedaj 

verjetno še niso imeli.  

Cilji, ki so jih otroci dosegli med to igro:   

– izvajanje naravnih oblik gibanja;  

 – razvoj gibalnih sposobnosti in zavedanje lastnega telesa;  

 – razvijanje koordinacije, ravnotežja in orientacije v prostoru;    

 – iskanje rešitev pri pojavu gibalnih problemov;  

 – razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike.  
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8.4    Volna in statve 

 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK – PRVI DEL 

Otroci so se kot vedno tudi ta dan pričeli z igranjem, in sicer takoj po zajtrku. Na 

eno od miz (na sredino) sem postavila daljše niti volne in 4 statve. Ko so to 

opazili tudi otroci, so takoj prišli k mizi in začeli raziskovati. Iz krožnika, v 

katerih je bila volna, so začeli vleči posamezne niti in jih natikati na statve. Zaradi 

velike številčnosti otrok sem dodala material in prinesla še okrogle statve, da je 

lahko vsak od njih imel svojo.   

Deček J. je prijel volno in me vprašal, kaj je to. Spomnila sem ga, da smo ta 

material že poimenovali. Po nekaj trenutkih tišine sem dečku pomagala z 

začetkom besede »vol« in deklica je končala z zlogom »na«. Tako smo skupaj 

ugotovili, da gre za volno.   

Otroci so nato volno pričenjali natikati na statve in se obenem trudili narediti še 

zanke. Deklica L. U. je  šop volne položila na statev in jo dodajala, dokler z njo ni 

zakrila cele statve. Deček J. si je vso volno, ki ni bila rdeča, postavil na tla; nato 

pa se je z njo igral. Nekateri od otrok so le obračali statev, jo premikali in vlekli 

volno.  

Dejavnosti so se hitro naveličali in zapustili mizo.  

REFLEKSIJA 

Dejavnost s statvami sem načrtovala že pred začetkom izvajanja projekta z volno, 

zato sem si statve pripravila kar doma. Ker delamo z naravnim materialom, sem 

se odločila, da bodo tudi statve narejene iz njega. Pripravila sem nekaj lepo 

nažaganih kolutov lesa ter vanje navrtala vijake. Ker sem predvidevala, da jih bo 

premalo, sem naredila še nekaj drugačnih statev. Pri izdelavi statev mi je pomagal 

moj partner. Skupaj sva desko nažagala na manjše kose, ki sva jih nato zbrusila, 

zvrtala luknje in vanje prilepila lesene palčke.   

Dejavnost je otroke pritegnila, ker so ponovno videli nekaj novega, vendar niso 

povsem razumeli, kaj naj s tem počno. Nihče od njih volne ni navijal na statve, 

kot sem najprej predvidevala, ampak so vsi  otroci volno natikali nanje in jih bolj 
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ali manj le spoznavali.  

Menim, da poteka dejavnosti ne bi mogla kaj dosti spreminjati. Potrebno je le 

dopuščanje možnosti raziskovanja in večkratna uporaba istega materiala. Morda 

sem tudi glede na prejšnjo dejavnost pajkove mreže prehitro prešla na statično 

igro za mizo, ki otrokom z vidika koncentracije dela še precej težav. Otroci so s 

tako dejavnostjo hitro zaključili, a to mi ni vzelo motivacije, da jim dejavnosti ne 

bi  znova ponudila.    

POTEK IN OPAŽANJA OTROK – DRUGI DEL 

Čez čas, ko sem s projektom že zaključila, sem otrokom ponovno dala na mizo 

volno in statve. Pri igri sta sprva sodelovala le dva otroka. Deček je navijal volno 

okoli ene palčke, nato okoli druge itd. Ko se je volna navila in se ponekod 

zapletla, je vzel drugo volno in jo začel navijati na statev, vendar mu jo je deklica, 

ki se je prej igrala s to volno, vzela. Deček se s tem ni obremenjeval in ponovno je 

navil volno, ki jo je imel že prej na statvi. Ko je volne zmanjkalo, je deček rekel, 

da jo je že navil. Kasneje jo je odvil in jo začel drugače nizati po statvi ter jo vleči, 

da je ta krožila okoli palčk. Sodelovala je tudi deklica, ki se je prav tako prišla 

igrat k mizi, vendar se ni poslužila statev. Igrala se je le z raztegovanjem in 

oblikovanjem volne v različne vzorce. Ko je rdečo volno oblikovale v nekakšen 

srček, se je odmaknila in veselo zaklicala: »Lej!« Mizo je vmes že zapuščala, a ko 

je videla, da je deček M. vzel volno, s katero se je prej igrala ona, je prišla nazaj in 

mu jo vzela.  

