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POVZETEK 

 
Diplomsko delo je namenjeno vzgojiteljem predšolskih otrok, kot ideja za izdelovanje 

didaktičnega materiala za različne družabne igre iz modelirne mase Fimo. Material lahko 

izdelujejo vzgojitelji ali pa dejavnost izvedejo skupaj z otroki. Izdelki iz fimo mase, ki jih 

izdela otrok sam, so zanj bolj pristni, zato po njih večkrat posega. S tem, ko otrok izdeluje 

sam, uri različne spretnosti, predvsem pa finomotoriko, ki je še posebej pomembna za njegov 

razvoj.  

V nadaljevanju je najprej predstavljena učna metoda izkustvenega učenja, ki je še posebej 

prisotna pri predšolskih otrocih in jim omogoča učenje preko svoje lastne dejavnosti. 

Predstavljene so različne teorije posameznih teoretikov izkustvenega učenja, poudarek pa je 

na Kolbovem modelu izkustvenega učenja, preko katerega smo izvedli tudi dejavnost v vrtcu, 

v heterogenem oddelku (3–5 let). V diplomskem delu so predstavljene različne modelirne 

mase, poudarek pa je na modelirni masi Fimo. Opisani so tudi različne vrste mase Fimo, 

navodila za delo z modelirno maso in orodja ter pripomočki za delo. Pred izvedbo dejavnosti 

smo izvedli anketo, s pomočjo katere smo kasneje načrtovali dejavnost in jo tudi izvedli. Na 

koncu smo dejavnost tudi evalvirali in ovrednotili.  

Rezultati ankete so pokazali, da je uporabnost različnih modelirnih mas v vrtcu velika, 

uporaba modelirne mase Fimo pa ni pogosta, le enkrat letno, saj vrtci nimajo toliko finančnih 

sredstev. Ugotovitve dejavnosti pa so pokazale, da je modelirna masa Fimo primerna že za 

otroke od tretjega leta starostni naprej. Ugotovili smo tudi, da je ta modelirna masa preprosta 

za oblikovanje in da jo imajo otroci zelo radi. Izdelki iz fimo mase po zapekanju postanejo trd 

in kompakten material, ki ga ne moramo kar tako uničiti. Otroci se radi igrajo z izdelki, ki jih 

naredijo sami in jih tudi bolj cenijo. 
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Experiential learning in the kindergarten using Fimo polymer 

clay 

 

SUMMARY  

This diploma thesis is intended for preschool teachers and gives an idea for making didactic 

material for various board games using FIMO modelling clay. The teachers can make the 

material or can implement this activity together with the children. Products made from FIMO 

modelling clay by the children themselves are more genuine to them and that is why they play 

with them more. As the children make their own products, they hone various skills, fine motor 

skills in particular, which is especially important for their development.  

The thesis continues by presenting the teaching method of experiential learning, which is 

especially present among preschool children and which enables them to learn through their 

own activity. It presents various theories developed by individual experiential learning 

theoreticians, focusing on Kolb’s model of experiential learning which was also used to 

implement the activity in kindergarten in a heterogeneous group (ages 3-5). The thesis 

presents different kinds of modelling clay, with emphasis on the FIMO modelling clay. It also 

describes the different types of FIMO clay, gives instructions for working with modelling 

clay, and mentions the necessary tools and accessories. Prior to implementing the activity, a 

survey was conducted which was later used as a basis for planning and implementing the 

activity. In the end the activity was evaluated.  

The results of the survey have shown that various modelling clays are very usable in 

kindergarten, however, FIMO modelling clay is not used often, only once a year, because 

kindergartens lack financial resources. The findings reached through the implementation of 

this activity show that FIMO modelling clay is suitable for children ages 3 and up. It has also 

been established that this modelling clay is easy to shape and that the children like it very 

much. After baking, FIMO clay products become a solid and compact material which cannot 

easily be destroyed. Children enjoy playing with products they make themselves and 

appreciate them more. 

KEYWORDS: 

Technical education, modelling clays, FIMO clay, experiential learning, teaching aids. 
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1 UVOD 
 

Ljudje se v življenju veliko naučimo tudi preko izkušenj. Te so za nas velik vir znanja in 

učenja. Teorije in dejstva si lažje zapomnimo, če jih dokažemo z nekim konkretnim primerom 

in izkušnjo, ki se nam bo zagotovo vtisnila v spomin (Maretič Požarnik, 1992). Učenje preko 

izkušenj je proces notranjega spreminjanja posameznika, zato moramo temeljne pogoje 

poiskati v posamezniku (Mijoč, 1996). Že otroci si veliko več zapomnijo, če nekaj tudi 

izkusijo. Prav vrtec mora biti institucija, v kateri izkustvenega učenja ne bi smeli pogrešati. To 

jim lahko omogočamo preko različnih dejavnosti, v katere vključujemo tudi otroke in jim 

damo možnost, da se sami dokažejo s svojimi spretnostmi (Garvas, 2010). Tržišče ponuja 

najrazličnejše igrače in materiale, ki otrokom nudijo učenje. V vrtcih teh zagotovo ne 

primanjkuje. Lahko pa s pomočjo na primer modelirne mase otroci sami izdelajo didaktični 

material. Zagotovo je zanje neprecenljiva izkušnja, ki si jo bodo zapomnili in se česa novega 

naučili. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Z učenjem preko izkušenj vsakemu posamezniku pomagamo pridobiti lastnosti, ki mu bodo 

koristile v prihodnosti. Otrok lahko razvija sposobnosti, kot so: občutljivost zase in za druge, 

sposobnost prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komunikacije in sodelovanja, osebna 

avtonomija ter zmožnost celovitega dojemanja (Maretič Požarnik, 1992). Eden izmed načinov 

izkustvenega učenja je tudi izdelovanje različnih pripomočkov za igro in učenje. Še posebno 

mesto imajo razne modelirne mase, kot so npr. glina, Das masa, fimo masa, plastelin idr. 

Modelirne mase, kot jih poznamo danes, delimo na naravne in umetne. Glede na njihove 

značilnosti pa jih delimo še na: na zraku sušeče mase modelirne mase; na zraku sušeče 

modelirne mase, ki jih lahko dodatno utrjujemo z zapekanjem; nesušeče modelirne mase in 

modelirne mase, ki jih utrdimo le z zapekanjem v pečici (Markelj, 2008) Za ustvarjanje lahko 

uporabljamo katero koli maso, medtem ko za trajnejšo uporabo, ki obstoji dlje časa, lahko 

uporabljamo le modelirne mase, ki jih utrdimo s peko v pečici. Fimo masa vseh vrst je masa, 

ki s segrevanjem sestavnih delov postane kompaktna celota, pri ohlajanju pa ta celota postane 

trdna in odporna na vlago. Končni izdelki Fimo so podobni kakovostnim plastičnim izdelkom 

(Rejec Repnik, 2008). Poleg kakovostne in dolgotrajne odpornosti je njena prednost tudi v 

tem, da je zelo elastična oziroma gnetljiva, zato je primerna tudi za uporabo v vrtcu (Erjavec, 
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2007). Čeprav delo s fimo maso ni zahtevno in je povsem preprosto, še vedno primanjkuje 

ciljnih projektov za vrtce. S pridobitvijo teh ciljev bi vzgojiteljice lahko tudi organizirano 

izvajale dejavnosti z izdelavo izdelkov iz fimo mase in bi pri tem lahko tudi vključevale 

ustvarjanje preko izkustvenega učenja. Modelirna masa, kot je fimo masa, ponuja veliko 

ustvarjalnih možnosti. Izdelamo lahko različne izdelke, kot so manjše figurice, okraski, 

okrasni predmeti, nakit, didaktični pripomočki, kot tudi različne namizne igre, preko katerih 

se otrok tudi prikrito česa nauči (Glotta Nova d. o. o., 2017).  

 

Med ustvarjanjem izdelkov iz fimo mase otrokom omogočimo, da spoznajo fimo maso, kot 

material za izdelavo izdelkov, znajo pravilno uporabiti orodja in pripomočke za delo, 

razvijajo delovne navade, izdelajo konkreten izdelek, ki ga najprej preizkusijo in spoznajo 

njegovo uporabnost, hkrati pa razvijajo tudi ustvarjalnost (Tomori, 2016) ob manipulaciji z 

materialom pa razvijajo zgodnje prostorske predstavljivosti in mentalne transformacije 

(Szewczyk-Zakrzewska in Avsec, 2016). Med izdelovanjem izdelkov in manipulacijo z 

modelnimi masami otroci razvijajo tudi finomotoriko prstov in koordinacijo oči in rok. Učno 

delo ob neposredni manipulaciji z materialom pa omogočajo tudi boljše sodelovanje, 

komunikacijo in upoštevanje mnenj drugih pri odločitvenih modelih (Selinšek, 2012).  

 

Čeprav otrokom v vrtcu ne primanjkuje igrač in tržišče iz dneva v dan promovira nove 

izdelke, naj se vzgojitelji zavedajo, da igrače in didaktični material lahko še vedno izdelajo 

sami. Že v današnjem času vzgojitelji pogosto sami izdelajo didaktične pripomočke za učenje 

in igro. V izdelavo pa lahko vključijo tudi otroke. Otroci se tako soočijo z novim način 

pridobivanja izdelkov za lastno uporabo. S tem pridobijo nove izkušnje in znanja z modelirno 

maso Fimo. Seveda pa je igra z didaktičnim materialom, ki ga izdelajo sami, zanje tudi bolj 

zanimiva in zabavna. V tem diplomskem delu je prikazano, da je izdelava pripomočkov za 

igro iz modelirne mase Fimo primerna tudi za otroke v drugem starostnem obdobju. 

 

Z diplomskim delom želimo vzgojiteljem in vzgojiteljicam približati učno delo s fimo maso, 

namenjeno otrokom, starim od 3 do 6 let, in izboljšati vpogled v tehniške dejavnosti za 

predšolske otroke, kar bo koristilo študentkam tehnične vzgoje za študij kot tudi vzgojiteljem 

za implementacijo tehniških idej pri vsakdanjem delu v vrtcu.  
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1.2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je predstaviti in umestiti polimerno maso Fimo kot modelirni 

material za otroke, stare od 3 do 6 let. Prikazali bomo, kako otroci lahko samostojno izdelajo 

didaktični material za lastno uporabo. Med izdelavo se bodo otroci seznanili tudi z modelirno 

maso Fimo ter pripomočki in orodji, ki jih bodo uporabljali pri izdelavi. 

 

Cilji diplomskega dela so: 

Cilj 1: Predstaviti izkustveno učenje, opisati metode dela in temeljne značilnosti.  

Cilj 2: Predstaviti različne modelirne mase in umestiti fimo maso. 

Cilj 3: Raziskati in analizirati trenutno stanje poznavanja in dela s fimo maso med 

vzgojiteljicami v vrtcu.  

Cilj 4: Kritično analizirati in ovrednotiti izvedene delavnice v okviru izkustvenega učenja v 

vrtcu ob izdelkih iz fimo mase, in sicer v drugi starostni skupini (3–6 let). 

Cilj 5: Izdelati smernice in priporočila vzgojiteljem in vzgojiteljicam za delo s fimo maso v 

drugi starostni skupini v vrtcu. 

 

Preverjali smo tudi naslednje delovne hipoteze (H1–H4): 

 

H 1: Večina otrok druge starostne skupine še ni izdelovala izdelkov iz fimo mase, ker za to 

niso imeli možnosti, zaradi visoke cene mase. 

H 2: Večina otrok bo imela težave pri gnetenju in valjanju fimo mase, saj sta za gnetenje mase 

Fimo Soft potrebni spretnost in ustrezna sila pritiska na podlago. 

H 3: Več kot polovica otrok druge starostne skupine bo potrebovala pomoč vzgojitelja, saj je 

za delo s fimo maso potrebnih veliko ročnih spretnosti. 

H 4: Deklice bodo v povprečju hitreje izdelale izdelek kot dečki, ker imajo bolj razvito 

finomotoriko in bolj poznajo opravila, kot sta valjanje in gnetenje.  

 

  



 

4 

 

Z diplomskim delom bomo odgovorili tudi na naslednja raziskovalna vprašanja (RV):  

 

RV1: Kolikšna bo motivacija otrok v drugi starostni skupini pri izdelavi izdelkov iz fimo 

mase za lastno uporabo? 

RV2: Kako se kaže ustvarjalnost v drugi starostni skupini? 

RV3: Kako kakovostni bodo izdelki iz fimo mase? 

1.3 METODE RAZISKOVANJA 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

 

 zbiranje ustrezne literature, 

 študij virov in literature, 

 metoda deskripcije, 

 načrtovanje in izvedba delavnic, 

 fotografiranje in dokumentiranje faz izdelave izdelkov, 

 preizkušanje in vrednotenje delovanja izdelkov, 

 metoda anketnega vprašalnika, 

 statistična obdelava podatkov v programu za delo s preglednicami. 

