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Povzetek 

V okviru magistrskega dela sem raziskovala uporabnost lego kock1 pri socialno pedagoškem 
delu, na podlagi posebej zasnovanih in izpeljanih vzgojno-izobraževalnih delavnicah.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem izhajala iz teorije igre, potreb otrok, ki prihajajo iz 
socialno ogroženih družin, varovalnega dejavnika poletnih počitnic in terapije z lego kockami. 
Njen začetnik je Daniel LeGoff. Prav tako pa sem izhajala iz ugotovitev tujih in slovenskih 
raziskav, ki so bile povezane z uporabo lego kock na pedagoškem področju. 

V empiričnem delu je predstavljena izvedena akcijska raziskava, ki sem jo izvedla v okviru 
magistrskega dela. Namen raziskave je bil preveriti uporabnost lego kock pri vzgojno-
izobraževalnem delu s socialno ogroženimi otroci, ki so v poletnih mesecih letovali v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču. Akcijska raziskava je sestavljena iz 
šestih osnovnih faz in sedemnajstih prožnih akcijskih korakov. Pripravljenih in izvedenih je 
bilo pet vzgojno-izobraževalnih delavnic, ki so zajemale področja medsebojnih odnosov, 
sodelovalnega dela, spodbujanja ustvarjalnosti in krepitev socialnih kompetenc. V raziskavi je 
sodelovalo 35 šoloobveznih otrok, starih od šest do deset let, njihovi vzgojitelji, pedagoška 
vodja letovišča in socialna delavka, ki je bila del slovenske projektne skupine lego. Podatki so 
bili zbrani s tehnikami anketnega vprašalnika za vzgojitelje, otroke, strokovni delavki in z 
zapisi zbranimi v dnevniku raziskovanja.  

V Sloveniji se tak pristop terapije še ne uporablja v praksi, medtem ko se v razvitejših državah 
tega pristopa vedno bolj poslužujejo zaradi pozitivnega vpliva na otroke. Pomen pričakovanih 
ugotovitev je v uporabni vrednosti lego kock kot didaktičnega pripomočka pri socialno 
pedagoškem delu z različnimi skupinami otrok in mladostnikov. Na podlagi izpeljane 
raziskave sem prispevala k primeru izvirnega načina poučevanja in k prepoznavanju uporabne 
vrednosti lego kock kot didaktičnega pripomočka socialnih pedagogov. 

 

Ključne besede: didaktični pripomoček, lego kocke, socialne kompetence, socialno ogroženi 
otroci, terapija z lego kockami   

                                                 
1
 LEGO® je zaščitena blagovna znamka. Zaradi preglednosti naloge bom uporabljala povsod zapis lego. 



Abstract 

In my master thesis I conducted research focused on the effectiveness  of lego2 bricks in the 
social pedagogical work based on educational workshops designed especially for this purpose.  

The theoretical part of my master thesis was based on the theory of play, the needs of children 
from socially disadvantaged families, the protective factor of summer holidays and the lego 
based theory, founded by Daniel LeGoff. I also made use of the findings of previously carried 
out foreign and Slovenian research related to the use of lego bricks in the pedagogy.  

In the empirical part of the paper I presented the action research that I conducted as part of my 
master thesis. The purpose of this research was to verify the effectiveness of lego bricks in 
educational work with socially disadvantaged children. The research was carried out with 
socially disadvantaged children who spent their summer at the resort 'Mladinsko zdravilišče in 
letovišče Debeli rtič'. Action research consisted of six basic phases and seventeen flexible 
action steps. Five thematic educational workshops were prepared. Workshops were based on 
peer relationships, cooperative work, promotion of creativity and strengthening of social 
competence. The study involved thirty-five children aged from six to ten years old, their 
teachers, the organizer of pedagogical activities at the resort and a social worker who was part 
of the Slovenian LEGO project group. All the data was collected through the use of 
questionnaires for the teachers, children and professional workers, and through the data 
collected in a research diary. 

In Slovenia, this kind of therapy approach is not yet used in practice. However, due to the 
positive impact it has on children, this approach is becoming increasingly more popular for 
use in the more developed countries. The significance of the findings in this master thesis lies 
in the fact that lego bricks proved to be an incredibly valuable didactic tool in the social 
pedagogical work with children and adolescents. Based on the conducted research, I 
contributed to the case of the original teaching method, as well as to the recognition of the 
value of lego bricks as a didactic tool for social pedagogues. 