Nato je pri mizi ostal le še vztrajni deček M. in se začel igrati z okroglimi 

statvami. Najprej jih je obrnil na glavo, da so bili vijaki spodaj, jih postavil v vrsto 

in preštel. Nato jih je začel zlagati enega na drugega v stolp in jih kotaliti po mizi. 
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Slika 12: Igra z okroglimi statvami Slika 12: Izdelava stopa iz statev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čez nekaj časa so k mizi prišle tri deklice in se pričele igrati. Deklica P. je vzela 

statev in nanjo položila volno, tako kot prvič. Nato je vzela novo statev in nanjo 

napol položila, napol navila volno. Pri dejavnosti je sodelovala tudi deklica, ki je 

pri prvi dejavnosti te vrste manjkala in je material le spoznavala. Deklica L. G., ki 

pa je že prej sodelovala pri igri z dečkom M., je na okroglo statev položila volno, 

nato pa si jo načela navijati okoli roke.  

Pozneje je prišla še deklica E. in na okroglo statev pričela na drobno navijati 

volno, dokler je ni navila na vse vijake. Pri tem je imela precej težav, ker se ji je 

volna sproti odvijala, a ni obupala.  

REFLEKSIJA 

Pozna se, da so otroci po mnogih dejavnostih za razvoj fine motorike izurili svoje 

spretnosti in razširili svoja obzorja. Pri dečku M. se močno pozna napredek, ko je 

prej volno le postavil na statev, sedaj pa jo je začel navijati okoli vsake palčke 

posebej. Enako pri deklici E.  

Zelo zanimivo se mi zdi, da se igra že v drugo, ko sem ponovno ponudila isti 

material, tako zelo razlikuje od prve.  

Na srečo sem v skupini nadomeščala toliko časa, da sem tudi po že zaključenem 

projektu lahko ponovno izvedla določene dejavnosti. Namen je bil tudi videti, ali 
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so otroci razširili  svoja raziskovalna obzorja ter ugotoviti, ali je kaj napredka v 

njihovi fini motoriki. Napredek seveda ni bil velik, vendar je pri nekaterih otrocih 

opazno malenkostno izboljšanje in tudi večja natančnost. So namreč v obdobju, 

ko si vzgojiteljici prizadevata, da bi se njihova fina motorika čim bolj razvila. S 

tem bi jim olajšali njihova vsakodnevna opravila (zapenjanje zadrg, obuvanje 

mehkih copat, obuvanje nogavic itd.). Zato se pri otrocih pogosto poslužujeta tudi 

striženja s škarjami in risanja z različnimi pripomočki.  

 

 

  

 

 

 

 

Cilji, ki so jih otroci dosegli med igro:   

– raziskovanje naravnega materiala;  

– začetki simbolne igre in konstrukcijske igre (zlaganje statev v stolp, kotaljenje 

po mizi);  

– razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike;   

– razvijanje matematičnih konceptov (štetje). 

Slika 14: Navijanje volne na 

okroglo statev 

 

Slika 13: Natikanje volne na 

ravno statev 
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8.5    Volna in makaroni 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK – PRVI DEL 

Otrokom sem na mizo postavila posodo z makaroni in niti volne. Dečku Ž. je 

uspelo spraviti enega od makaronov na volno, nato pa je poskušal z drugim, a mu 

to ni uspelo. Enako so poskušale tudi vse tri deklice, a jim je volna, ki se je zvijala 

povzročala veliko težav. Nato se je deček začel igrati samo z enim makaronom, ki 

ga je začel drgniti ob mizo, deklica L. G. pa ga je posnemala. Tudi pri udarjanju 

makarona ob mizo mu je deklica sledila. Druga deklica E. se ni menila za njiju in 

vztrajala pri natikanju makarona na volno, deklica L. U. pa se je zaposlila najprej 

s samo volno, ki jo je raztegovala, nato pa z makaroni in opazovanjem ter 

raziskovanjem. 