 

1.3.1 VZOREC 

 

Vzorec, ki je bil uporabljen v diplomskem delu, je sestavljen iz otrok, ki so sodelovali pri 

učnih delavnicah, in vzgojiteljev, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik. 

1.3.1.1 VZOREC ZA DELAVNICE 

 

Vzorec za izvedbo delavnic, pri katerih smo iz fimo mase izdelovali didaktične pripomočke 

za namizni igri, je po dogovoru z vodjo vrtca Medo Prevoje sestavljala ena vrtčevska skupina 

otrok, starih od 3 do 6 let. V vzorec je bilo vključenih 19 otrok, od tega 10 dečkov in 9 deklic. 
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1.3.1.2 VZOREC ZA ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Razdeljenih 113 anketnih vprašalnikov. Poslani so bili v pet različnih vrtcev, in sicer v 

Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo – Vrtec Medo, enoto Prevoje in enoto Krašnja, Osnovno 

šolo Trzin – enoto Žabica Trzin, v vse enote Vrtca Domžale, Vrtca Zarja in Vrtca Urša. V 

vzorec je bilo vključenih 54 vzgojiteljev/vzgojiteljic, ki so uspešno rešili in oddali anketo. 

 

1.3.2 SPREMENLJIVKE 

 

Anketirali smo vzgojitelje in opazovali otroke pri dejavnosti z izdelki iz fimo mase.  

 

1.3.2.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali poznavanje fimo mase in dejavnosti izkustvenega 

učenja ob izdelkih iz modelirnih mas med vzgojiteljicami/vzgojitelji v vrtcu. 

1.3.2.2 OPAZOVANJE OTROK  

 

Med delavnicami sem otroke opazovala, pri čemer sem uporabila opazovalni list, na katerem 

sem označila število otrok v skupini in njihov spol. Nato sem opazovala, kako je potekal 

dogovor med njimi, kako so se lotili dela, katere pripomočke so uporabili, koliko časa so 

predvidoma potrebovali za izdelavo nekega izdelka in kakšna je bila kakovost izdelka. 

Opazovala sem tudi, koliko in pri katerih nalogah so potrebovali pomoč ter kako hitro so 

izvedli nalogo. Ko so bili izdelki izdelani in primerni za igro, sem opazovala, ali so primerni 

za vsakdanjo uporabo, v obdobju enega meseca. 

1.3.3 NAČIN PRIDOBIVANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Uporabili smo: 

- anketni vprašalnik za vzgojitelje, 

- opazovanje otrok pri praktičnem delu in igri s pomočjo opazovalnega lista in slikovnega 

dokumentiranja, 

- kvalitativna obdelava podatkov in obdelava podatkov s programom za delo s preglednicami. 
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1.4 PREGLED OSTALIH POGLAVIJ 

V drugem poglavju je opredeljeno izkustveno učenje. Opisani so vsi njegovi dejavniki ter 

njihovi teoretiki. Opisan je tudi Kolbov model izkustvenega učenja.  

 

V tretjem poglavju so opisane različne modelirne mase. Predstavljeni so masa Fimo, vrste 

mase Fimo in navodila za delo z maso Fimo. Predstavljeni so tudi orodja in pripomočki za 

delo z maso Fimo in varnost pri delu z modelirno maso Fimo.  

 

V četrtem poglavju je predstavljen vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice, poleg pa so tudi 

analizirani odgovori.  

 

V petem poglavju sta predstavljeni delavnica, ki sem jo izvedla v vrtcu, in analiza te.  

 

V šestem poglavju sledijo diskusija o doseganju ciljev dela, preverjanje hipotez in odgovori 

na raziskovalna vprašanja.  

 

Povzetek in sklepna misel diplomskega dela pa sta zapisana v zaključnem delu. 
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2 IZKUSTVENO UČENJE 
 

 

V današnjem času poznamo vse več novih metod učenja, s katerimi predšolski otroci usvajajo 

nove teme. Kot najbolj primarno vzgojitelji še vedno navajajo učenje preko igre, ki je njihova 

temeljna dejavnost. Poleg igre pa uporabljajo tudi učenje preko izkušenj. 

 

2.1 OPREDELITEV 

Tako v literaturi kot tudi v praksi se pojavljata dva izraza, izkustveno učenje in izkustveno 

izobraževanje. Krajnc (1998) meni, da sta oba izraza pravilna in nista moteča. Posamezni 

izraz uporabljamo glede na to, kaj posameznik želi poudariti. Garvasova (2010) učenje 

razume kot kakršno koli načrtno sprejemanje informacij, ki povzroča spremembe pri 

posamezniku. Izobraževanje pa razume kot organizirano, strukturirano in načrtno aktivnost 

posameznika, da pridobi novo znanje. Sama bom v nadaljevanju uporabljala izraz izkustveno 

učenje. 

 

Izkustveno učenje se je razširilo v zadnjih nekaj desetletjih. Kaže se kot odgovor na učenje in 

je zasnovano na knjigah ter razvija abstraktno učenje. Izkustveno učenje je učenje, pri 

katerem se povežeta teorija in praksa (Garvas, 2010). Bistveno vlogo pri predšolskem otroku 

ima torej konkretna osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se največ 

naučimo, če nekaj naredimo sami in smo v to aktivno vključeni (Bruce v Hmelak in Lepičnik 

Vodopivec, 2015). 

 

Mijoč (2000, v Marentič Požarnik, 1992) navaja, da praksa sama po sebi še ne pomeni 

izkušnje, izkušnje se v nova spoznanja spremenijo šele s teorijo. Praksa ne omogoča novih 

spoznanj, če o njej ne razmišljamo in je ne povežemo z znanji, teorijo in razmišljanjem drugih 

ljudi. 

 

Pri izkustvenem učenju gre za neposredno srečanje s pojavom in ukrepanje v resnični 

situaciji, ne več samo za razmišljanje o pojavu al možnosti, da bi nekaj naredili v določeni 

situaciji. Posameznik je lahko v procesu izkustvenega učenja sam ali pa v interakciji z 

drugimi ljudmi. Nekateri se uspešneje učijo tako, da se učenje začne pri konkretni izkušnji, 

sledita pa razmišljanje o dani situaciji ter učenje na abstraktni ravni. Drugi pa se raje najprej 
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poučijo, nato pa znanje utrdijo z osebno izkušnjo. Izkustveno učenje temelji na konkretnih 

osebnih izkušnjah. Vsak posameznik v nove izkušnje vstopa z že nekim predznanjem, 

prejšnjimi izkušnjami, svojimi teorijami ter svojo osebnostjo. Zato je tudi vsaka situacija za 

posameznika lahko povsem drugačna izkušnja. Vsakdo situacijo doživlja drugače, glede na 

prejšnje izkušnje (Garvas, 2010). 

 

2.2 TEORETIKI IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Najpomembnejši teoretiki izkustvenega učenja so:  

1. John Dewey, 

2.  Kurt Lewin in 

3.  David Kolb. 

 

2.2.1 JOHN DEWEY 

John Dewey je ameriški filozof in pedagog. Izkustveno učenje razlaga kot učenje, v katerem 

se integrirajo (povezujejo v celoto) izkušnje, pojmi, opazovanje in akcija po določenem 

zaporedju (Mijoč, 2000). 

 

2.2.2 KURT LEWIN 

Kurt Lewin je utemeljitelj ameriške socialne psihologije. Po Kurtu Lewinu je učenje proces 

rasti in spreminjanja človeka, ki se odvija v štirih zaporednih med seboj neločljivo povezanih 

fazah: 

1. konkretna izkušnja, 

2. opazovanje in razmišljanje o izkušnji, 

3. oblikovanje abstraktnih pojmov in posplošitev, 

4. preverjanje pojavov v novih situacijah (Samotorčan, 2007). 

 

2.2.3 DAVID A. KOLB 

David A. Kolb je pedagog in vzgojni teoretik, ki je na osnovi modelov učenja, ki sta jih 

zasnovala že John Dewey in Kurt Lewin, predstavil enega najbolj znanih modelov 
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izkustvenega učenja. Kolb (1984, v Marentič Požarnik, 1992) navaja, da je izkustveno učenje 

vsako učenje, ki je v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo proučuje. Izkustveno učenje 

pojmuje kot proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo izkušnje. Svojo teorijo je 

oblikoval iz predpostavke, da se je v izobraževanju preveč zanemarjala konkretna izkušnja 

posameznika. Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali 

o možnosti, da bi nekaj naredili v resnični situaciji. Kolb v svojem modelu izkustvenega 

učenja tovrstno učenje opisuje kot proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, ki ji sledijo 

razmišljujoče opazovanje, nato abstraktna konceptualizacija ter na koncu aktivno 

eksperimentiranje.  

 

2.2.3.1 KOLBOV MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA  

Kolb v svojem modelu izkustvenega učenja tovrstno učenje opisuje kot proces, ki se začne s 

konkretno izkušnjo, ki ji sledijo razmišljujoče opazovanje, nato abstraktna konceptualizacija, 

ter na koncu aktivno eksperimentiranje (Slika 1).  

1. KONKRETNA IZKUŠNJA 

Poudarek je na konkretni izkušnji, ne na teoriji in posploševanju.  

2. RAZMIŠLJUJOČE OPAZOVANJE 

Je faza, ki izhaja iz konkretne izkušnje. Razmišljamo o izkušnji in jo želimo razumeti.  

3. ABSTRAKTNA KONCEPTUALIZACIJA 

Poudarek je na logičnih sklepanjih in razumevanju. Teorija se uporablja za osmišljanje 

dogodkov.  

4. AKTIVNO EKSPERIMENTIRANJE 

Preizkusijo se nova spoznanja, v novih situacijah, kar spet pripelje do nove konkretne 

izkušnje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Kolbov model izkustvenega učenja (Maretič Požarnik, 1992). 
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2.3 NAČELA IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Za globlje učenje moramo znati izkustvo (čutno doživljanje) povezati z razmišljanjem. John 

Dewey, Kurt Lewin in David Kolb kot bistvo izkustvenega učenja izpostavljajo enake stvari, 

ki jih lahko povzamemo v treh načelih izkustvenega učenja (Marentič Požarnik 1992): 

 

1. Učenje je kontinuiran proces ustvarjanja znanja, zasnovan na izkušnji. 

2. Učenje je cikličen proces. 

3. Učenje je celosten proces prilagajanja svetu, saj združuje tako procese percepcije kot 

čustvovanja, delovanja in razmišljanja. 

 

 

2.4 POGOJI ZA USPEŠNO IZKUSTVENO UČENJE 

 

Izkustveno učenje je proces notranjega spreminjanja posameznika, zato moramo temeljne 

pogoje poiskati v posamezniku samem. Jarvis (2003) in Boydell (1978, v Mijoč, 1996) 

navajata, da se posameznik največ nauči iz osebne izkušnje, če teži k razvijanju lastnosti, kot 

so: samostojnost in aktivnost, samospoštovanje,samozavest, radovednost, odprtost in 

sposobnost sodelovanja ter razmišljujoče razmerje do sveta.  

Na osnovi lastnih izkušenj pa se ne more učiti brez spretnosti opazovanja, logičnega 

razmišljanja, vztrajanja v situaciji in reševanju problemov, zavzetosti in predanosti za izbrani 

cilj (Mijoč, 1996). 

Prva dva pogoja za uspešno izkustveno učenje torej predstavljajo posameznikove lastnosti ter 

njegove spretnosti, tretji pogoj pa je okolje (Mijoč, 1996). 

 

 

2.5 METODE IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Walter in Marks (1980, v Samotorčan, 2007) metode izkustvenega učenja delita na:  

 osrednje,  

 podporne in  

 klasične.  
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2.5.1 OSREDNJE METODE 

 

• Simulacije in igranje vlog 

Pri metodi igre vlog vsaka oseba, ki sodeluje pri igri, prevzame drugo identiteto in s tem tudi 

razmišljanje. Za vedenje osebe ta oseba ni odgovorna. V primeru, da posameznik ne spremni 

svoje identitete in jo ohrani ter odigra namišljeno situacijo, pa gre za simulacijo (Samotorčan 

2007). 

• Strukturirane vaje oziroma naloge  

Strukturirane vaje so vaje, pri katerih imamo sklop različnih tehnik. Bistvo tehnik so natančno 

opredeljena navodila, ki posameznika korak za korakom usmerjajo vse od začetka do konca 

(Samotorčan, 2007). 

• Skupinska interakcija 

Skupinska interakcija je tehnika, ki služi medsebojnemu spoznavanju, učenju, poslušanju, 

razumevanju in vživljanju v drugega. Pomaga pri gradnji odnosov sodelovanja znotraj 

skupine (Samotorčan, 2007). 

• Telesno gibanje in sproščanje 

Posameznik se skozi gibanje neposredno zaveda svojega telesa, razvijanja govora in višjih 

mentalnih procesov. Gre za spodbujanje komunikacije (opazovanja, poslušanja, izražanja) in 

stikov z drugimi (Samotorčan, 2007).  