 

Keywords: didactic aid,  lego bricks, lego - based therapy, social competence, socially 
disadvantaged children  

                                                 
2
 LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this 

work. Due to the transparency of master thesis I will be using the form lego.  
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I. UVOD 

Dolgo sem premišljevala o tematiki magistrskega dela. Imela sem veliko zamisli, vendar pri 
nobeni nisem začutila, da je zame resnično tista »taprava«. Nato pa me je pritegnil članek na 
socialnem omrežju Facebook in me usmeril do raziskav, ki jih je naredil Daniel LeGoff, 
začetnik terapije, ki temelji na uporabi lego kock. Moji prvi spomni na otroštvo me vežejo 
prav na igranje z lego kockami. Spomnim se veselja, ko sem jih dobila za rojstnodnevno 
darilo. Komplet kock s škatlo imam še danes doma skrbno pospravljen. Dejstvo, da bi kot 
socialna pedagoginja pri svojem pedagoškem delu lahko uporabljala lego kocke, me je 
popolnoma prevzelo. Ker tekom študija nisem našla nobenega didaktičnega pripomočka, ki bi 
mi bil všeč in ki bi se mi zdel tako vsestranski, kot so lahko lego kocke. Takoj sem vedela, da 
je to tista prava tema, ki jo želim natančno raziskati in o njej napisati nekaj, kar bi lahko bilo v 
pomoč tudi drugim socialnim pedagogom pri njihovem delu ter tako v slovenski prostor 
vnesti nekaj svežine, glede na to, da slovenski prostor še tega pristopa ne pozna. 

Idej, kako implementirati lego kocke in pristop, ki so ga razvili v tujini, v vsakdanje delo 
socialnih pedagogov v Sloveniji, sem imela veliko. Porabila sem veliko časa, da sem 
zasnovala končno idejo in cilje svoje akcijske raziskave.  

V praksi sem želela preizkusiti princip terapije z lego kockami, ki so jo razvili v tujini, vendar 
na drugi ciljni populaciji, na socialno ogroženih otrocih, ki prihajajo na letovanje na Debeli 
rtič. Za njih sem se odločila, ker mislim, da prevečkrat ostanejo spregledani in so zaradi 
življenjskih okoliščin običajno prikrajšani za številne dobrine. Na letovanja prihajajo različni 
otroci. Otroci pridejo veseli, razigrani, žalostni, zadržani, tihi … Nekaterim je všeč direndaj, 
spet drugi dogajanje opazujejo samo od daleč. Vsak posameznik, ki pride na letovanje, nosi s 
seboj svojo zgodbo in »svojo prtljago« od doma. Vsak termin na Debelem rtiču je drugačen 
od prejšnjega. Nekateri termini so bolj naporni od drugih in enako je z otroki, eni so bolj 
vodljivi, drugi manj. Med otroki opazimo, da se nekateri ne znajo vključiti v družbo, da ne 
poznajo mej, do kod lahko gredo pri igri ali v pogovoru z vrstniki, da niso vajeni timskega 
dela in da se ne znajo ali pa si ne upajo verbalno izražati. Zgodba je pri vsakem otroku 
drugačna, na tem mestu ne moremo posploševati, da nekaj v celoti velja za posameznika ali 
določeno skupino otrok. Zato sem se odločila, da bom pri teh otrocih poskušala okrepiti 
naslednje kompetence: socialne veščine, ustvarjalnost, medsebojni odnosi in sodelovalno 
delo. Tekom lastnih dolgoletnih prostovoljskih izkušenj na letovanjih sem zaznala, da se 
največkrat pojavljajo kot slabše razvite. Hkrati pa gre za lastnosti in sposobnosti, ki so v 
današnjem sodobnem svetu pomembne. S tem pa nikakor ne trdim, da za skupino socialno 
ogroženih otrok velja, da nimajo razvitih socialnih kompetenc, ustvarjalnosti, da ne znajo 
vzpostavljati medsebojnih odnosov in da niso vešči timskega oziroma sodelovalnega dela. 

Otroci, ki prihajajo na letovanje na Debeli rtič na morje, se pridejo tja spočit in sprostit, hkrati 
so jim ponujene različne zabavne in vzgojno-izobraževalne delavnice. Zato sem se odločila, 
da bom en teden na Debelem rtiču izvajala delavnice, ki bodo vzgojno-izobraževalne in ki 
bodo vsebovale elemente terapije z lego kockami. Z delavnicami želim otrokom ponuditi 
nekaj, česar v svojem domačem okolju niso deležni. Poleg tega sem želela preizkusiti pristop, 
ki je bil prvotno zasnovan  za delo z otroki, ki imajo motnje avtističnega spektra in ugotoviti, 
ali lahko dosežem podobne rezultate, kot so jih dosegli raziskovalci v tujini. Želela sem tudi, 
da se otroci zabavajo, da navežejo prijateljske stike, da se naučijo sodelovalnega dela, da 
razvijajo svojo kreativnost in da si okrepijo svoje komunikacijske ter socialne veščine. Ob 
vsem tem pa me je zanimalo še, ali so lahko lego kocke pogosteje uporabljen didaktični 
pripomoček socialnih pedagogov pri svojem delu. Delavnice bodo zasnovane na prostovoljni 
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udeležbi in bodo potekale ob urah, ko otroci ne bodo imeli drugih aktivnosti, kot je kopanje 
ali izlet z ladjico.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila socialno ogroženost otrok, dejavnike, 
ki vplivajo na otrokov razvoj, pomen poletnih počitnic in njihov varovalni dejavnik, pomen 
prisotnosti igre pri otrocih, delo socialnih pedagogov in terapijo, ki temelji na uporabi lego 
kock. V empiričnem delu pa je podrobno predstavljena akcijska raziskava, ki sem jo 
zasnovala in izpeljala v poletnih mesecih.  