Nato so otroci izgubili interes za to dejavnost in zapustili mizo, pridružili pa so se 

štirje novi otroci. Deček M. je kot prejšnji otroci želel natakniti makaron na volno, 

a ker mu to ni uspelo, je nadaljeval igro z vagonoma, ki ju je prinesel s seboj. 

Deček J. S. je najprej pozorno opazoval, kaj želi narediti deček M. in čez čas to 

poskusil tudi sam, a je potem raje vztrajal pri igri zgolj z makaroni. Želel je 

zatakniti en makaron na drugega, kar mu je tudi uspelo, vendar se je hitro tudi 

iztaknil. Deček J. O. se je na začetku najprej soočal z makaroni v roki in opazoval 

igro otrok na drugem koncu igralnice. Za tem je odložil makarone in raztegnil 

volno, se spet vrnil k igri z makaroni, nato pa zapustil mizo. Deklica L. Z. je že na 

začetku, ko je pristopila k mizi,  v roke vzela kup makaronov in jih začela zlagati 

v vrsto. Nato je vrsto podrla in z makaroni začela pokrivati zeleno nit volne, ki jo 

je imela pred seboj.  

REFLEKSIJA 

Otrokom sem material le nastavila, brez kakršne koli razlage, kaj naj počno s tem. 

Vendar so si vsi otroci zadali isti cilj – spraviti makarone na volno. Opazila sem, 

da so imeli težave zaradi volne, ki se je pri tem zvijala. Težave so se pojavile tudi 

zato, ker so volno prijeli čisto na koncu, ko so jo želeli vtakniti v luknjico. Zato 

jim je, medtem ko so želeli volno prijeti nižje, da bi jo potisnili naprej, nit že ušla 

iz makarona.  
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Zadovoljna sem, da so se sploh lotili tudi volne in ne zgolj makaronov. 

Pričakovala sem namreč, da bodo makarone začeli raznašati po sobi in jih odnesli 

v kuhinjski kotiček ter tam kuhali z njimi.  

Med izvedbo sem ugotovila, da vsi otroci želijo makarone spraviti na volno. Ker 

je bil to za njih res velik izziv, sem se odločila, da jim dejavnost najprej olajšam 

tako, da jim makarone najprej jaz nanizam na niti volne in opazujem, kaj bodo 

storili z njimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK – DRUGI DEL 

Otrokom sem na mizo postavila niti volne z že nanizanimi makaroni. Otroci so 

prišli k mizi in enostavno makarone le sneli z njih. Nekateri so želeli sneti vse 

makarone naenkrat, a je bilo to težko, ker so se med seboj zataknili. Tako je deček 

M. O., ki je tudi najmlajši v skupini, postal nervozen in začel stresati  nit volne, da 

bi makaroni popadali dol, dokler mu ni vse z volno vred padlo na tla in je po tleh 

pobral le makarone, ki so padli z niti. Deklica E. pa si je vzela čas in snela vsak 

makaron posebej. Enake metode se je poslužil še deček M., vendar ko je snel vse 

makarone, jih je želel natakniti nazaj na volno. To mu nikakor ni uspelo. Deklica 

Slika 17: Natikanje makaronov Slika 17: Natikanje makaronov 2 

 

Slika 17: Igra z 

makaroni in volno 
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L. Z. se je najprej dotaknila vsakega makarona na niti posebej in jih začela šteti, 

nato pa želela še vse naenkrat sneti dol. 

REFLEKSIJA 

Zdi se mi smiselno, da sem nalogo olajšala in jih s tem spodbudila, da niso 

izgubili motivacije za nov spoznavni izziv. Otroci so nalogo opravili po mojih 

pričakovanjih, a je bila igra tudi hitro končana. Vsak otrok je zapustil mizo, ko je 

razdrl nit z makaroni, le deček M. jih je želel tudi namestiti nazaj v prvotno stanje, 

vendar brez uspeha.   