2.5.2 PODPORNE METODE 

 

Podporne metode služijo kot podpora osrednjim metodam. Podporne metode so naslednje 

(Samotorčan, 2007):  

  

• čas za razmislek,  

• opazovanje pojavov in procesov, 

• terenske izkušnje in ekskurzije,  

• uporaba avdio-vizualnih sredstev, 

• notranje gledanje in vizualizacija, 

• vprašalniki. 
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2.5.3 KLASIČNE METODE 

 

• Predavanje  

Predavanje je samo dopolnilo. Osredinimo se samo na nekaj bistvenih vidikov, na katere 

želimo udeležence še posebej opozoriti (Samotorčan, 2007).  

• Branje krajših besedil  

Branje krajših besedil je priporočljivo, tako pred izkustveno aktivnostjo kot tudi po njej. Pred 

aktivnostjo nam ponujajo spoznavanje novih pojmov, ki jih lahko uporabimo kot orientacijo 

pri aktivnosti. Če beremo po aktivnosti, pa gre za stabilizacijo naučenega (Samotorčan, 2007). 

• Pisanje  

Pisanje nam nudi dokumentacijo naučenega, spominsko utrjevanje, povzemanje vtisov in 

pomoč pri izvajanju novih izkušenj z obstoječimi stališči (Samotorčan, 2007).  

• Študija primera (branje, razprava, reševanje) 

Študija primera pa je predvsem pomembna pri analiziranju pomembnih podatkov, načrtovanju 

dejavnosti in utemeljevanju. Možno jo je izvesti tudi kot tekmovanje med več skupinami, ki 

sodelujejo (Samotorčan, 2007). 

 

2.6 POMEN IZKUSTVENEGA UČENJA 

Izkustveno učenje otrokom pomaga pridobivati lastnosti, ki jih bodo potrebovali v 

prihodnosti. Med te lastnosti lahko prištejemo: občutljivost zase in za druge, sposobnost 

prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komunikacije in sodelovanja, osebno avtonomijo, 

zmožnost celovitega dojemanja. Gre za zmožnost reševanja težav v nepredvidljivih, 

kompleksnih socialnih situacijah, za katere ni ene vnaprej opredeljene pravilne rešitve 

(Marentič Požarnik, 1992). 
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2.6.1 VLOGA MOTIVACIJE 

Pri osebah se ne povečujejo samo intelektualne sposobnosti, povečujeta se tudi notranja 

motivacija in želja po učenju ter odkrivanju novega. Motivacija je odvisna od komunikacije 

vzgojitelja. Z dobro komunikacijo vzgojitelj vpliva na prijetno in sproščeno vzdušje v skupini. 

Vzgojitelj z metodami izkustvenega učenja v otroku vzbudi pozornost, saj motivira z 

različnimi potrebami, v njem vzbudi občutek novosti. Vzgojitelj pri izvajanju metod sodeluje 

z otroki, kar jim daje občutek avtonomnosti, vseeno pa lahko nadzira celotno situacijo 

(Marentič Požarnik, 1992).  

 

Izkustveno učenje najbolj učinkovito izvajamo ob tehnološki manipulaciji z materiali. Kot 

zelo primerne so se izkazale modelirne mase, ki se lahko uporabljajo tudi v predšolskem 

obdobju. 
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3 MODELIRNE MASE 

 

 

Izvor modelirnih mas sega globoko v zgodovino. Že v prazgodovini so se ljudje poleg 

najnujnejšega pridobivanja hrane za preživetje ukvarjali tudi z ustvarjanjem. Najprej so 

uporabljali le glino. Kasneje z razvojem in napredkom v svetu pa so se razvile tudi druge 

modelirne mase, ki ponujajo še večje možnosti za ustvarjanje. Poznamo modelirne mase, ki so 

lahko iz naravnih ali pa iz umetnih materialov. Med naravne modelirne mase spadajo slano 

testo, glina in kinetični pesek (Mihelčič, 2008).  

 

Danes na tržišču lahko najdemo tudi številne druge, uporabne umetne modelirne mase, kot so 

(Markelj, 2008): 

 plastelin Play-Doh,  

 Giotto plastelin Pastel, 

 masa Fimo, 

 masa DAS, 

 masa Porzella, 

 masa Keramilight, 

 mavčna modelirna masa, 

 masa Keramiton idr. 

 

3.2 ZNAČILNOSTI MODELIRNIH MAS 

Modelirne mase delimo na (Markelj, 2008):  

 

 na zraku sušeče mase (masa DAS, masa Porzella, masa Keramilight in mavčna 

modelirna masa), 

 na zraku sušeče mase, ki se lahko dodatno utrdijo z zapekanjem (masa Keramiton, 

slano testo in glina), 

 nesušeče mase (plastelin Play-Doh, Giotto plastelin Pastel in kinetični pesek) in  

 modelirne mase, ki jih moramo dodatno utrditi v pečici (masa Fimo). 
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3.2.1 NA ZRAKU SUŠEČE MASE 

V nadaljevanju predstavljamo najpogosteje uporabljene modelirne mase pri učenju in igri.  

3.2.1.1 MASA DAS 

Masa DAS je vlaknasta masa in je primerna za izdelavo različnih okrasnih predmetov. 

Primerna je tudi za modeliranje na že obstoječi podlagi. Masa je lahko belo sive barve ali pa 

opečne barve. Pred modeliranjem moramo maso dobro pregnesti, da se zmehča. Med 

modeliranjem maso z vodo vlažimo, gladimo in lepimo. Za lepljenje posameznih delov pa 

lahko uporabimo tudi lepilo, ki ni topno v vodi. Končni izdelek sušimo na zraku pri sobni 

temperaturi. Ko je izdelek suh, ga lahko pobarvamo s temperami ali akrilnimi barvami ali ga 

zaščitimo z lakom. Čeprav je zelo podobna glini, pa se mase DAS ne mora žgati (Zanoškar, 

2009).  

 

3.2.1.2 MASA PORZELLA 

Masa Porzella je bela papirna masa. Njena struktura je mehka in je primerna za modeliranje 

podrobnosti. Ni primerna za izdelavo večjih figur, če se že lotimo tega, pa pri izdelavi 

potrebujemo žico. Med modeliranjem uporabljamo vodo za vlaženje rok. Maso Porzella lahko 

primerjamo z maso DAS, saj obe lahko prosto oblikujemo ali ju odtisnemo v kalupe. Sušenje 

mase poteka na zraku. Dolžina sušenja je odvisna od debeline izdelka. Končni izdelek pa ima 

videz kitajskega porcelana. Ko je izdelek suh, ga lahko obdelamo še z nožem, brusnim 

papirjem ali pilo. Ostanke mase lahko hranimo v popolnoma zaprti PVC vrečki ali posodi 

(Rayher Adria d. o. o., 2017). 

 

3.2.1.3 MASA KERAMILIGHT 

Masa Keramilight je zelo mehka, penasta in primerna za izdelovanje lahkih okraskov. Pri 

modeliranju uporabljamo vodo za vlaženje. Sušimo jo na zraku pri sobni temperaturi. Masa se 

zelo hitro suši. Suh izdelek lahko pobarvamo ali zaščitimo z lakom (Zanoškar, 2009). 
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3.2.1.4 MAVČNA MODELIRNA MASA 

Mavčna modelirna masa je najbolj primerna za kiparsko oblikovanje. Kombiniramo jo lahko z 

različnimi materiali (žica, kamen, steklenice idr.). Med modeliranjem ne uporabljamo vode, 

saj pospeši strjevanje. Gre za zelo trajno in trdno maso. Mavčni trak moramo narezati na 

manjše kose in jih nato sproti pomakati v vodo ter nanašati na pripravljeno osnovo. Izdelek je 

po modeliranju trden, vendar ni suh. Sušenje poteka na zraku pri sobni temperaturi. Izdelek na 

koncu lahko tudi pobarvamo ali zaščitimo z lakom. Po delu z mavcem moramo površine in 

pripomočke hitro obrisati, saj se mavec hitro suši. Pripomočkov za modeliranje ne spiramo v 

odtok, saj se masa v ceveh strdi in jih zamaši (Zanoškar, 2009). 

3.2.2 NA ZRAKU SUŠEČE MASE, KI SE LAHKO DODATNO UTRDIJO Z 

ZAPEKANJEM 

 

3.2.2.1 MASA KERAMITON 

Maso Keramiton lahko uporabljamo za modeliranje večjih površin ali podrobnosti. Maso 

lahko primerjamo z maso DAS ali maso Porzella. Sušimo jo na zraku pri sobni temperaturi. 

Utrjujemo jo v pečici, približno 15 minut pri temperaturi 150 °C. Končni izdelek je na videz 

podoben pečeni glini. Izdelek lahko na koncu tudi pobarvamo z akrilnimi barvami ali ga 

zaščitimo z lakom (Markelj, 2008). 

 

3.2.2.2 SLANO TESTO 

Slano testo je predvsem primerno za izdelovanje okraskov in figur. Masa je z dodajanjem 

vode bolj elastična in se preprosto lepi. Izdelek lahko sušimo na zraku ali v pečici. Izdelke iz 

slanega testa lahko tudi pobarvamo ali pa jih zaščitimo z lakom (Mihelčič, 2008). 

 

3.2.2.3 GLINA 

Glina je masa, ki je v vlažnem stanju lahka za oblikovanje. Poleg tega izdelek obliko in 

trdnost ohranja tudi po sušenju. Je zelo dovzetna za voda, kar pomeni, da je ne prepušča. Ker 

jo vpija, je zato bolj plastična, mehka in jo lahko preprosto oblikujemo z rokami. Glino med 

delom z vodo vlažimo, gladimo in lepimo. Sušimo jo lahko pri sobni temperaturi in žgemo pri 

visokih temperaturah. Žganje mora potekati počasi, saj tako vodi v izdelku omogočamo, da 

popolnoma izpari (Mihelčič, 2008). 

https://www.academia.edu/7033793/3_UMETNE_SNOVI
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3.2.3 NESUŠEČE MASE 

 

3.2.3.1 PLASTELIN PLAY-DOH 

Plastelin Play-Doh je predvsem mešanica vode, soli in moke. Gre za zelo mehko modelirno 

maso, ki jo lahko s pomočjo ene same kapljice vode še bolj zmehčamo. Ni primerna za 

sušenje, saj popoka, ko se izsuši, zato jo moramo vedno po uporabi shraniti nazaj v lonček. 

Tam ostane vlažna in primerna za ponovno uporabo. Če želimo maso odstraniti iz preprog ali 

blaga, moramo počakati, da se posuši, saj je tako čiščenje lažje. Ustvarjanje s plastelinom 

Play-Doh je primerno za vse starosti (Play-Doh, 2017).  

 

3.2.3.2 PLASTELIN GIOTTO PASTEL 

Plastelin Giotto Pastel je rastlinskega izvora. Izbiramo lahko med pastelnimi barvami. Je 

odlično gnetljiv. Gre za modelirano maso, ki se ne suši. Primerna je za otroke od 3. leta naprej 

(Mimovrste d. o. o., 2017).  

 

3.2.3.3 KINETIČNI PESEK 

Kinetični pesek je navadni pesek, ki je primeren predvsem za igro. Igra lahko poteka kar v 

stanovanju. Gre za maso, ki se nikoli ne posuši. V njem je posebno vezivo, ki pesek drži 

skupaj, vendar se ne prime naših rok. Ne povzroča umazanije, zato ga po igri lahko brez skrbi 

hitro pospravimo. Je popolnoma varen in ne vsebuje strupenih ali alergenih snovi in je brez 

glutena. Primeren je za otroke od 3. let dalje (Igriv d. o. o., 2017). 
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3.2.4 MODELIRNE MASE, KI JIH MORAMO DODATNO UTRDITI V PEČICI 

 

3.2.4.1 MASA FIMO 

Masa Fimo je sintetična modelirna masa. Polymer Clay v angleščini pomeni polimerna glina. 

Na tržišču se je pojavila sredi petdesetih let prejšnjega stoletja. Njena osnovna sestavina je 

polivinil klorid oziroma termoplast, zato jo uvrščamo med gnetljive sintetične materiale. 

Njena prednost med modelirnimi masami je, da se na zraku ne suši, kar omogoča neomejeno 

obdelovanje in oblikovanje. Po videzu in prožnosti je podobna otroškemu plastelinu, vendar 

jo za razliko od njega lahko segrevamo na določeni temperaturi in trajno strdimo. S 

segrevanjem se sestavni deli spojijo v kompaktno celoto, pri ohlajanju pa postanejo trdni in 

odporni na vlago (Erjavec, 2007).  

 

Maso Fimo lahko segrevamo na 130 °C. V primeru pregretja sprožimo kemične procese, ki so 

škodljivi za zdravje. Utrjujemo jo lahko kar v kuhinjski pečici. Čas peke prilagodimo glede na 

velikost izdelka – majhne izdelke pečemo le nekaj minut, medtem ko večje izdelke pečemo 

največ 30 minut. Ob pravilnem utrjevanju izdelki iz tega materiala ne spremenijo oblike, 

velikosti ali barve. Preden izdelek polakiramo, mu lahko maso še vedno dodajamo oziroma ga 

ponovno pečemo. Končni izdelki so podobni izdelkom iz kakovostne plastične mase (Rejec 

Repnik, 2008). 