Cilj magistrskega dela je predstaviti terapijo, ki temelji na uporabi lego kock slovenskemu 
raziskovalnemu prostoru in ugotoviti, ali so lahko lego kocke uporaben didaktični pripomoček 
socialnih pedagogov pri pedagoškem delu. Ob tem sem želela ugotoviti, če lahko z vzgojno-
izobraževalnimi delavnicami s pomočjo prvin terapije z lego kockami in lego izobraževalnih 
programov, z uporabo lego kock pri socialno ogroženih otrocih krepimo socialne kompetence, 
spodbujamo ustvarjalnost ter vplivamo na medsebojne odnose in sodelovalno delo. Z rezultati 
želim prispevati k izvirnemu pristopu učenja in poučevanja socialnih pedagogov. Poleg tega 
želim na primeru socialno ogroženih otrok dokazati, da imajo lego kocke veliko didaktično 
vrednost, ter da bi se jih lahko socialni pedagogi pogosteje posluževali pri svojem 
pedagoškem delu.   

Pristop, ki so ga razvili v tujini, se uradno imenuje »LEGO® − based therapy«. Terapija, ki so 
jo razvili ob uporabi lego kock, ni potrjena, sponzorirana ali pooblaščena s strani podjetja 
LEGO®, ki je proizvajalec uporabljenih lego kock, zato ob upoštevanju zaščitenosti njihove 
znamke ne smemo uporabljati izraza lego terapija. Lahko pa uporabljamo zapis tako, da 
opišemo, da naša terapija temelji na uporabi lego kock ali krajše terapija z lego kockami.  



12 
 

II. TEORETIČNI DEL  

1 Socialna ogroženost in ranljive skupine 
Socialno ogrožene družine spadajo med ranljive skupine, kjer se prepletajo različne vrste 
prikrajšanosti (materialna, finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska) in so pogosto v 
neugodnem položaju pri dostopanju do pomembnih življenjskih virov (Trbanc, Boškić, Kobal, 
Rihter, 2003). Prav tako v slovarju slovenskega knjižnega jezika pod pojmom »socialna 
ogroženost« najdemo naslednji zapis: »ogroženost zaradi slabih gmotnih, življenjskih 
razmer«. Smodiš (2001, str. 10) navaja, da imajo »otroci iz revnih in prikrajšanih družin 
slabše možnosti izobraževanja, življenjski slog njihovih družin je bolj nezdrav, številne 
ogrožajoče življenjske okoliščine same po sebi slabijo njihove razvojne možnosti.« Strojin (v 
Smodiš, 2001) pravi, da je revščina potuhnjena, da ni lahko prepoznavna in da ima lahko več 
obrazov. Najpogosteje jo spremlja še nasilje, alkoholizem, različne bolezni, neukosti in 
otopelosti. 

Med ranljive skupine, ki se srečujejo z večjim tveganjem socialne izključenosti v Sloveniji, 
uvrščamo (Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007−2017, 2007): 

• ljudi z nizkimi dohodki, katerih preživetje je odvisno samo od socialnih transferjev 
(brezposelni, enostarševske družine, starejše samske osebe), 

• invalide, 
• brezdomce, 
• Rome, 
• otroke in mladostnike s težavami v odraščanju, 
• žrtve nasilja, 
• odvisnike, 
• osebe s težavami v duševnem zdravju, 
• migrante, begunce in prosilce za azil.  

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je pod pragom tveganja revščine v 
Sloveniji leta 2015 živelo 287.000 oseb, od tega 54.000 mladoletnih oseb, kar predstavlja 14,2 
% vseh otrok v Sloveniji (Intihar, 2016). V letu 2016 so bili podatki nekoliko nižji, vendar še 
vseeno visoki. Pod pragom revščine je v letu 2016 živelo 13,9 % celotnega prebivalstva, kar 
znaša 280.000 prebivalcev, od tega je bilo 46.000 mladoletnih otrok − 11,9 % od vseh otrok v 
Sloveniji. Prav tako je bilo v letu 2016  371.000 oseb (ali 18,4 % celotnega prebivalstva) 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti (Intihar, 2017). Leta 1984 je Svet Evrope 
sprejel definicijo revščine, ki jo uporabljamo tudi v Sloveniji: »Revne so osebe, družine ali 
skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna, socialna) so tako omejena, da jim ne 
omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo« (v Program boja proti 
revščini in socialni izključenosti, 2000, str. 8).  

Poznamo tri prevladujoče tipe revščine (prav tam): 

• Absolutno: tukaj gre za pomanjkanje osnovnih dobrin, ki jih posamezniki nujno 
potrebujejo, da zadovoljijo svoje osnove potrebe po hrani, oblekah in namestitvi 
−stanovanju. 

• Relativno: gre za relativno pomanjkanje dobrin glede na raven blaginje v 
določenih skupnosti. 
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• Subjektivno: revščino lahko objektivno izmerimo, vendar pa je le ta subjektivno 
dojeta s strani posameznikov. 

Vedno pogostejša pa je tudi socialna izključenost. V tem primeru poleg materialnega 
pomanjkanja ljudje občutijo tudi primanjkovanje socialnih stikov. Socialna izključenost in 
revščina sta med seboj povezani in predstavljata večdimenzionalen problem (prav tam). 