Otroci so si ponovno na svoj način zastavili cilj natakniti makarone na niti in se s 

tem uriti v fini motoriki. Menim, da bi za uspešno izvedeno dejavnost natikanja 

makaronov na volno potrebovali še veliko časa in vaje, zato sem se odločila, da 

jim pustim niti in makarone, tudi ko bom zapustila skupino, da se bodo otroci 

lahko še naprej igrali in urili v tej vrsti spretnosti. So se pa kljub neuspelim 

poskusom natikanja volne poslužili matematičnih ciljev, in sicer s štetjem in 

urejanjem makaronov v vrsto. 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK – TRETJI DEL 

Na mizo sem postavila posodo z makaroni in volno. Najprej je k njej pristopilo 

nekaj otrok in poskušalo z natikanjem tako kot prvič. Ob nekaj neuspelih poskusih 

so se šli nazaj igrat. Nato pa je prišel še deček J. S. in izrekel besedo »kajon« ter 

makaron pridržal proti meni. Pritrdila sem, da je to res makaron in ga vprašala, kaj 

delamo z makaroni. Deček  je odgovoril, da se z njimi lahko igramo. Potem je 

pokazal na moder makaron in povedal, kakšne barve je. Ko pa je pokazal 

zelenega, je rekel, da je rdeče barve. Še enkrat sem ga vprašala, kakšne barve je 

»zeleni« makaron. Nekaj trenutkov me je čudno gledal, nato pa rekel, da je rdeče 

barve. Ker je imel ravno oblečeno rdečo majico, sem mu pomagala, da je njegova 

majica rdeča, makaron pa zelene barve. Potem mi je še enkrat pokazal zeleni 

makaron in rekel, da »ni rdeč«. Pritrdila sem, da res ni rdeč in da naj mi on pove, 

kakšne barve je. Tokrat je pravilno odgovoril, da je makaron zelene barve.   

Kmalu se je pridružil še deček M., ki pa je že poznal vse štiri barve. Dečku J. S. je 
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povedal še za drugi dve barvi, ki jih deček še ni poznal. Ker je bil že čas za 

malico, smo skupaj pospravili makarone in tako zaključili z dejavnostjo.  

REFLEKSIJA 

Otrokom sem ponovno ponudila prvotno dejavnost z makaroni in volno. 

Dejavnost se je razvila v popolnoma drugo smer kot prvič. Otroci so sicer 

poskušali natikati makarone na volno, ampak le za kratek čas. Razvila pa se je 

igra z določanjem barve makaronov, ki je potekala bolj individualno, med mano 

in dečkom J. S.   

Menim, da je bila odločitev za igro z določanjem barve makaronov zelo 

dobrodošla, čeprav najprej pri tej dejavnosti nisem imela namena spoznavati 

barve. Makarone sem prvotno pobarvala zgolj zaradi čutnih zaznav in pestrosti 

izbire, da otroke bolj privabim k igri z makaroni.   

Pri natikanju bi sicer lahko uporabila še veliko drugih strukturiranih materialov, a 

sem se držala svojega zadanega cilja, da pri tem uporabljamo samo 

nestrukturirane materiale. Poleg tega menim, da bi preveč materialov za natikanje 

otrokom spodbudilo morda že preveč čutnih dražljajev in na koncu dejavnost ne 

bi izpadla, tako kot je.   

Zadovoljna sem, da sem jim dejavnost ponudila večkrat. Tako so imeli dovolj 

časa raziskati uporabnost materialov in si s svojo domišljijo zastaviti tudi 

problemsko situacijo. Tudi urjenja v fini motoriki ne smemo zanemariti, saj bi se 

lahko dejavnost že po prvi neuspeli situaciji končala. 

Cilji, ki so jih otroci dosegli med to igro:   

– raziskovanje naravnega materiala;  

– razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike;   

– razvijanje matematičnih konceptov (štetje, razvrščanje po barvi);  

– spoznavanje barv. 
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8.6    Volna in škatla 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK  

Otrokom sem na mizo postavila škatlo in daljše niti volne. Otroci so volno tlačili 

skozi luknje, najpogosteje tako, da so jo zmečkali v neko gmoto volne in celo 

stlačili skozi luknjo. Nekateri so volno speljali tudi do naslednje luknje in jo 

vtaknili skoznjo, vendar se je tu navadno dejavnost s to nitjo zaključila. Vzeli so 

drugo nit volne in z njo naredili isto ali pa so vzeli že prvotno nit volne in jo 

vtikali skozi različne luknje.  