 

Maso Fimo proizvajajo v podjetju Eberhard Faber. Gre za nemško podjetje, ki se s tem 

ukvarja že vse od leta 1964. Formulo za izdelavo sintetične mase, ki je bila namenjena za 

izdelavo lutk, so odkupili od podjetja Fifi Rehbinder (Erjavec, 2007).  

 

Primerna je za modeliranje različnih izdelkov, še posebej pa za izdelavo manjših figuric, 

okraskov, okrasnih predmetov in nakita. Modeliranje z njo je zelo preprosto. Za delo ne 

potrebujemo posebnih pripomočkov. Na tržišču je na voljo veliko različnih barv, ki jih med 

seboj lahko tudi mešamo in s tem pridobimo nove barve, pa tudi različne vzorce (Glotta Nova 

d. o. o., 2017).  
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Na voljo je pet vrst mase Fimo: 

 FIMO CLASSIC 

Fimo Classic je prva različica fimo mase. Ponuja 24 različnih odtenkov barv, barve pa med 

seboj lahko tudi poljubno mešamo (Antus d. o. o., 2017). 

 FIMO SOFT 

Fimo Soft ponuja 48 različnih barv. Je zelo mehka in preprosta za oblikovanje. Zaradi svoje 

mehke strukture je primerna za takojšno uporabo. Priporoča se začetnikom oblikovanja s fimo 

maso in izkušenim poznavalcem (Antus d. o. o., 2017).  

 FIMO EFFECT 

Fimo Effect nudi 36 različnih barv. Tudi Fimo Effect je mehka masa. Posebna je zaradi svojih 

efektov, saj ponuja različne učinke, kot so pastelne barve, transparentne barve, kovinske 

barve, barve z bleščicami, barve, ki se svetijo v temi itd. (Bead.si – spletna trgovina, 2017).  

 FIMO PREFESSIONAL 

Fimo Prefessional ponuja 24 optimalnih in bolj pigmentiranih barv. Modelirna masa je 

nekoliko izboljšana od osnovne mase Fimo Classic. Zaradi svoje posebne trdote je primerna 

za izdelovanje detajlov (Bead.si – spletna trgovina, 2017). 

 FIMO AIR 

Fimo Air je masa, ki je naravna in zelo dobro gnetljiva. Primerna je predvsem za uporabo v 

šolah. Od drugih vrst fimo mase se razlikuje v tem, da je za obstojnost ni treba peči v pečici, 

ampak jo lahko posušimo na zraku. Na voljo je le v treh barvah, in sicer v beli, kožni in 

terakota barvi (Bead.si – spletna trgovina, 2017). 
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3.2.4.1.1 NAVODILA ZA UPORABO 

 

Navodila za delo in uporabo s fimo maso so za vse vrste modelirne mase enaka. Zapisana so v 

naslednjih trinajstih točkah (Rejec Repnik, 2008): 

 

1. Fimo masa se mora pred oblikovanjem dobro pregnesti. 

2. Z mešanjem osnovnih barv lahko nastanejo poljubni odtenki. 

3. Odprto maso lahko shranimo za kasneje, in sicer tako, da jo zavijemo v ALU folijo, 

damo v vrečko in jo zapremo v posodo s pokrovom. Tako shranjeno maso lahko 

uporabimo tudi čez nekaj mesecev. 

4. Pri delu uporabljamo različne pripomočke, kot so: nožki, skalpel, valjar (lahko tudi 

kozarec ali ravna steklenica), čipke, modelirke, žičke idr. Po možnosti delamo na 

stekleni podlagi, saj po njej lahko režemo s skalpelom ali drugim ostrim predmetom. 

5. Za čiščenje rok uporabljamo vlažne osvežilne robčke, s katerimi najhitreje in najbolj 

temeljito očistimo barvo fimo mase, ki nam ostane na roki. 

6. Pekač, na katerem pečemo izdelke iz fimo mase, obložimo z ALU folijo. 

7. Če izdelujemo večji izdelek, za osnovo uporabimo kovinsko žičko, da se izdelek med 

pečenjem ne bo sesedel. 

8. Luknjice vedno delamo v svežo maso, da izdelka ne poškodujemo, ko je pečen. 

9. Pečen in ohlajen izdelek lahko polakiramo z lakom za fimo maso, ki da poseben sijaj 

in živahnost barvam. 

10. Če moramo utrditi posamezni kos, ga lahko tudi skuhamo. Zavremo vodo in izdelek 

kuhamo približno 3 minute. Skuhan izdelek moramo vedno polakirati, saj na njem 

ostanejo sledi vodnega kamna. 

11. Za lepljenje posameznih koščkov uporabljamo kakovostno lepilo. 

12. Razne kamenčke, ki jih uporabimo kot dodatke, vtisnemo v svežo maso. Po pečenju 

preverimo, ali so dobro pritrjeni. Če niso, jih zlepimo z lepilom. 

13. Pri delu upoštevamo navodila proizvajalca. 
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3.2.4.1.2 ORODJA IN PRIPOMOČKI 

Modeliranje s fimo maso je zelo preprosto. Za modeliranje ne potrebujemo posebnih 

pripomočkov. Pri ustvarjanju potrebujemo le spretne prste, kuhinjski nož in preproste lesene 

paličice. Seveda pa si lahko pri zahtevnejših modeliranjih pomagamo z modelirnimi 

pripomočki (Slika 2). 

 

Pripomočki za modeliranje: 

- lesena podlaga, 

- valjar ali steklenica za valjanje, 

- lesene palčke (špine, zobotrebci ipd.), 

- modelčki za piškote, 

- poravnalke (za ravne površine), 

- modelirne paličice različnih oblik, 

- žica za rezanje in  

- lesene letvice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Stroj za valjanje modelirnih mas, pripomočki za ustvarjanje Fimo, igle za perle, komplet rezil 

Fimo, zaščitni lak Fimo, valjar Fimo iz akrila in pripomočki za modeliranje, izsekovalci Fimo (Antus 

d. o. o., 2017 in Merkur trgovina d. d., 2017). 
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3.2.4.1.3 VARNOST PRI DELU 

 

Uporabo fimo mase mora nadzorovati odrasla oseba. Pomembno je, da odrasla oseba pred 

začetkom dela otroka opozori na posamezne varnostne napotke in možne nevarnosti med 

delom. Ko zaključimo ustvarjanje s fimo maso, je pomembno, da površino, kjer smo 

ustvarjali, pripomočke, s katerimi smo ustvarjali, in svoje roke dobro očistimo. Izdelkov, ki 

jih nismo utrjevali, ne smemo pustiti na lakiranih ali plastičnih površinah, saj masa lahko 

poškoduje površino. Fimo masa ni primerna za uživanje. Izdelek moramo utrjevati v pečici pri 

130 °C. Pri preseženi temperaturi nastanejo strupeni plini. Prav tako pa moramo paziti, da ne 

prekoračimo utrjevalnega časa, ki je 30 minut. Proces utrjevanja naj opravi odrasla oseba. Za 

utrjevanje je primerna le navadna kuhinjska, in ne mikrovalovna pečica.  

 

Fimo maso shranjujmo na otroku nedostopnem mestu (Antus d. o. o., 2017). 

 

3.2.4.1.4 OBLIKOVANJE IZDELKA IZ FIMO MASE  

 

 Gnetenje. Pred začetkom izdelave izdelka moramo maso dobro pregnesti. S tem 

postane mehka in elastična.  

 Valjanje. Valjamo jo na delovni površini. Odrežemo primerno velik kos, ga 

pregnetemo in zvaljamo na primerno debelino. Valjar držimo tako, da nam držali 

drsita skozi dlani. 

 Vtiskovanje. Pri oblikovanju v maso lahko tudi vtiskujemo poljubne vzorce.  

 Izsekovanje. Izsekujemo iz razvaljane plošče. Različne motive izsekujemo s predmeti 

ali izsekovalci, ki jih kupimo v trgovini s pripomočki za likovno ustvarjanje.  

 Lepljenje. Za lepljenje posameznih manjših delov uporabljamo kakovostno lepilo ali 

pa jih vtisnemo v svežo maso. Po pečenju preverimo, ali so dobro pritrjeni. Če niso, 

jih zlepimo z lepilom. Za lepljenje kovinskih delov uporabimo dvokomponentno ali 

sekundno lepilo. 

 Mešanje. Za lažje mešanje barv med seboj je vsak blok enega zavoja mase Fimo 

razdeljen na osem delov. 

 Lakiranje. Lakiramo lahko z lakom Fimo. S tem pridobimo večji sijaj izdelka in 

barve so bolj izrazite (Glotta Nova d. o. o., 2017).  
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4 ANALIZA STANJA RABE FIMO MASE V VRTCU 

 

V nadaljevanju podajamo vsebinsko opredelitev anketnih vprašanj in rezultate obdelave 

podatkov z interpretacijo. 

 

4.1 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ  

Anketni vprašalnik je zajemal enajst anketnih vprašanj (AV). Od tega so bila tri vprašanja 

(AV1-3), ki so od anketiranca zahtevala osnovne podatke, ostalih osem pa je bilo vezanih na 

temo, ki obsega diplomsko delo. Šest vprašanj je bilo zaprtega tipa, štiri vprašanja 

kombiniranega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in eno vprašanje je vsebovalo ocenjevalno 

lestvico. V nadaljevanju bomo torej predstavili in argumentirali posamezna anketna 

vprašanja, ki so bila vezana na temo, ki jo obsega diplomsko delo (AV). Odgovore na vsa 

anketna vprašanja, ki smo jih zastavili, smo nato upoštevali pri načrtovanju delavnic s fimo 

maso v heterogeni skupini otrok (3–5 let) v VVE Medo Prevoje, OE Krašnja. 

 

AV4: Katere modelirne mase uporabljate in kako pogosto? 

Namen vprašanja je bil ugotoviti, katere modelirne mase vzgojitelji uporabljajo pri delu v 

vrtcu. Poleg tega pa nas je zanimalo tudi, kako pogosto uporabljajo posamezno modelirno 

maso. 

 

AV5: Kako pogosto uporabljate modelirne mase (glina, masa DAS, fimo masa, plastelin 

idr.) pri delu v vrtcu? 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako pogosto na splošno uporabljajo modelirne 

mase. 

AV6: Ali ste že delali s fimo maso? 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali so vzgojitelji v oddelku že kdaj delali s fimo maso in, 

če so, kaj so z njo delali. Če niso, pa smo od njih zahtevali, da navedejo razlog, zakaj ne. 
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AV7: Ocenite primernost fimo mase za dejavnosti ob vsebinah. 

Namen vprašanja je bil ugotoviti, kako ocenjujejo primernost dela z izdelki iz fimo mase pri 

posameznem področju iz Kurikula (gibanje, jezik, umetnost, matematika družba in narava). 

Svoje mnenje so lahko podali z ocenami od 0 do 5. Ocena 0 je pomenila, da se jim fimo masa 

ne zdi primerna za dejavnost pri posameznem področju, ocena 5 pa je pomenila, da se jim zdi 

povsem primerno, da fimo maso uporabimo pri posameznem področju. 

 

AV8: Kako bi izvedli dejavnost obravnave modelirnih mas?  

Vprašanje je bilo zastavljeno z namenom, da ugotovimo, katera učna metoda se zdi 

vzgojiteljem najbolj primerna za obravnavo modelirnih mas. Vzgojiteljice in vzgojitelji so 

lahko obkrožili več odgovorov. 

 

AV9: Naštejte nekaj primernih izdelkov iz fimo mase za morebitno obravnavo v vrtcu. 

To vprašanje smo razdelili na dva dela. Želeli smo, da vzgojitelji posebej navedejo dejavnosti 

za otroke, stare od 3 do 4 leta, in otroke, stare od 5 do 6 let. Namen tega vprašanja je bil, da 

vzgojitelji podajo dejavnosti za izdelavo s fimo maso, ki so primerne za izvedbo v vrtcu. 

 

AV10: Kako ocenjujte trajnost izdelkov iz fimo mase, če jih uporabljate za 2- do 4-urno 

igro, učenje? 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšno oceno/zaznavo/izkušnjo trajnosti izdelka iz 

fimo mase imajo posamezni vzgojitelji. Zanimalo nas je, ali menijo, da izdelek ne zdrži za 2- 

ali 3-urno igro/učenje, je primeren za redko uporabo, za normalno uporabo, ali zdrži tudi pri 

tedenski uporabi, ali pa celo pri vsakodnevni rabi. 