 

1.1 Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj 

Na otrokov razvoj vplivajo mnogi dejavniki. Pomemben vpliv na razvoj otrokove osebnosti 
imajo okoljski dejavniki, kajti okolje opredeljuje pogoje, v katerih se razvijajo osebnosti 
posameznikov. Oblikuje se spekter navad, spretnosti, vrednost in identitet (McCrae idr. 2000 
v Kavčič, 2005). Hkrati pa ima dolgoročne posledice na otrokovo prilagajanje tudi vpliv 
staršev  na otroke. Na razvoj osebnosti otroka tako vplivajo dejavniki družine kot dejavniki 
zunaj družinskega okolja (Kavčič, 2005). Otroci danes odraščajo v različno situiranih 
družinah. Nekateri imajo veliko dobrin na voljo, drugi jih imajo manj. Anica Mikuš Kos (v 
Smodiš, 2001) opozarja, da tudi če otroci ne stradajo, so razvojne, izobraževalne in druge 
možnosti revnih otrok slabše kot možnosti otrok, ki niso izpostavljeni revščini.   

Dejavniki tveganja, ki izhajajo iz revščine (Mikuš Kos,  v Smodiš 2001, str: 20−22): 

Materialno-ekološki: 

• slabo stanovanje, 
• neugodno širše bivalno okolje, 
• otrok ne hodi na počitnice na morje, v gore ali na izlete, 
• slabši nadzor otrok in več nesreč. 

Psihične obremenitve/stresi: 

• celotna družinska atmosfera je obarvana s stisko, 
• vsakodnevne skrbi za preživetje, 
• brezupnost, 
• slaba samopodoba staršev in drugih družinskih članov, 
• več telesnih težav in obolenj pri starših, starih starših, 
• več psihosocialnih in psihiatričnih motenj pri starših. 

Brezposelnost staršev: 

• skrb za preživetje, 
• negotovost, 
• prizadeto človeško dostojanstvo, 
• čustvena prizadetost, ki se kaže z depresivnim razpoloženjem, razdražljivostjo, 

nestrpnostjo do otrok, 
• spremenjene vloge v družini. 

Vzgojno/izobraževalni: 

• manj ukvarjanja z otrokom, 
• manj učnih spodbud, 
• manj knjig in drugih kulturnih dobrin doma, 
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• manj dodatnega zunajšolskega izobraževanja, 
• manj pomoči ob neuspehu, 
• manj vključenosti v različne prostočasne dejavnosti, ki širijo obzorje ter znanje in 

razvijajo socialne in druge veščine.  

Revščina lahko povečuje ranljivost. Možen pa je tudi obraten učinek, ko se otrok, ki prihaja iz 
revne družine utrdi in razvije enake strategije obvladovanja težav, kot njegov vrstnik, ki je 
odraščal v ugodnem okolju. Mikuš Kos (2001) poudarja, da je življenje revnega otroka 
vsekakor napornejše, saj ima le ta manj odprtih življenjskih poti in hkrati ima tudi slabše 
možnosti za doseganje blaginje. 

 

1.1.1 Potrebe otrok 

Potrebe otrok in odraslih ljudi so različne, imamo pa vsi v osnovi potrebe po različnih stvareh. 
Maslow je razvil hierarhijo potreb in piše, da vse potrebe ne morejo biti hkrati zadovoljene. 
Prav tako se intenzivnost potreb od ljudi do ljudi razlikuje, so pa vse bolj ali manj med seboj 
odvisne. In šele ko zadovoljimo nižje potrebe, se v nas prebudi želja po zadovoljitvi višjih 
potreb (Varga, 2003). 

 

 

Tabela 1: Hierarhija potreb po Maslowu (Varga, 2013) 

 

Ko so zadovoljene potrebe prve stopnje, se začnejo pojavljati v zavesti posameznika višje 
potrebe. Fiziološke potrebe so najmočnejše od vseh potreb. Potrebe po varnosti so najbolj 
jasne in očitne pri otrocih. Otroci potrebujejo predvidljiv, urejen in organiziran svet. Tukaj pa 

6.stopnja: 

•Samotranscendenca: 
samoprekoračitev, 
samopozaljenje, unio mystica 

5.stopnja: 

•Samouresničevanje: 
samoizpolnjevanje, postati 
vse, kar smo zmožni 

4.stopnja: 

•Potreba po spoštovanju: 
priznanje, samospoštovanje, 
sloves, status, prestiž 

3.stopnja: 

•Potreba po ljubezni: 
pozornost, stiki, skupinska 
pripradnost, prijateljstvo, 
družabnost 

2.stopnja: 

•Potreba po varnosti: 
zdravstveno varstvo, socialna 
pravičnost, pravno varstvo, 
pokojninsko zavarovanje 

1. stopnja: 