REFLEKSIJA 

Otrokom namenoma nisem dala navodil, kako naj se igrajo, ampak sem jim 

pustila prosto pot. S škatlo so se lahko naenkrat igrali največ trije otroci, ker jih 

več ni moglo doseči škatle oz. priti zraven. 

Pri prvi izvedbi dejavnosti so se otroci v parih udeležili dejavnosti in največkrat 

uporabili »metodo zmečkane volne v pesti«, njen cilj pa je bil stlačiti nit volne 

skozi luknjo. Pogosto je katera od niti ostala nad luknjo in so jo otroci nato vlekli 

do druge luknje. Opazila sem, da so se največkrat poslužili lukenj na vrhu škatle, 

stranskih pa sploh niso uporabljali.  

Dejavnost sem lahko zaradi majhnega števila otrok ponovila dvakrat. Ob drugi 

izvedbi so bili otroci bolj uspešni in so uporabljali tudi stranske luknje. Zanimivo 

je bilo, da so volno stlačili skozi luknjo, vendar ta ni padla dol. Nato so pogledali 

v odprti del škatle ter jo do končno potegnili iz luknje in nadaljevali igro pri 

drugih luknjah.  

Ko sem doma opazovala posnetek, sem ugotovila, da bi se morda otroci lažje 

igrali, če bi jim škatlo postavila na tla namesto na mizo, ker bi tako lažje dosegli 

zgornje luknje ali pa morda uporabili škatlo na popolnoma drugačen način. 

Predvidevam, da bi kdo od otrok želel zlesti vanjo. Otroci so pri tej dejavnosti 

delno izpolnili moja pričakovanja. Pričakovala sem namreč, da bodo poskušali 

vtikati volno skozi luknje, ni pa prišlo do množičnega pretikanja preko lukenj in s 

tem posledično tudi do pajkove mreže. 
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Cilji, ki so jih otroci dosegli med to igro:   

– raziskovanje naravnega materiala;  

– razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike;  

– igra v dvojicah, medsebojna pomoč in užitek v igri;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8.7    Lepljenje volne, blaga in papirja 

POTEK IN OPAŽANJA OTROK  

Na mizo sem postavila 3 posode. V eni od posod je bilo na koščke narezano 

blago, v drugi papir in v tretji krajše niti volne. Otrokom sem dala še po en čopič 

in lepilo ter podpisan risalni list. Ker so bili na začetku vsi otroci pri mizi, sem jih 

ponovno seznanila z že znanim materialom. Nato pa so po dva in dva začeli z 

ustvarjanjem.    

Večina od otrok se je poslužila lepljenja po celotnem papirju, zato sem jih 

spodbudila, da vzamejo volno, papir ali blago in jih nalepijo, sicer se jim bo lepilo 

posušilo.   

Deklica L. Z. se je najraje poslužila blaga, ker jo je pritegnila pisana izbira. Sledil 

je deček Ž., ki pa ga je zmotilo lepilo na prstu. Hkrati je bil edini, ki je zlepil vsak 

kotiček blaga/papirja/volne, ki ni bil dobro prilepljen. Bil je zelo natančen in 

vztrajen. Je najstarejši deček v skupini. Deklica L. G. je bila edina, ki je izbrala in 

Slika 19: Vtikanje volne Slika 19: Vtikanje volne 2 
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nalepila tudi karton, saj se je večina od otrok pri papirju poslužila le rdečega 

papirja. Poleg tega je bila zelo vztrajna in ni potrebovala nobenih dodatnih 

spodbud. Deklica E. je nalepila vsako nit volne posebej, medtem ko so drugi 

nalepili volno v kupčku oz. več niti, ki so se držale skupaj. Deklica G. je bila 

odsotna skoraj mesec dni, zato je potrebovala veliko spodbud, je pa tako kot 

deklica L. G. uporabljala karton. Deklica P., ki je najmlajša deklica v skupini, je 

bila edina, ki papirja sploh ni uporabila, volno pa je nanašala v kupčkih. Deček J. 