 

AV11: Če bi izdelovali zbirko petih likov/izdelkov iz modelirnih mas (in jih tudi 

ovrednotili ob igri/učenju), za kakšno dejavnosti bi jih predvideli? 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti mnenje vzgojiteljev o tem, kako velike so primerne 

skupine otrok za igro in učenje iz modelirnih mas. Pri tem vprašanju so anketiranci lahko 

obkrožili več odgovorov. 
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4.1.2 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz enajstih vprašanj. Reševali so ga vzgojitelji in vzgojiteljice 

predšolskih otrok iz petih različnih vrtcev. Poslan je bil torej v Osnovno šolo Janka Kersnika 

Brdo – Vrtec Medo, enota Prevoje in enota Krašnja, Osnovno šolo Trzin – enoto Žabica 

Trzin, v vse enote Vrtca Domžale, Vrtec Zarja in prav tako v vse enote Vrtca Urša. 

Razdeljenih je bilo 113 anketnih vprašalnikov. Nanj je ustrezno odgovorilo le 54 strokovnih 

delavcev vrtca (vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok), od tega 52 (96 %) žensk in 2 

(4 %) moška. V obdelavo podatkov smo vključili vseh 54 rešenih vprašalnikov. Starost 

anketirancev se je gibala od polnoletnosti pa tja do 60 let. Od tega je bila do 20 let le ena 

oseba (2 %), od 20 do 30 let je bilo starih 15 (28 %) anketirancev, od 30 do 40 let je bilo 

starih 16 (30 %) anketiranih oseb, od 40 do 50 let je bilo starih 12 (22 %) 

vzgojiteljic/vzgojiteljev predšolskih otrok in od 50 do 60 let starosti 10 (18 %) anketirancev. 

Prav tako pa smo izvedeli, kakšna je njihova delovna doba. Imajo od 1 leta naprej pa vse do 

35 let in več delovne dobe. Največ oseb, ki je odgovorilo na anketni vprašalnik, ima nad 5 do 

15 let delovne dobe, in sicer kar 17 (31 %). Najmanj pa je bilo vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki 

so imele od 25 do 35 let delovne dobe. Teh je bilo le 5 (9 %). V nadaljevanju so predstavljeni 

rezultati z interpretacijo za vsako posamezno anketno vprašanje (AV), nekateri pa imajo poleg 

interpretacije še stolpčni prikaz. 

 

AV4: Katere modelirne mase uporabljate in kako pogosto? 

 

Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih delajo z različnimi modelirnimi masami, kot so glina, 

plastelin, slano testo, masa Fimo, masa Fimo Soft, testo, zemlja, kinetični pesek, masa DAS 

in Play-Doh. Največ uporabljajo mase, kot so plastelin (34 odgovorov), glina (23 odgovorov) 

in masa DAS (22 odgovorov). Posamezno maso uporabljajo enkrat na leto, enkrat na mesec 

ali enkrat na teden. 
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AV5: Kako pogosto uporabljate modelirne mase (glina, masa DAS, fimo masa, plastelin 

idr.) pri delu v vrtcu? 

 

Vsi izmed anketiranih oseb uporabljajo modelirne mase (Graf 1). Modelirno maso vsaj enkrat 

na leto uporablja 6 (11 %) vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev. Enkrat na šest mesecev oziroma 

nekajkrat na pol leta jo uporablja 13 (24 %) strokovnih delavcev vrtca. Za odgovor mesečno 

oziroma večkrat na mesec se je odločilo kar 22 (41 %) vzgojiteljev. Presenetljivo pa je, da kar 

13 (24 %) anketiranih vzgojiteljev modelirno maso v delo skupin vključuje vsak teden. 

 

 

Graf 1: Število odgovorov vzgojiteljev in vzgojiteljic na anketno vprašanje AV5 v %. 

 

AV6: Ali ste že delali s fimo maso? 

 

V vrtcu je fimo maso že uporabilo kar 76 % anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev 

predšolskih otrok (Graf 2). Z njo so delali kroglice za ogrlice, okraske, obeske, nakit, figure, 

polžke, like, dekoracijo za sobo, magnetne priponke, okraske za jelko, pisanke, perle, 

pripomočke za didaktično igro, darilca za starše, drobne izdelke in hiške. 24 % anketirancev 

pa v vrtcu še ni uporabilo modelirne mase Fimo. Največkrat so navedli razlog, da je cenovno 

predraga (18 %). Ostali razlogi so bili, da še niso razmišljali, da bi jo uporabili; da uporabljajo 

druge modelirne mase; ker je nimajo na zalogi ali jim sploh ni na voljo ter da so bili otroci 

stari od 2 do 3 leta. 
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 Graf 2: Število odgovorov vzgojiteljev in vzgojiteljic na anketno vprašanje AV6 (uporaba fimo mase). 

 

 

AV7: Ocenite primernost fimo mase za dejavnosti ob vsebinah. 

Primernost uporabe izdelkov iz fimo mase pri področju gibanje je z oceno 5 ocenilo 24 % 

anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev, z oceno 4 22 %, prav toliko jih je ocenilo z oceno 3, z 

oceno 2 jih je ocenilo 7 % ter z oceno 1, ki pomeni, da izdelkov iz fimo mase sploh ni 

primerno uporabljati pri gibalnih dejavnostih, je ocenilo 9 % anketirancev. Primernost 

uporabe izdelkov iz modelirne mase Fimo je pri jeziku z oceno 5 ocenilo 8 % anketirancev, z 

oceno 4 je primernost ocenilo največ anketiranih oseb, in sicer kar 31 %, z oceno 3 je 

primernost ocenilo 30 %, z oceno 2 in 1 pa 24 % anketiranih. Pri področju umetnosti se jim 

uporaba izdelkov iz fimo mase zdi najbolj primerna, saj jo je z oceno 5 ocenilo kar 65 % vseh 

anketiranih, z oceno 4,3 in 1 pa ostalih 35 %. Prav tako pa je večina anketirancev (80 %) 

prepričana, da je tudi pri dejavnostih s področja matematike primero uporabljati izdelke iz 

fimo mase, ostalih 20 % pa je podalo oceni 3 in 2. Primernost uporabe izdelkov iz fimo mase 

pri dejavnostih s področja družbe je z oceno 5 ocenilo 18 % anketiranih oseb. Največ jih je 

oceno z ocenama 4 in 3, in sicer 63 %, z oceno 2 je primernost ocenilo 15 % in z oceno 1 4 % 

vzgojiteljev in vzgojiteljic. Področje narave pa je z ocenami 5, 4 in 3 ocenilo 83 % anketiranih 

vzgojiteljev in vzgojiteljic, z oceno 2 13 %, z oceno 0 (ni primerno) pa 2 (4 %) anketiranca. 
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AV8: Kako bi izvedli dejavnost obravnave modelirnih mas?  

Obravnavo modelirnih mas v vrtcu bi anketirani vzgojitelji in vzgojiteljice največkrat 

načrtovali kot izkustveno učenje (28 odgovorov), igro (29 odgovorov), praktično delo (19 

odgovorov) ali projektno učno delo (6 odgovorov). Ena oziroma en izmed anketiranih oseb je 

pod drugo navedel/a, da je to odvisno od starosti otroka (Graf 3). 

 

 

Graf 3: Število odgovorov vzgojiteljev in vzgojiteljic na anketno vprašanje AV8 (učne metode dela). 

 

AV9: Naštejte nekaj primernih izdelkov iz fimo mase za morebitno obravnavo v vrtcu. 

Pri tem vprašanju smo odgovore anketirancev ločili glede na starost otrok. Najprej so pod 

predloge zapisali primere dejavnosti za otroke od 3 do 4 leta starosti. Navedli so jih kar nekaj, 

med seboj pa so se tudi podvajali oziroma večkrat ponovili. Predlogi so bili naslednji: figure, 

perlice za nizanje, liki, kroglice, obeski, ogrlice, polžki, oblikovanje z modelčki za piškote 

(okrasitev z odtisom), spoznavanje oblik, vzorcev, zaporedij, hiške, broška, prosto ustvarjanje 

na določeno temo, okrasni material za jelko, preprosti okraski, različne posodice, plodovi, 

zapestnice, kače, ježki, »palačinke«, polžek, obeski za ključe, gnetenje različnih modelov 

(žoge ipd.), oblikovanje kock različnih barv, liki različnih barv in potičke. Pod primere za 

otroke, stare od 5 do 6 let, pa so zapisale naslednje: žličke, figure, perle za nizanje, nakit, 

mešanje barv – ustvarjalno izražanje, obeski z barvnimi kombinacijami, zaporedje perl za 

ogrlico in zapestnico, izdelava figur za družabno igro, kocke s pikami ali različnimi barvnimi 

ploskvami, izdelava nastopajočih junakov v zgodbi – lahko za namizno dramatizacijo, 

izdelava obeskov in figur – predvsem kot darilce, izdelava živali, pisanke, sadje, didaktični 

material za matematiko, ribice za okrasitev igralnice, izdelava svojega znaka, kroglice za 

štetje, različne broške, črke, maketa, rože, priponke z motivom ali imenom, športni rekviziti, 

vaze in liki. 
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AV10: Kako ocenjujte trajnost izdelkov iz fimo mase, če jih uporabljate za 2- do 4-urno 

igro, učenje? 

Vsi izmed anketiranih vzgojiteljev so prepričani, da so izdelki iz fimo mase trajni, če jih 

uporabljamo za 2- do 4-urno dejavnost (Graf 4). Da so primerni za redko uporabo oziroma 

nekajkrat na leto, je odgovorilo 24 % anketirancev, da so primerni za normalno rabo oziroma 

mesečno uporabo pa je odgovorilo 30 % anketirancev. 16 % je prepričanih, da zdržijo tudi pri 

tedenski uporabi, kar 30 % anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic pa se strinja, da so primerni 

tudi za vsakodnevno uporabo. 

 

 

Graf 4: Število odgovorov vzgojiteljev in vzgojiteljic na anketno vprašanje AV10 v % (trajnost izdelkov za 

igro/učenje). 

 

AV11: Če bi izdelovali zbirko petih likov/izdelkov iz modelirnih mas (in jih tudi 

ovrednotili ob igri/učenju), za kakšno dejavnosti bi jih predvideli? 

Vzgojitelji in vzgojiteljice menijo, da je za izvedbo delavnic za ustvarjanje iz modelirnih mas 

najbolj primerno (32 odgovorov), da vsak otrok dela svojo zbirko in se z njo tudi igra/uči. Kot 

zelo primerno pa so ocenili tudi delo in igro/učenje v majhnih skupinah (3–4 otroci), saj se je 

za ta odgovor odločilo kar 21 oseb. Nekoliko manj primerno (2 odgovora) pa se jim zdita delo 

in igra/učenje v večji skupini (5–10 otrok). 12 odgovorov je bilo podanih za delo in 

igro/učenje v dvojicah, 11 odgovorov pa je bilo za delo in igro/učenje celotnega oddelka 

hkrati.
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5 PROJEKT IZDELAVE UČNIH/IGRALNIH SREDSTEV  

Otroci so z izdelovanjem izdelkov iz fimo mase spoznali nov material, ki jim ni bil znan. 

Ugotovili so, kakšne so njegove lastnosti in značilnosti. Med izdelovanjem so urili svoje 

spretnosti in finomotoriko prstov, poleg tega pa je bila prisotna koordinacija oči in rok. 

Seznanili so se tudi z uporabo različnih pripomočkov in orodij za obdelovanje in oblikovanje 

modelirnih mas. Poleg vsega pa so otroci razvijali vztrajnost in potrpežljivost ter medsebojno 

sodelovanje. 

 

5.1 MERILA ZA IZBIRO IZDELKOV 

Merila, po katerih smo izbirali izdelavo dveh izdelkov, so: 

 

 Uporabljeno gradivo: Pri obeh izdelkih bodo otroci uporabljali le modelirno maso 

Fimo Soft, ki je narejena iz dovolj obstojnega materiala. 

 Zahtevnost postopka izdelave: Izdelava igralnih pripomočkov je preprosta. Otroci 

bodo pri izdelavi uporabljali najbolj preproste postopke, s katerimi se srečujejo vsak 

dan in so jim znani. Postopki, ki jih bodo uporabili, so: gnetenje, valjanje, 

odtiskovanje in rezanje. Nekoliko bolj zahtevno bo, ko bodo morali otroci na rahlo 

zarezati v domino in jo tako razdeliti na dva enaka dela. Še posebej bodo morali biti 

pozorni, da zareza ne bo pregloboka in se oblika pri tem ne bo spremenila.  

 Čas izdelave: Otroci za izdelavo posameznega igralnega pripomočka ne bodo 

potrebovali veliko časa, predvsem tisti, ki so starejši, saj ne bodo potrebovali pomoči. 

Mlajši otroci bodo za izdelavo izdelka potrebovali nekoliko več časa, saj bodo 

potrebovali tudi pomoč.  

 Starost otrok: Starost otrok v skupini je različna, vendar postopki obdelave niso 

težki, zato je izdelava pripomočkov za igri spomin in domino primerna tako za 3-

letnike kot tudi tiste, ki so stari 5 let. 
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5.2 IZDELKA TEHNIŠKE USTVARJALNOSTI 

Za izdelavo obeh izdelkov je bila uporabljena umetna masa Fimo Soft, in sicer različnih barv. 