•Fiziološke potrebe: hrana, 
tekočina, spanje, spolnost, 
oblačila, dom 
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največjo vlogo igra družina. Nasilje, prepiri, razveze, smrt in ločenost pri otrocih povzročijo 
strah in vznemirjenje. Potreb po varnosti, pripadnosti in ljubezni si posameznik ne more 
zadovoljiti sam, ampak se te potrebe zadovoljujejo zunaj posameznika in je tako posameznik 
odvisen od okolja (prav tam). Kot piše Varga (2003, str. 359): »Smernice v naši družbi 
otežujejo zadovoljevanje potreb po varnosti, ljubezni in po pripadnosti. In če niso zadovoljene 
se onemogoči nastop drugih, višjih potreb.« Občutje ljubezni, pripadnosti in sprejetosti lahko 
smatramo kot osnovni predpogoj, ki tako otrokom kot odraslim omogoča rast in eksistenco 
(Dekleva, 1993). »Zadovoljevanje otrokovih osnovnih potreb je predpogoj novega učenja, 
opuščanja starih in nadomeščanja neadekvatnih z novimi doživljajskimi vsebinami in 
vedenjskimi oblikami« (prav tam, str. 35). 

Otroci, ki prihajajo na letovanja na Debeli rtič po mojih lastnih izkušnjah večinoma nimajo 
zadovoljenih fizioloških potreb, potrebe po varnosti in potrebe po ljubezni. Vsak otrok prihaja 
z drugačno zgodbo in z drugačnimi potrebami. Ko sem delala kot vzgojiteljica na letovanjih, 
sem doživela, da so otroci prišli na letovanje z nahrbtnikom, s seboj so imeli le za dva dni 
oblačil in eno majhno brisačo. Velikokrat pridejo tudi brez zobnih ščetk, zobnih past in 
šamponov. Prihajajo tudi otroci, ki nimajo svojega  stalnega »doma«, nekateri so imeli 
naslove prebivališča prijavljene na Centru za socialno delo. Pri otrocih, ki nimajo 
zadovoljenih osnovnih potreb za življenje, se ne morejo pojaviti višje življenjske potrebe.  

Pri izvajanju akcijske raziskave sem se osredotočila na krepitev naslednjih kompetenc, ki jih 
bom v naslednjih podpoglavjih tudi predstavila: socialne kompetence, ustvarjalnost, 
medsebojni odnosi in sodelovalno delo. 

1.1.2 Socialne kompetence 

Socialne kompetence so zapletene in povezane z razvojem posameznika. Socialne veščine 
petletnega otroka, ne zadostujejo za socialni svet mladostnika (Banjanec, 2013). V najširšem 
smislu jih lahko razumemo kot sposobnosti posameznikov, natančneje na način, kako shajati s 
samim seboj in z drugimi (Stritih, 2011). Velikokrat so pričakovanja do otrok prevelika. 
Pogosto se od njih pričakuje, da se bodo določenih veščin naučili sami, spontano. Nekaterih 
veščin se res lahko naučijo sami, vendar pa nekateri otroci vseeno ob učenju socialnih veščin 
potrebujejo podporo odraslih oseb. Raziskave so pokazale, da otroci, ki veljajo v skupini za 
bolj priljubljene, simpatične ter so sposobni reševanja konfliktov na primeren način, veljajo za 
uspešnejše v življenju, kot otroci, ki imajo slabše razvite socialne veščine (Banjanec, 2013). 
Na eni strani imamo otroke, ki so vključeni v vrstniške dejavnosti in aktivnosti, na drugi strani 
pa otroke, ki so pogosto osamljeni in ločeni od svojih vrstniških skupin. 

Socialne kompetence so sestavljene iz (prav tam): 

• osnovnih spretnosti (očesni stik, poslušanje, nasmejanost), 
• spretnosti pristopanja, 
• spretnosti sodelovanja, upoštevanja pravil, deljenja, izmenjevanja, 
• spretnosti prijateljstva (izkazovanje naklonjenosti ...),  
• spretnosti reševanja sporov na socialno sprejemljiv način, 
• empatije, 
• smisla za humor, 
• sporočanje potreb in idej, 
• odločnost reči NE.  

Za krepitev socialnih kompetenc otroci potrebujejo veliko priložnosti, da lahko razvijejo svoje 
sposobnosti (prav tam).  
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1.1.3 Ustvarjalnost 

Ustvarjalnost je kompleksen pojem. Strokovnjaki jo največkrat kategorizirajo na: ustvarjalni 
produkt ali dosežek, osebnostne poteze ustvarjalca, ustvarjalni proces in interakcija 
posameznika z okoljem. Jackson in Messnick (1973 v Jaušovec, 1987) sta ustvarjalni produkt 
opredelila iz lastnosti samih dosežkov in reakcij, ki jih izdelek izzove pri opazovalcu. Prav 
tako sta predlagala naslednjo lestvico: 

• nenavadnost, enkratnost, redkost izdelka, 
• primernost izdelka, 
• stopnja transformacije ali spreminjanja, 
• zgostitev. 