O. je po večini za lepljenje izbral kartončke. Pri dečku M. O. je šlo zgolj za 

manipulacijo in spoznavanje materiala ter pripomočkov, saj je najmlajši član naše 

skupine. Poleg njega je ustvarjala deklica L. U., ki je tudi med mlajšimi, in je tako 

kot deček M. O. nalepila le nekaj koščkov, nato pa odnehala z dejavnostjo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSIJA 

Namen te dejavnosti je bil, da otroci za zaključek še bolj podrobno spoznajo 

material, s katerim smo se vsakodnevno igrali. Moj cilj ni bil sam končni izdelek, 

temveč da otroci spoznajo, da se nekatere stvari lepijo lažje, nekatere pa težje. 

Zanimalo me je tudi, katerega materiala se bodo v največji meri poslužili in kaj jih 

bo najbolj pritegnilo. Hkrati pa gre pri lepljenju spet za uporabo fine motorike in 

uporabo ročnih spretnosti.  

Slika 22: Deklica ustvarja Slika 22: Kotiček za ustvarjanje Slika 22: Deklica ustvarja 2 
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Material za dejavnost sem si že predhodno pripravila. Dejavnost sem izvajala z 

dvema otrokoma hkrati, ker sem vedela, da bodo otroci potrebovali precej nadzora 

pri uporabi lepila in spodbud. Izvajala sem jo 2 dni, da so vsi otroci prišli na vrsto. 

  

Opazila sem, da so nekateri otroci načrtno blago najprej obrnili na pravo stran, 

nato pa ga nalepili, medtem ko so nekateri (po večini mlajši otroci) blago nalepili 

spontano.  

Držanje čopiča še mnogim od otrok predstavlja težavo. Držali so ga namreč čisto 

pri koncu ali pa čisto na začetku.   

Ugotovili so, da je najlažje lepiti papir, zato so se v večini posluževali papirja, 

najmanj pa volne, ki se jim je lepila na prste ali pa so jo nalepili in nehote 

potegnili s seboj. Pri papirju sem jim dala na voljo rdeč papir in kartončke, a so po 

večini izbirali rdeč papir, predvidevam da zaradi barve. Blago so prav tako 

množično uporabljali, to pa najverjetneje zato, ker jih je pritegnila pisana izbira. 

Otroke sem morala na trenutke opozoriti, da je čas, da na lepilo, ki so ga 

namazali, tudi nekaj nalepijo, sicer se bo posušilo. Večina je namreč vztrajno 

mazala lepilo na papir, dokler ni bilo lepilo že v kupčkih, zato se mi je zdelo 

smiselno, da jih na to opozorim.  

Navdušena sem, da so vsi otroci poskusili nalepiti vse 3 materiale in jih s tem 

primerjati med seboj. Izjema je bil le deklica P., ki pa papirja ni uporabila.  

Nad končnimi izdelki sem navdušena, saj imajo otroci od vseh dejavnosti nek 

zaključek in spomin, ker bodo njihove umetnine odnesli tudi s seboj domov. 
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Slika 23: Izdelki lepljenja volne, blaga in papirja 

Cilji, ki so jih otroci dosegli med to igro:   

– raziskovanje naravnega materiala;  

– doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti;  

– razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike;   

– razvijanje estetskega zaznavanja. 
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9. ZAKLJUČEK ‒ ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 
Skozi izvedbo projekta sem uspešno zagotovila spodbudno učno okolje, ki je 

omogočilo aktivno učenje. V nadaljevanju bom odgovorila na raziskovalna 

vprašanja.  

9.1   Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Na kakšen način sem uspela otrokom zagotoviti spodbudno učno okolje za 

aktivno učenje?  

Otrokom sem zagotovila spodbudno učno okolje za aktivno učenje tako, da sem 

jim dala dovolj materiala za raziskovanje, dovolj prostora in tudi časa za igro. Z 

dodajanjem materiala in preoblikovanjem dejavnosti sem otrokom postavljala 

nove problemske situacije in izzive. Otroci so imeli možnost, da so lahko s svojo 

domišljijo usmerjali potek dejavnosti. Za vsako dejavnost sem otrokom pripravila 

kotiček za določeno aktivnost, sami pa so se nato odločili, ali bodo pristopili k 

dejavnosti ali ne. V večini primerov so vsi sodelovali v dejavnostih in se v njih 

preizkusili, vsi pa so prišli vsaj pogledat druge, kako se igrajo, tudi če sami na 

koncu niso želeli sodelovati.   