Tehnološki postopki izdelave so navedeni v prilogi 10.4 za igro spomin in v prilogi 10.5 za 

igro domine. V nadaljevanju podajmo strnjeno predstavitev izdelkov. 

 

5.2.1 PLOŠČICE ZA SPOMIN 

 

PREDSTAVITEV IZDELKA 

Izdelek na sliki 3 je izdelan iz modelirne mase Fimo Soft. Izdelan je preprosto, iz oblike 

štiriperesne deteljice. Izdelava te oblike je zelo preprosta. Izdelamo jo tako, da maso dobro 

pregnetemo, omehčamo, jo razvaljamo in nato odtisnemo šablono v modelirno maso. Ploščic 

za spomin naredimo več, saj se morajo sličice podvajati. Nato pred peko nanje z lesenim 

rezilom narišemo še sliko in jo damo peči. Ko je pečena, z alkoholnim flomastrom sliko 

odebelimo, da je bolj vidna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNOSTI IN UPORABA  

Ploščice za spomin so igralni pripomoček pri igri spomin. S tem pripomočkom otroci 

razvijajo spomin, saj pri igri iščejo pare (dve enaki sličici). Izdelava tega igralnega 

pripomočka je zelo preprosta, zato jo lahko izdelajo tudi otroci, ki so stari 3 leta. Pri izdelavi 

moramo biti pozorni, da modelirno maso dobro pregnetemo, da se omehča in jo tako lažje 

razvaljamo. Prav tako moramo biti previdni pri odstranjevanju oblike iz podlage, da oblike ne 

Slika 3: Ploščice za spomin. 
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popačimo. Dejavnost za starejše otroke nadgradimo tako, da na ploščice izdelajo tudi sliko, 

mlajši pa le ploščico. 

5.2.2 DOMINO 

 

PREDSTAVITEV IZDELKA 

Igralni pripomoček za domino je prikazan na sliki 4. Igra je primarna za otroke, ki so stari 4 

ali 5 let, ko že znajo prešteti do 5. Izdelava je preprosta. Najprej fimo maso pregnetemo in jo 

tako omehčamo, nato pa jo razvaljamo na podlagi. V razvaljano maso odtisnemo pravokotnik. 

Tudi domin naredimo več. Domino nato z lesenim rezilom narahlo zarežemo na polovici. Na 

vsako polovico domine damo poljubno število pik do pet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNOSTI IN UPORABA.  

Otroci pri igri domino iščejo pare, in sicer preštevajo enako število pik na eni polovici 

domine. Vzgojitelj lahko domine izdela na različne načine. Izdelava je preprosta. Otroci lahko 

preko igre utrjujejo pravila štetja: nobenega elementa ne smejo preštevati dvakrat, nobenega 

ne smejo izpustiti, vrstni red preštevanja elementov ni pomemben, zadnji prešteti element je 

hkrati skupno število celotne množice oziroma vseh preštetih elementov. Domine nato z 

enakim številom pik zlagajo v pare. Pri štetju špik, naj si otroci pomagajo s prstom. 

 

 

Slika 4: Domino. 
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5.3 SMERNICE IN PRIPOROČILA ZA VZGOJITELJE  

 

Fimo masa je masa, ki je primerna tudi za otroke drugega starostnega obdobja. Vzgojitelj je 

tisti, ki otroku nudi različne dejavnosti. Načrtovanje dejavnosti z različnimi materiali je zelo 

pomembno, saj otrok tako spoznava in se srečuje z raznolikim materialom, ki mu nudi 

razvijanje različnih vrlin in spretnosti. Z modelirno maso Fimo lahko izdelujemo 

najrazličnejše pripomočke za igro ali različne didaktične materiale. Izdelujemo lahko tudi 

okrasni material in podobno. Izdelki so kakovostni in so primerni za vsakodnevno uporabo. 

Preko ustvarjanja otrok spoznava različne postopke obdelave, se uri v svojih spretnostih, še 

posebej pa je dobra za razvijanje otrokove finomotorike. Tako fimo masa ni primerna le za 

odrasle osebe in osnovnošolske otroke, temveč tudi za predšolske otroke, vse od 3. leta 

starosti naprej (slika 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fimo masa ima prednost pred drugimi modelirnimi masami, saj je barvna in jo lahko 

zapečemo. Po zapeki postane kakovosten material, s katerim otrok lahko vsakodnevno rokuje, 

pa se ne bo izrabil oziroma izničil. Prednost te modelirne mase je tudi, da je prijetna za 

uporabo in jo imajo otroci radi. Pomanjkljivost, ki jo nosi ta modelirna masa, pa je, da se pri 

daljšem pečenju in ob povišani temperaturi (nad 130 °C) sproščajo strupeni plini, zato ni 

primerno, da jo počnemo skupaj z otroki.  

 

Slika 5: Razvijanje finomotorike. 
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Fimo masa se med drugimi modelirnimi masami v vrtcih, ki smo jih anketirali, pojavi 

malokrat. Vzgojitelji navajajo, da je cenovno drag material, za katerega se vrtci ne odločajo, 

saj jim finančne zmožnosti tega ne dopuščajo in si tega v velikih količinah ne morejo 

privoščiti. 

 

Izpostavimo lahko ključne smernice: 

 Modelirna masa Fimo se lahko uporablja pri različnih predmetnih področjih znotraj 

kurikuluma kot tudi pri dejavnostih medpredmetnih povezav. 

 Primerna je za uporabo v vseh starostnih skupinah, z opazko, da mlajši otroci 

uporabijo mehkejše polimere.  

 Masa Fimo Soft je primernejša za predšolske otroke, saj je mehkejša od ostalih vrst 

fimo mase. 

 Z modelirno maso Fimo lahko izdelujemo najrazličnejše igralne in didaktične 

pripomočke, s katerimi bo otrok v stiku vsak dan, pa se ne bodo uničili. 

 

Priporočila za vzgojitelje pa lahko strnemo v: 

 Vzgojitelj naj otroku ponudi čim več različnih modelirnih mas, saj s tem otrok uri 

različne sposobnosti. 

 Pri modeliranju z različnimi masami naj ima otrok čas, da z njimi rokuje, jih razišče in 

najprej prosto ustvarja. 

 Otroku damo možnost, da pri modeliranju uporablja različne pripomočke, da se z 

njimi sreča, seznami in je spreten pri uporabi. 

 Otroku izdelka ne popravljajmo in mu ne pomagamo v tej smeri, da namesto njega 

izdelujemo izdelek, ampak mu pustimo nekaj časa, da se problema, do katerega je 

prišel pri ustvarjanju, loti sam. 

 Zapekanje modelirne mase fimo opravimo v pečici, ki je ločena od sobe in otrok, saj 

med zapekanjem modelirna masa sprošča strupene pline. 
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6 EVALVACIJA DEJAVNOSTI OB UPORABI FIMO 

MASE  

 

Otroci so že pri uvodni motivaciji zelo sodelovali in so bili zavzeti za delo. Pravil družabne 

igre niso popolnoma poznali, zato smo jih obnovili (slika 6). Preden sem jim razkrila, kaj sem 

prinesla s seboj, sem jih povprašala še o ostalih značilnostih družabnih iger (spomin in 

domine). Predvsem me je zanimalo, kaj potrebujemo, da se sploh lahko igramo ti dve igri. Na 

to vprašanje sem dobila zanimive odgovore. Otroci so menili, da za to igro potrebujejo še 

nekoga, da se z njim igra, mizo, stole itd. S podvprašanjem sem jih nato pripeljala do želenega 

odgovora, in sicer da so za igro spomin potrebne kartice z različnimi sličicami, ki imajo po 

dva para enakih sličic, ter da za igro domino potrebujemo ploščice s pikami, ki imajo ravno 

črto na polovici ploščice.   

Slika 6: Spoznavanje igre domino in njenih navodil. 
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Nato sem jim pokazala, kaj sem prinesla s seboj (slika 7). Ena izmed deklic je takoj vedela, da 

imam s seboj modelirno maso Fimo. Nato so otroci ugotovili, da imam s seboj še lesene 

palčke (lesena rezila), pravokotnike (podlago za oblikovanje), modelčke za odtiskati 

(pravokotni modelček in modelček v obliki štiriperesne deteljice) in valjarje. Skozi pogovor 

smo ugotovili, da lahko, če želimo imeti svoje igre domino in spomin, te naredimo sami, iz 

materiala, ki sem ga prinesla. Otroci so se lotili dela. Vsak je dobil eno podlago in eno 

polovico zavojčka modelirne mase Fimo. Maso so najprej dobro pregnetli. Ugotovili so, da je 

na začetku še zelo trda, nato pa vedno mehkejša. Mehkejšo modelirno maso so nato lažje 

razvaljali. Vsak otrok je nato lahko izbiral, ali bo delal ploščico za spomin ali domino. 

Dogovorili smo se, da bomo za domino uporabili pravokotni modelček, za spomin pa 

modelček v obliki štiriperesne deteljice. Pri izdelavi domin so imeli nekateri otroci nekaj 

težav, saj so na polovici domino preveč zarezali s paličico in jim je skoraj razpadla. Prav tako 

so imeli nekateri težave pri izdelavi pik na domini, saj so šibkejši pri uporabi finomotorike. 

Med izdelavo so otroci uživali in so bili željni tehnične ustvarjalnosti. Z vsemi pripomočki, ki 

so jih imeli na voljo, so zelo dobro rokovali in niso imeli nikakršnih težav pri uporabi.  

 

Ko so bili izdelki gotovi, smo jih položili na pekač in jih zapekli oziroma posušili. Pri 

ploščicah za spomin sem sličice odebelila z alkoholnim flomastrom. Pečene in ohlajene sem 

nato ponudila otrokom za igro. Otroci so bili z obema igrama zelo zadovoljni in so po njih 

večkrat posegali. Na osnovi opazovanja dejavnosti 2–4 ure na dan lahko sklepamo, da je 

izdelek iz fimo mase dovolj obstojen in ga bodo lahko uporabljali še zelo dolgo časa, saj se ne 

bo kar tako uničil.  

  

Slika 7: Spoznavanje materialov in pripomočkov. 
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Menim, da sem dosegla cilje, ki sem si jih zadala. Dejavnost, ki sem jo izvedla, je bila dovolj 

zahtevna tako za 3-letnike kot tudi za 5-letnike. Otroci so bili zelo spretni pri izdelavi in so se 

v dani situaciji pri različnih problemih, ki so se pojavili, dobro znašli in pozitivno ukrepali 

(slika 8). Nobena naloga zanje ni bila pretežka, ampak jim je predstavljala nov izziv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izvedbi dejavnosti smo uporabili metodo izkustvenega učenja, in sicer po Kolbovem 

modelu. Na začetku so otroci spoznali dve družabni igri, pri katerih so bili dani v konkretno 

izkušnjo. Sledilo je razmišljujoče opazovanje, in sicer kakšni sta igri. V tretji fazi so otroci 

obe igri že dobro poznali in so že poznali lastnosti in elemente posamezne igre. Tako so lahko 

v tej fazi razmišljali, kako bi z danim materialom lahko sami izdelali ti dve družabni igri. V 

četrti fazi pa so bili ponovno postavljeni v aktivno eksperimentiranje, kjer so sami izdelali 

ploščice za spomin in domine. 

  

Slika 8: Otroci so bili zelo ustvarjalni in spretni. 
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7 DISKUSIJA 

Pri dejavnosti, ki sem jo izvedla, so sodelovali vsi otroci, ki so bili tisti dan prisotni v vrtcu. 

Najprej sem jim predstavila dve družabni igri, in sicer domino in spomin. Kasneje sem jim 

predstavila tudi material in pripomočke, s katerimi so kasneje izdelovali ti dve družabni igri. 

Otroci so imeli na voljo izdelavo dveh različnih iger. Vsak se je sam odločil, katero igro bo 

izdelal. Po želji je lahko vsak otrok izdelal tudi obe ploščici ali po dve enaki ploščici. Ob delu 

so otroci spoznali lastnosti modelirne mase, uporabe pripomočkov za oblikovanje in se urili v 

različnih postopkih za delo z modelirno maso. Poleg vsega pa so otroci pri delu najbolje 

razvijali finomotoriko. Pri izdelavi so morali pokazati njihovi dve pomembni vrlini, in sicer 

vztrajnost in natančnost. Po končanem delu so otroci lahko igri, ki so ju izdelali sami, tudi 

uporabili pri umerjenih dejavnostih oziroma igrah za mizo. Želja po teh dveh igrah je bila 

velika in sta bili uporabljeni vsak dan. 

 

7.1 REALIZACIJA CILJEV 

 

Cilje iz poglavja 1.2, ki smo si jih zadali na začetku diplomskega dela, smo jih tudi izvedli 

skozi celotno diplomsko delo. Kako in kje smo to dosegli, je obrazloženo v nadaljevanju po 

posameznih ciljih. 