Rogers (1959 v Jaušovec, 1987, str. 6) navaja: »Ustvarjalnost je pripravljenost, da 
proizvedemo nov izdelek, ki je v odnosu do realnosti. Na eni strani izvira iz posameznikove 
enkratnosti, na drugi iz stvari, dogodkov, ljudi, skratka iz pogojev njegovega življenja.« Za 
razvoj ustvarjalnosti potrebuje otrok ugodno klimo, kjer lahko odgovorno, svobodno in 
enakopravno deluje. Prav tako pogoji, ki otroku omogočajo, da raziskuje in manipulira z 
materialom, razvija njegovo ustvarjalnost. Krause (prav tam) je v svoji raziskavi ugotovil, da 
so starši ustvarjalnih otrok intelektualno in socialno neodvisni. Oba starša imata veliko 
zunanjih interesov in dejavnosti. Otroci, ki so ustvarjalni, imajo starše, ki so do njih spoštljivi, 
zaupajo njihovim sposobnostim, jim omogočijo, da sprejemajo samostojne odločitve in da na 
koncu odgovarjajo za svoja dejanja. O otrocih, ki niso tako zelo ustvarjalni, je zapisal, da je to 
lahko posledica slabšega odnosa med otrokom in staršem, med njimi prevladuje odklonilni 
odnos, odtujenost in tudi sovražnost. 

Z uporabo lego kock otroci razvijajo tudi svojo ustvarjalnost. Sestavljanje kock jim omogoča, 
da vidijo svoj izdelek. To je še posebej pomembno za otroke, ki imajo slabšo samopodobo ali 
za otroke, ki težko opazijo pozitivne stvari pri svojem delu. Prav tako nudi ustvarjalna igra z 
lego kockami neskončno možnosti in priložnosti za izražanje ter ustvarjanje otrokom, ki se ne 
počutijo prijetno ob pogledu na svojo grdo pisavo ali ob pogledu na napačne odgovore na 
testih (Eleftheriades, 2015). 

 

1.1.4 Medsebojni odnosi 

»Dobri medosebni odnosi so pogoj za osebno srečo in uspeh,« piše Možina (b. d., str. 1). 
Ljudje, ki zaradi različnih dejavnikov, ne morejo ustvarjati zadovoljivih odnosov z drugimi 
ljudmi, so lažje podvrženi tesnobi, depresiji in osamljenosti. Lahko pride do občutka 
manjvrednosti in nemoči. Prav tako se lahko počutijo izolirane od ostalih. Za uspešne 
medsebojne odnose potrebujemo določene družabne spretnosti, ki se jih začnemo učiti takoj 
po rojstvu in jih tekom celotnega življenja izpopolnjujemo. Teh spretnosti se lahko naučimo s 
posnemanjem staršev ali pa se jih naknadno priučimo v medosebnih odnosih, ki jih izkusimo. 
Medosebni odnosi po izredno pomembni za razvoj osebnosti posameznika v emocionalnem, 
socialnem in intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov, ki jih imamo z drugimi ljudmi, 
ustvarjamo svojo identiteto in na podlagi povratnih informacij, ki jih dobimo od drugih 
razvijamo predstavo o sebi (prav tam).  

Temeljne značilnosti medsebojnih odnosov po Možina idr. (2002, str. 597–599) so sledeče: 

• priznavanje različnosti, 
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• vzajemnost odnosov, 
• omogočanje osebnega izražanja, 
• dajanje in sprejemanje povratnih informacij, 
• priznavanje nasprotij in njihovo realno reševanje, 
• priznavanje podobnosti in različnosti v odnosih, 
• preprečevanje dvopomenske situacije, 
• odsotnost kakršnegakoli vsiljevanja, 
• odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega. 

 

Medosebni odnosi nastanejo na dva različna načina (Možina, b. d.): 

• institucionalni način (tako se oblikujejo odnosi v organizaciji, kjer veljajo določene 
pravice, dolžnosti in odgovornosti), 

• spontani način (odnosi se oblikujejo med posamezniki, komunikacija je odvisna 
predvsem od nas samih, naše pripravljenosti in želje po komunikaciji z drugimi, nič ni 
vnaprej določeno). 

Medosebne odnose pa lahko tudi različno obravnavamo (prav tam): 

• posameznik do posameznika, 
• posameznik do skupine, 
• skupina do skupine, 
• posameznik do samega sebe.  

Lamovec (1993) piše, da je »zmožnost ustvarjanja in ohranjanja medosebnih odnosov, ki 
temeljijo na soodvisnosti in sodelovanju eden glavnih znakov uspešnega psihičnega 
delovanja«. Zadovoljujoči medosebni odnosi so prvi pogoj za psihično zdravje, osebno srečo 
in uspeh.  Ob tem pa so izrednega pomena za razvoj osebnosti v emocionalnem, socialnem in 
intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov, ki si jih posamezniki oblikujemo, pozneje 
ustvarimo svojo identiteto. 

 

1.1.5 Sodelovalno delo  

Ob sodelovalnem in timskem delu razvijamo sočasno socializacijske in komunikacijske 
veščine (Peklaj, 2001). Kagan (v Peklaj, 2001) je sodelovalno učenje opredelil kot učenje, ki 
poteka v manjših skupinah, ki so oblikovane tako, da čisto vsak učenec/otrok lahko doseže 
svoj najboljši učinek pri lastnem učenju. Pomaga tudi ostalim članom skupine pri doseganju 
svojega najboljšega rezultata. Osrednjo vlogo pri sodelovalnem delu ima medsebojna 
interakcija. Za sodelovalno delo ni dovolj, da otroke posedemo skupaj po skupinah in jim 
naročimo, naj delajo skupaj (prav tam). Osnovni pogoji za delo v skupini oziroma timu so 
skupni cilji in pozitivna soodvisnost. Cilji morajo biti pozitivno naravnani, jasno definirani, 
časovno opredeljeni in imeti morajo določene kriterije, če želimo doseči uspešno izvedbo.  Za 
uspešno izvedene naloge se mora med člani skupine ustvariti zaupanje, soodgovornost in 
delitev dela, da se naloga lahko uspešno izvede. Otroci se pri delu v skupini osebnostno 
razvijajo, napredujejo, so aktivnejši, razvije se medsebojno zaupanje in krepi se komunikacija 
ter različne spretnosti (Polak, 2013). 