2. Kako otroci sprejmejo nestrukturiran material in kako se to odraža v 

njihovi igri? 

Otroci so nestrukturirani material sprejeli zelo pozitivno. Vzdušje v igralnici je 

bilo občutno bolj umirjeno, saj so vsi otroci raziskovali nove materiale in 

uporabljali domišljijo – tudi tisti, ki po navadi le sledijo drugim vrstnikom. 

Domnevam, da najverjetneje zato, ker je bilo to za njih nekaj povsem novega in 

ker so imeli z nestrukturiranim materialom več možnosti za ustvarjanje kot s 

strukturiranimi igračami v igralnici, s katerimi se srečujejo prav vsak dan.  Tudi 

konfliktnih situacij je bilo manj kot običajno.  
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3. V kolikšni meri se je skozi projekt uresničeval procesno-razvojni model 

načrtovanja? 

Procesno-razvojni pristop pomeni, da je v ospredju sam proces (učenje skozi 

igro), ki je prilagojen posameznikovi stopnji razvoja. Tu je pomembno, da ciljev 

ne postavljamo pred samimi dejavnostmi. Sama sem to uresničevala s tem, da sem 

otrokom pustila svobodno pot raziskovanja in se prilagajala njihovi razvojni 

stopnji, osebnostnim lastnostim, potencialom in potrebam, ki sem jih zaznala. 

Pristop, ki sem ga uporabljala v projektu nestrukturiranega materiala, pomeni, da 

sem pozornost posvečala zgolj opazovanju otrokovih dejavnosti, kar je bilo 

izhodišče za nadaljnje načrtovanje. Cilje, ki so se uresničevali skozi dejavnosti, 

sem reflektirala naknadno. 
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10. ZAKLJUČEK 

S celotno izvedbo projekta sem zadovoljna in tudi ponosna nase, saj se je zadeva 

razpletla tako, kot se je. Pred začetkom izvedbe in pri načrtovanju sem imela 

namreč precej dvomov – ali bodo dejavnosti sploh imele smisel; ali jih bom lahko 

uspela sproti načrtovati; ali bo material sploh pritegnil otroke; ali jim ne bo 

prehitro postalo dolgčas; ali bom znala prepoznati njihove želje in podobno. Na 

koncu so se prav vsi dvomi izkazali za povsem nepotrebno skrb.  

Kot bodoča vzgojiteljica se bom po tej izkušnji s tovrstnim projektom zagotovo 

podobnih dejavnosti lotila bolj suvereno. Spoznala sem namreč, kako pomembno 

je otroke zares opazovati in tudi evalvirati njihova dejanja, saj tudi na tak način 

prepoznaš njihove želje, način učenja, razvoj abstraktnih konceptov, vse česar še 

ne znajo ubesediti. Namesto da na spletu iščemo nove ideje za dejavnosti otrok, 

raje sami opazujmo otroke in jim na ta način tudi »sledimo«. Tako bodo tudi 

otroci bolj psihično prisotni in zainteresirani za sodelovanje.  

Otroci so se med dejavnostmi zabavali, uporabljali so lastno domišljijo in preko 

igre prišli do določenih spoznanj, izkušenj, konceptov. Zagotovo je bila to 

prvovrstna izkušnja za njih, saj česa takega še niso doživeli. Dejavnost, ki se jim 

je verjetno najbolj vtisnila v spomin in pri kateri so najbolj uživali tako otroci kot 

tudi jaz ter vzgojiteljici, je bila »pajkova mreža«.  

Ugotovila sem, da je pri vsaki igri vredno upoštevati misel: »Manj je več«. Če 

imajo otroci na voljo nešteto strukturiranih igrač, imajo posledično tudi nešteto 

čutnih dražljajev, ki jih včasih preobremenijo in posledično zato lahko postanejo 

tudi nemirni. Zato je bilo pri dejavnostih z nestrukturiranim materialom tudi 

vzdušje bolj mirno in prisotnih je bilo manj konfliktov. Vsekakor bom po tej 

izkušnji imela, kot bodoča vzgojiteljica, vedno pripravljene kotičke z 

nestrukturiranim materialom, kamor se bodo otroci lahko umaknili in raziskovali, 

ustvarjali in bili tudi inovativni.  
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