 

Cilj 1: Predstaviti izkustveno učenje, opisati metode dela in temeljne značilnosti.  

V 2. poglavju je opisano in opredeljeno izkustveno učenje. Prav tako so opisane tudi metode 

dela in temeljne značilnosti. Ugotovili smo, da je izkustveno učenje primerna 

metoda/strategija tudi pri delu s predšolskimi otroki. 

 

Cilj 2: Predstaviti različne modelirne mase in umestiti fimo maso. 

Cilj predstaviti različne modelirne mase in jih umestiti ter predstaviti modelirno maso fimo in 

jo natančno tudi opisati, smo dosegli v 3. poglavju. Modelirna masa Fimo Soft je primerna za 

uporabo tudi pri predšolskih otrocih, saj je mehkejša, oblikovanje z njo pa je zelo preprosto. 
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Cilj 3: Raziskati in analizirati trenutno stanje poznavanja in dela s fimo maso med 

vzgojiteljicami v vrtcu.  

Cilj smo dosegli že pred pisanjem diplomskega dela z anketnim vprašalnikom, ki je v prilogi 

10.1. Predstavitev ankete in analizo smo umestili v diplomsko delo, pod 4. poglavje. Glavna 

ugotovitev vprašalnika je bila, da modelirne mase v vrtcu pogosto uporabljajo (npr. glina, 

testo, plastelin ipd. se uporabljajo tedensko), vendar konkretne modelirne mase Fimo ne 

uporabljajo tako pogosto (dvakrat na leto), saj vrtci nimajo finančnih sredstev. 

 

Cilj 4: Kritično analizirati in ovrednotiti izvedene delavnice v okviru izkustvenega 

učenja v vrtcu ob izdelkih iz fimo mase, in sicer v drugi starostni skupini (3–6 let). 

Dejavnost, ki smo jo izvedli, smo jo podrobno opisali ter analizirali v 6. poglavju, izdelke pa 

smo natančneje opisali že v 5. poglavju. Postopke za izdelavo smo umestili pod prilogo 10.4. 

Delavnica je potekala odlično, brez večjih težav. Otroci so izdelali predvidene izdelke. S tem 

smo potrdili, da je uporaba fimo mase primerna tudi za predšolske otroke. 

 

Cilj 5: Izdelati smernice in priporočila vzgojiteljem in vzgojiteljicam za delo s fimo maso 

v drugi starostni skupini v vrtcu. 

Smernice in priporočila za vzgojitelje za delo s fimo maso v drugem starostnem obdobju smo 

opredelili v poglavju 5.3. Menimo, da je vzgojitelj tisti, ki mora otroku ponuditi različne 

materiale, pri katerih bo uril različne spretnosti in vrline, ki jih ima. Zato je tudi fimo masa 

zelo dober material, s katerim bo otrok še posebej razvijal spretnosti, kot je finomotorika, ki je 

še posebej pomembna pri predšolskih otrocih. 
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7.2 PREVERJANJE HIPOTEZ DELA 

 

Nekatere hipoteze iz poglavja 1.2, ki smo si jih postavili pred izdelavo diplomskega dela, smo 

na koncu sprejeli, druge pa ovrgli. V nadaljevanju bomo posamezno hipotezo komentirali in 

opredelili, ali smo jo sprejeli ali ovrgli. 

 

H 1: Večina otrok druge starostne skupine še ni izdelovala izdelkov iz fimo mase, ker za  

to niso imeli možnosti, zaradi visoke cene mase. 

Z modelirno maso Fimo se je v skupini srečalo samo eno dekle. To dekle je ob vprašanju 

vzgojiteljice, kaj ima v roki, takoj odgovorilo, da je to fimo masa, ki jo ona uporablja doma in 

ji jo je kupila mama. Ostali otroci so se z njo srečali prvič. Kot razlog so že v anketnem 

vprašalniku vzgojitelji in vzgojiteljice navajali, da ima modelirna masa Fimo visoko ceno ter 

da je to razlog, da je v vrtcih malo prisotna oziroma sploh ni. To hipotezo smo sprejeli in je 

bila popolnoma na mestu. 

 

H 2: Večina otrok bo imela težave pri gnetenju in valjanju fimo mase, saj sta za gnetenje 

mase Fimo Soft potrebni spretnost in ustrezna sila pritiska na podlago. 

Večina otrok pri gnetenju in valjanju ni imela težav, saj so ugotovili, da modelirna masa, če jo 

dobro pregnetejo, postane bolj mehka in prožna. Zato drugo hipotezo, ki smo si jo zastavili, 

ovržemo, saj otroci pri tem res niso imeli težav. 

 

H 3: Več kot polovica otrok druge starostne skupine bo potrebovala pomoč vzgojitelja, 

saj je za delo s fimo maso potrebnih veliko ročnih spretnosti. 

Otroci so težave pri obdelavi s fimo maso reševali sproti in pri reševanju zapletov niso imeli 

težav. Med seboj so si pomagali ali pa so za pomoč prosili vzgojiteljico. Največkrat so se 

težave pojavile pri rahlem zarezu domine na polovico, saj so jo zarezali preveč in se jim je 

razpolovila. Težavo so hitro rešili, in sicer tako, da so modelirno maso še enkrat dobro 

pregnetli in jo razvaljali. Nekateri pa so imeli težave tudi pri oblikovanju kroglic, predvsem 

mlajši otroci – 3-letniki, ki so za pomoč prosili starejše otroke ali vzgojiteljico. Tudi to 

hipotezo sprejmemo, saj je bilo, čeprav so nekateri otroci težave spretno reševali sami, kar 11 

otrok takih, ki so za pomoč prosili vzgojitelja. 
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H 4: Deklice bodo v povprečju hitreje izdelale izdelek kot dečki, ker imajo bolj razvito 

finomotiriko in bolj poznajo opravila, kot sta valjanje in gnetenje.  

V povprečju so bile deklice res tiste, ki so bile pri ustvarjanju z modelirno maso Fimo Soft 

bolj spretne. Ugotovili smo, da so bile deklice v povprečju hitrejše pri izdelovanju izdelkov iz 

modelirne mase. Prav tako so bile deklice v povprečju bolj spretne od dečkov pri gnetenju in 

valjanju, 5 deklic pa je tudi več časa namenilo zunanjemu videzu izdelkov, medtem ko so bili 

dečki s tem hitreje zadovoljni. Tako tudi zadnjo hipotezo lahko sprejmemo. 

 

7.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi izvedbe dejavnosti v vrtcu v drugem starostnem obdobju (priloga 10.2) in 

evalvacije, ki je v 5. poglavju, so v nadaljevanju podani odgovori na raziskovalna vprašanja iz 

poglavja 1.2. 

 

RV1: Kolikšna bo motivacija otrok v drugi starostni skupini pri izdelavi izdelkov iz fimo 

mase za lastno uporabo? 

Preko izvedbe dejavnosti smo ugotovili, da je bila motivacija otrok visoka že na začetku 

dejavnosti in so bili motivirani kar 15 minut. Celotna dejavnost je potekala 60 minut. Otroci 

so kazali velik interes za delo s fimo maso, veliko so spraševali, kaj bo nastalo iz modeliranja, 

bili so vztrajni pri delu, niso se motili, ampak so bili osredotočeni pri modeliranju, 

pripomočke so uporabili na različne načine in si želeli izdelati vedno več izdelkov. 

 

RV2: Kako se kaže ustvarjalnost v drugi starostni skupini? 

Ustvarjalnost v drugi starostni skupini se je kazala tako, da so si otroci že zelo želeli, da bi 

začeli ustvarjati. Ob stiku s fimo maso so jo otroci začeli takoj gnesti in oblikovati v različne 

oblike. Otroci so z njo najprej rokovali in ugotavljali njene lastnosti. Zelo spretni in 

ustvarjalni so bili tudi s pripomočki, ki so jim bili na voljo. Starejše deklice so ustvarjalnost 

pokazale tudi s sličicami, ki so jih z leseno paličico oblikovale na ploščice za spomin. Vsi pa 

so ustvarjalnost pokazali tudi s končnimi izdelki, za katere se je vsak posameznik močno 

potrudil in tako prispeval svoj košček truda in ustvarjalnosti k skupnemu izdelku, ki so ga na 

koncu uporabljali vsi. 
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V predšolskem obdobju »proizvajanje novega« še ni rezultat višjih miselnih procesov. Izdelki 

otrok so novi, spontani in prijetni za oko, vendar jim pogosto manjkata točnost in prilagoditev 

omejitvam realnega sveta. Bolj kot recept oziroma navodila otroci potrebujejo okolje in 

ustvarjalnega vzgojitelja, ki jim omogoči uporabo/izrabo intuicije pri ustvarjanju svojih 

izdelkov brez omejitev. S svojo spontanostjo nadomeščajo manko samoregulacije, kar jih še 

dodatno stimulira pri delu in igri.  

 

RV3: Kako kakovostni bodo izdelki iz fimo mase? 

Izdelki iz fimo mase so dovolj kakovostni za igro in učenje, saj so pri vsakodnevni uporabi 2 

uri po enem mesecu še vedno takšni, kot so bili na začetku (slika 9). 

 

Fimo masa je pralen material, kar je pozitivna lastnost, zlasti pri delu in igri v vrtcu. Izdelava 

in pečenje izdelkov iz fimo mase pa omogoča tudi ustrezno natančnost mer, pravilnost robov, 

oblik, da se izdelki lahko uporabljajo tudi pri učenju raznih matematičnih pojmov, pri 

konstruiranju raznih struktur ipd. 

 

 

  

Slika 9: Izdelki so bili po enem mesecu še vedno takšni kot prvi dan. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Namen diplomskega dela je bil prikazati dejavnost za predšolske otroke v drugi starostni 

skupini. Dejavnost je vključevala ustvarjanje izdelkov iz mase Fimo Soft preko izkustvenega 

učenja. Dejavnost je najprej vključevala seznanjanje z dvema družabnima igrama (spomin in 

domino). Sledilo je razmišljanje, kako bi izdelali ti dve družabni igri s ponujenim materialom. 

Otroci so se tako preko dejavnosti seznanili tudi z modelirno maso Fimo Soft ter s 

pripomočki, ki so jih uporabljali pri delu. Še posebej je bil cilj razvijati njihove spretnosti, 

ustvarjalnost in domišljijo. Cilj je bil, da otroci sami izdelajo dve družabni igri za lastno 

uporabo. Preko predstavljene dejavnosti je bila vzgojiteljem predstavljena uporabnost fimo 

mase v vsakdanjem življenju. 

 

Pri izvedbi dejavnosti smo uporabili metodo izkustvenega učenja, in sicer po Kolbovem 

modelu. Na ta način so si otroci veliko več zapomnili, kot če bi jim vse ponudili in bi bili oni 

samo pasivni ustvarjalci teh dveh iger. Zaradi izkustvenega učenja pa jim je bila dejavnost 

bolj zanimiva in jim je v vsaki fazi, ki je prišla na vrsto, dala več motivacije za nadaljnje delo. 

Izkustveno učenje je pri povezovanju teorije in praktičnega dela boljše kot pri klasičnih 

metodah dela. Samo učenje pa nam ponuja, da med seboj lahko povezujemo več različnih 

kurikularnih področij (likovna umetnost, matematika in narava). Otroci so se urili v 

medosebnih odnosih, upoštevanju posameznih pravil, samostojnosti in ustvarjalnosti. 

Dokazano je bilo tudi, da so otroci tisto, kar so naredili sami, bolj cenili in jih je v 

nadaljevanju to bolj motiviralo kot ostale »namizne« oziroma družabne igre. Pri tej metodi je 

glavno, da je vzgojitelj le svetovalec in motivator, otroci pa so glavni igralci celotne 

dejavnosti. 

 

Izdelava izdelkov iz fimo mase v vrtcu je uporabna in primerna dejavnost za otroke druge 

starostne skupine, saj so otroci izdelali didaktične materiale za družabni igri, ki sta namenjeni 

za njihovo uporabo. Izdelali so družabni igri spomin in domino. Igri so preizkusili sami. Nad 

njima so bili zelo navdušeni. Z izvedbo dejavnosti so otroci razvijali spretnosti, kot so 

natančnost, vztrajnost in marljivost. Z uporabo pripomočkov pa so razvijali delovne navade in 

ročne spretnosti. Opazili smo, da so bolj cenili izdelke, ki so jih izdelali sami in vanje vložili 

veliko truda, saj so bili zanje veliko vredni. 
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Med izdelovanjem so otroci spoznali lastnosti modelirne mase Fimo. Skoraj vsi so se z njo 

srečali prvič in so jo menjavali s plastelinom. Preko dejavnosti smo ugotovili tudi, da so 

modelirne mase zelo uporabne tudi v vsakdanjem življenju in jih lahko uporabimo za izdelavo 

veliko različnih pripomočkov in materialov. Otroci so bili pri izdelovanju zelo spretni in 

ustvarjalni. Večjih težav niso imeli in so z veseljem naredili po več ploščic za spomin in 

domino. Med ustvarjanjem so ugotovili, da fimo masa z gnetenjem postane mehkejša in bolj 

prožna ter se tako lažje razvija. Pri vsakem posameznem delu so pokazali veliko natančnosti 

in vztrajnosti pri delu. 