Značilnosti sodelovalne naravnanosti so sledeče (prav tam).  
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• poudarjeni skupinski pogledi, skupinske potrebe in skupinski cilji, 
• poudarjeno je vedenje, ki je določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, 
• člani imajo podobna skupna prepričanja in so pripravljeni med seboj sodelovati. 

Kako sodelovanje lahko vpliva na učenje posameznika? Člani v skupini imajo več idej, več 
rešitev, odkrivajo različne poti reševanja, uporabljajo različne miselne strategije, medsebojno 
si pomagajo in se podpirajo, so strpni, se poslušajo, pojavi se prevzemanje in deljenje 
odgovornosti. Prav tako doživljajo različne socialne situacije, izmenjujejo mnenja, manj so 
individualno izpostavljeni in pojavi se manjše tveganje za neuspeh (Slavin 2004 v Polak, 
2013). Hkrati pa sodelovalno učenje učence spodbudi, da so aktivni, da svojo idejo oziroma 
zamisel utemeljijo, jo razložijo, podkrepijo z argumenti in naredijo razumljivo ostalim članom 
skupine. Kot dodaten izziv jih sočasno poskusijo prepričati, da je njihova ideja pravilna 
(Peklaj, 2001).  

Timsko delo lahko privede tudi do različnih problemov, ki se pojavijo zaradi neenakomerne 
razporeditve dela (en član skupine prevladuje pri aktivnem izvajanju naloge), razhajanj v 
zahtevah otrok, pripisovanju različne pomembnosti različnim dejavnostim, osebnostno 
neujemanje otrok in primanjkovanje časa. Če se konflikti oziroma problemi pojavijo, je 
pomembno, da si priznamo, da imamo problem, da ga analiziramo in poskusimo rešiti. Ob 
tem pa ostanemo odprti in spoštujemo drug drugega, upoštevamo različne poglede 
posameznikov na problem, ubesedimo negativna čustvena stanja in si prizadevamo za 
nevtralizacijo. Najslabše, kar lahko naredimo je, da se nastalemu problemu izogibamo, ga 
zanikamo, želimo izstopiti iz tima, vršimo pritisk »moči« in delamo navidezni kompromis 
(prav tam).  

2 Poletne počitnice 

V poletnih počitnicah se večina otrok nahaja doma ali pa na obisku pri starih starših in  drugih 
sorodnikih. V raziskavi, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje leta 2014, so 
ugotovili, da je 91 % otrok, mlajših od 16 let, preživelo vsaj en teden zunaj doma, se pravi pri 
sorodnikih, na morju ali pri prijateljih. Pri preživljanju počitnic zunaj doma pa so najbolj 
prikrajšani otroci, ki prihajajo iz dohodkovno najšibkejših gospodinjstev (Stare, 2017).  

31. člen konvencije o otrokovih pravicah govori: »Države pogodbenice priznavajo otrokovo 
pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do 
prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti« (Konvencija o otrokovih pravicah, 
2009, str. 19). Slovenija je kot podpisnica tega sporazuma dolžna spodbujati in zagotavljati 
otrokom in mladostnikom enake možnosti za kulturno, umetniško, razvedrilno in prostočasno 
udejstvovanje (prav tam). V Sloveniji za poletno prostočasno udejstvovanje v največji meri 
poskrbita Zveza prijateljev mladine Slovenije in Rdeči križ Slovenije, ki organizirata 
letovanja otrok na obali in v gorah. Zraven organiziranih letovanj pa imamo v Sloveniji tudi 
več kot 60 mladinskih centrov, kjer se lahko otroci udeležujejo različnih delavnic in 
programov (Murn, 2011).  

 

2.1 Letovanja za otroke 

Gartner (2004, str. 9) navaja: »Letovanja so posebna oblika družbenega varstva otrok in 
mladostnikov, pri katerih zasledujemo celovit družbeni smoter.« 
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Širši družbeni smotri oziroma cilji letovanj po Gartnerju (2004): 

• Vzgojno-varstveni (to je prevladujoč vidik letovanj, ki se prepleta z osebnostno-
oblikovalno ali pedagoško funkcijo letovanj). 

• Vzgojno-izobraževalni (uresničuje se z zasledovanjem splošnega vzgojnega smotra, 
preko doseganja ciljev intelektualne, moralne, estetske, fizične in politehnične vzgoje, 
vendar v specifičnih letovanjskih pogojih). 

• Socialno-preventivni (preprečevanje socialnih problemov, mladoletnega prestopništva, 
narkomanije in drugih socialno-deviantnih pojavov med mladimi). 