 

Med izdelovanjem pripomočkov za družabni igri smo primerjali psihomotorične sposobnosti 

otrok pri izdelavi domin in ploščic za spomin. Cilj smo dosegli z merjenjem časa izdelave 

domin in spominskih ploščic. Ugotovili smo, da so bile deklice v povprečju hitrejše pri 

izdelovanju izdelkov iz modelirne mase. Prav tako so bile deklice bolj spretne od dečkov pri 

gnetenju in valjanju, deklice pa so tudi več časa namenile zunanjemu videzu izdelkov, 

medtem ko so bili dečki s tem hitreje zadovoljni. 

 

Z izvedbo dejavnosti smo bili zadovoljni. Sicer smo najprej načrtovali, da bo delo potekalo v 

skupinah, vendar smo zaradi lažje organizacije in dela to izvedli v manjših skupinah, ki so se 

ustvarjale sproti. Dejavnost bi lahko zasnovali tudi tako, da bi si vsak otrok naredil svoj 

spomin ali domino, saj so bili otroci zelo motivirani. Otrokom, ki so bili pri modeliranju 

spretnejši in hitrejši, pa bi lahko ponudili tudi možnost, da zasnujejo oziroma izdelajo eno 

družabno igro, ki je bolj zahtevna za izdelavo in primerna njihovi starosti (npr. človek ne jezi 

se). 

 

Za nadaljevanje dela bi bilo smiselno izvesti dejavnost še pri drugih starostnih skupinah. 

Smiselno pa bi bilo tudi, da bi otroci iz modelirne mase izdelali še kakšno bolj zapleteno igro, 

pri kateri bi morali izdelati več komponent (človek ne jezi se, izdelava slik iz likov, 

sestavljanko itd.). 
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10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Vprašalnik za strokovne delavce vrtca 
Spoštovani, 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Menim, da se pri 

vsakdanjem delu z otroki v vrtcu srečujemo z različnimi materiali, tehnikami in tehnološkimi 

postopki pri procesu ustvarjanja. V okviru zaključka študijskega programa bom raziskala 

področje izkustvenega učenja v vrtcu ob izdelkih iz fimo mase. Za pripravo diplomskega dela 

potrebujem vaše mnenje in izkušnje, z namenom, da uspešno sestavim načrt in pripravo za 

izvedbo tehniških delavnic v vrtcu. Vljudno vas prosim, da vprašalnik v celoti izpolnite. 

Anketni vprašalnik je anonimen in je namenjen izključno analiziranju podatkov, ki bodo 

obravnavani v diplomskem delu.  

 

Hvala za vaš trud. 

Marta Pogačar 

 

1. Starost: 

a) do 20 let 

b) od 20 do 30 let 

c) od 30 do 40 let 

d) od 40 do 50 let 

e) od 50 do 60 let 

2. Spol  

M           Ž 

3. Čas zaposlitve v vrtcu (ustrezno obkrožite): 

a) do 5 let 

b) od 5 do 15 let  

c) od 15 do 25 let 

d) od 25 do 35 let 

e) več kot 35 let 

4. Katere modelirne mase uporabljate in kako pogosto? 

 

 

 

 



 

 

 

5. Kako pogosto uporabljate modelirne mase (glina, masa DAS, fimo masa, plastelin 

idr.) pri delu v vrtcu? 

a) nikoli 

b) 1-krat letno 

c) 1-krat na pol leta 

d) nekajkrat na pol leta  

e) mesečno 

f) večkrat na mesec 

g) vsak teden 

6. Ali ste že delali s fimo maso? 

Da. Kaj?___________________________________ 

Ne. Zakaj ne?______________________________________ 

7. Ocenite primernost fimo mase za dejavnosti ob vsebinah: 

Področje dejavnosti 0 – ni primerno                                              5 – zelo primerno 

Gibanje 0 1 2 3 4 5 

Jezik       

Umetnost       

Družba       

Narava       

Matematika       

8. Kako bi izvedli dejavnost obravnave modelirnih mas?  

a) izkustveno učenje 

b) projektno učno delo 

c) praktično delo 

d) igra 

e) drugo: _______________________________________________ 

 

9. Naštejte nekaj primernih izdelkov iz fimo mase za morebitno obravnavo v vrtcu. 
starost 3–4 leta:_______________________________________________________ 

starost 5–6 let:________________________________________________________ 

10. Kako ocenjujte trajnost izdelkov iz fimo mase, če jih uporabljate za 2- do 4-urno 

igro, učenje? 

a) ne zdržijo  

b) za redko uporabo, nekajkrat na leto 

c) za normalno rabo, vsak mesec 

d) zdržijo tudi pri tedenski rabi 

e) vsakodnevna raba  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Če bi izdelovali zbirko petih likov/izdelkov iz modelirnih mas (in jih tudi ovrednotili 

ob igri/učenju), za kakšno dejavnosti bi jih predvideli? 

a) vsak otrok dela svojo zbirko in se igra/uči 

b) delo in igra/učenje v dvojicah  

c) delo in igra/učenje v majhnih skupinah (3–4 otroci) 

d) delo in igra/učenje v večji skupini (5–10 otrok) 

e) delo in igra/učenje celotnega oddelka 

  



 

 

 

10.2 PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

 

Skupina: zvezdice, starost 3–5 let. 

Področje dejavnosti: narava, matematika. 

 

Tema: izdelajmo družabni igri. 

 

CILJI 

 

Globalni cilji: 

 Razvijanje spretnosti pri tehničnih postopkih za izdelavo. 

 

Splošni cilji:  

 Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 Otrok prepoznava in uporablja tehnične pripomočke. 

 Otrok samostojno izdela pripomočke za družabno igro (domine, spomin). 

 Otrok oblikuje obliko pravokotnika in štiriperesne deteljice. 

 Otrok šteje in prešteva pike na ploskvi. 

 Otrok celoto deli na dva enaka dela. 

  

Sredstva: 

 masa Fimo različnih barv, 

 valjarji, 

 podlage, 

 lesene palčke za izrezovanje, 

 modelčki za oblikovanje, 

 peko papir, 

 pečica. 

 

Oblika dela: skupna, skupinska. 

 

Metode dela: 

 metoda igre, 

 metoda praktičnega dela, 

 metoda pogovora. 

Prostor: igralnica. 

 

Vloga odraslega:  

 Vzgojitelj otroku nudi podporo pri ustvarjanju in ga usmerja. 

 Pazi na otrokovo varnost pri delu. 

 Spodbuja samostojnost pri otroku. 

 

 

  



 

 

 

 

OPIS DEJAVNOSTI  

 

 

Otroci sedejo v krog. Na sredino kroga postavim dve družabni igri (domino, spomin). Opazujejo ti 

dve družabni igri. Spoznajo, kaj potrebujemo za ti dve družabni igri. Ugotovimo, da za domino 

potrebujemo pravokotne ploščice z različnim številom pik, za igro spomin pa potrebujemo dve enaki 

ploščici (oblika štiriperesne deteljice), pri čemer morata imeti obe ploščici enako sliko.  

Otroke povabim k izdelavi teh dveh družabnih iger. Otroci imajo možnost izbire, kaj bodo 

izdelovali. Tako otroci za domino s pomočjo lesene podlage, valjarja, modelčka za oblikovanje 

pravokotnika in lesenih palčk za rezanje izdelajo pravokotnike, z roko pa oblikujejo pike, ki jih nato 

polagajo na pravokotnike. Na sredino s paličico naredijo tudi črto, s katero domino razpolovijo na 

pol. Otroci, ki delajo ploščice za spomin, pa potrebujejo leseno podlago, valjar, modelček za 

oblikovanje štiriperesne deteljice in leseno palčko za rezanje.  

Ko otroci domino in kartice za spomin izdelajo, jih položimo na pekač. Sama jih nato zapečem v 

pečici ter ohlajene prinesem nazaj. Tako se otroci lahko igrajo s svojimi lastnimi igračami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.3 OPAZOVALNI LIST PRI DEJAVNOSTI 

 

OPAZOVALNI LIST 

 

Števil

o 

otroka 

Spol 

otroka 

(M/Ž) 

Kateri 

izdelek 

izdeluje 

(D – 

domino, 

S – 

spomin) 

Pripomočki, 

ki jih 

uporablja 

 

Je potreboval 

pomoč in 

koliko 

pomoči (0–2) 

Kakovost 

izdelanega 

izdelka 

(0–2) 

Predviden čas 

za izdelavo 

izdelka (min) 

1. M 2 x D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 

modelček za domino 
in spomin 

0 2 5 

2. M D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

in spomin 

1 1 8 

3. M S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za spomin 

2 2 3 

4. M 2 x S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za spomin 

1 1 7 

5. Ž 2 x D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 

modelček za domino 
in spomin 

0 2 6 

6. Ž 2 x D Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

0 2 5 

7. Ž 2 x D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

in spomin 

0 2 7 

8. M S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za spomin 

1 2 2 

9. Ž 2 x D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

in spomin 

1 2 7 

10. M D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

in spomin 

1 2 6 

11. Ž S Lesena podlaga, 
valjar, leseno rezalo, 

modelček za spomin 

0 2 2 

12. M D Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

1 1 4 

13. M D Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

1 1 4 

14. Ž 2 x S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za spomin 

0 2 3 

15. Ž 2 x D Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 

modelček za domino 

1 2 5 

16. M S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 

modelček za spomin 

1 2 3 



 

 

 

17. Ž 2 x D + S Lesena podlaga, 
valjar, leseno rezalo, 

modelček za domino 

in spomin 

0 2 7 

18. M 2 x D + S Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 

modelček za domino 
in spomin 

1 1 7 

19. Ž 2 x D Lesena podlaga, 

valjar, leseno rezalo, 
modelček za domino 

0 1 4 

20.       

21.       

 

Legenda:  

 Koliko pomoči potrebuje otrok: 0 – ne potrebuje pomoči, otrok je 

samostojen; 1 – potrebuje malo pomoči; 2 – potrebuje veliko pomoči. 

 Kakovost izdelka: 0 – izdelek ni kakovosten; 1 – izdelek je kakovosten; 2 

– izdelek je zelo kakovosten. 



 

 

 

10.4 PLOŠČICE ZA SPOMIN 

 

OPIS IZDELKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploščice za igro spomin so primerne za otroke od 3. leta starosti naprej. Ploščice imajo na eni strani 

sličico, ki je narisana z leseno paličico in odebeljena z alkoholnim flomastrom. Otroci z igro spomin 

razvijajo in utrjujejo spomin. Pri igri morajo iskati dva enaka para sličic. 

 

TEHNOLOGIJA DELA  

Materiali - masa Fimo Soft zelene in svetlomodre 

barve 

- alkoholni flomaster 

Pripomočki  - valjar 

- model za odtiskovanje (oblika 

štiriperesne deteljice) 

- lesena paličica 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE  

 

Modro fimo maso razrežemo na pol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dobljeni del dobro pregnetemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvaljamo jo z valjarjem, da dobimo razvaljano 

maso debeline 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na razvaljano površino odtisnemo model 

štiriperesne deteljice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Odvečno fimo maso odstranimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dobljeno ploščico z leseno paličico narišemo 

sličico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploščice položimo v pekač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pekač s ploščicami za spomin damo v pečico za 

30 minut na 130 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečene izdelke vzamemo iz pečice in počakamo, 

da se ohladijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sličice na ploščicah odebelimo z alkoholnim 

flomastrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONČNI IZDELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

10.5 DOMINO 

 

OPIS IZDELKA 

 

 
 

 

 

Z igro domino otroci utrjujejo števila do 5. Na vsaki polovici domine je različno število pik. Otroci 

pri igri iščejo pare, in sicer tako, da določenemu številu pik poiščejo enako število pik. 

 

TEHNOLOGIJA DELA  

Materiali - masa Fimo Soft zelene, svetlomodre in 

črne barve 

Pripomočki  - valjar 

- model za odtiskovanje (oblika 

pravokotnika) 

- leseno rezilo 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE  

 

 

En paket fimo mase razrežemo na pol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dobljeni del dobro pregnetemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvaljamo jo z valjarjem, da dobimo razvaljano 

maso debeline 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na razvaljano površino odtisnemo model 

pravokotnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvečno fimo maso odstranimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V dobljeno ploščico z lesenim rezilom narahlo 

zarežemo na polovici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzamemo črno maso Fimo Soft in iz nje med 

rokami oblikujemo majhne pike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pike razporedimo na obe polovici domine. 

Število kroglic je na vsaki polovici domine 

različno (od 1 do 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploščice položimo v pekač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KONČNI IZDELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekač s ploščicami za spomin damo v pečico za 

30 minut na 130 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečene izdelke vzamemo iz pečice in počakamo, 

da se ohladijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