• Rekreativni (letovanja pomenijo obliko zdravega oddiha in sprostitve po napornem 
šolskem letu). 

• Zdravstveni (krepitev telesnega in duševnega zdravja, splošne psihofizične kondicije 
in energetske opremljenosti otroka oziroma mladostnika). 

• Mentalno-higienski (preprečevanje psihonevroz, psihosomatskih obolenj, sprostitev 
nakopičenih tenzij, preprečevanje in odpravljanje posledic stresa).  

Pod ožja vzgojna smotra letovanj Gartner (2004, str. 10) navaja: »Razvijanje in pospeševanje 
otrokovega umskega razvoja ter bogatenja njegovega duhovnega in kulturnega obzorja v 
procesu spontanega izobraževanja ter utrjevanje in razvijanje otrokovih pozitivnih navad in 
osebnostnih lastnosti, s čimer gradimo temelje za oblikovanje otrokove osebnosti in značaja.« 
Na letovanjih se utrjuje otrokovo zdravje, krepi njegovo telo in bogati njegova duševnost. 
Imajo pa tudi zelo pomembno socializacijsko vlogo. Letovanja so enakovredne temeljne 
oblike vzgojno-izobraževalne, varstvene, rekreativne in preventivno – zdravstvene dejavnosti. 
Osnovni smoter letovanj je zagotavljati otroku prijeten, sproščujoč in veder počitek poln 
dejavnosti, ki bodo ugodno vplivale na nadaljnji razvoj in uspeh njegove osebnosti. Nujno je, 
da v program letovanja vključimo take aktivnosti, ki tako počutje zagotavljajo. Letovanje je 
za otroka lahko dragocena in nenadomestljiva šola za moralno in socialno uveljavljanje ter 
kasnejše vključevanje v družbo (Beslič idr., 1976). 

»Poleg najosnovnejših fizioloških potreb, kot so hrana, stanovanje, obleka, potreba po 
gibanju in počitku, ima otrok prav tako kot odrasli tudi socialne potrebe kot npr. potrebo po 
varnosti, prijateljstvu, ljubezni, uspehih, prijetnih doživetjih. Življenje v skupini, daje zelo  
ugodne in edinstvene priložnosti za združevanje in  pridobivanje koristi socialnih izkušenj« 
(prav tam, str. 3). Otrok se v svoji skupini na letovanju uči »spoštovati skupne obveze, 
notranjo disciplino, sprejemati in dajati. Postopno si pridobiva čustven vpogled vase in v 
druge, pridobiva in oblikuje nove vzorce obnašanja, razne nove in ustreznejše navade, ki mu 
bodo v prihodnje koristile pri vživljanju in sodelovanju v raznih drugih socialnih skupnostih. 
Hkrati pa otrok opušča stare in neprimerne navade. Zaradi vpliva življenja v skupini in 
vrstnikov postane otrok lahko manj prepirljiv in napadalen, odkrito srčnejši, radostnejši, 
tovariški, pravičnejši, bolj pripravljen za sodelovanje, za pomoč« (prav tam, str. 3). Za 
ohranitev zdravja in za zagotavljanje pravilnega razvoja otrok je priporočljivo, da bi otroci 
vsako leto imeli zagotovljene od tri do štiri tedne odmora, da izgine utrujenost, ki nastane med 
šolskim letom (prav tam). 

Za dosledno in učinkovito uresničevanje vzgojnih in družbenih smotrov počitniških letovanj 
so potrebni določeni pogoji vsebinske, organizacijske in materialno-tehnične narave. Med 
njimi so najpomembnejši (Gartner, 2004): 

• strokovno usposobljen kader, 
• jasna in vsebinsko razčlenjena pedagoška koncepcija letovanja oziroma vnaprej 

predviden okvirni pedagoški program, 
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• primerni materialno-tehnični in drugi organizacijski in delovni pogoji, 
• zagotovljen in ustrezen zdravstveni, sanitarno-higienski in dnevni režim vključno s 

prehrano, 
• ustrezno nagrajevanje pedagoških in drugih letovanjskih delavcev.  

 

2.2 Varovalni dejavnik počitniških letovanj 

Varovalni dejavniki in procesi, ki povečujejo odpornost se nahajajo v otroku samem, v družbi, 
šoli in v drugem okolju. Razviti varovalni dejavniki otrokom omogočajo boljšo 
izpostavljenost v stresnih situacijah. Najdemo jih lahko pri otrokovem temperamentu, 
socialnih spretnostih in pozitivno vzpostavljenem odnosu z eno osebo (starš, stara mama, 
učitelj ...). Varovalno pa na otroka deluje tudi vključenost v širšo socialno mrežo in interesne 
dejavnosti. Pomembno je vedeti, da ima vsak otrok različne varovalne dejavnike in to pomeni, 
da kar je za enega otroka varovalno, je lahko za drugega ogrožajoče (Mikuš Kos, 1991).  

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da »posluh za potrebe otrok, pripravljenost odzivati se na 
individualne potrebe in težave otroka, pozitivni in čustveni toni s poudarkom na nagrajevanju, 
opogumljanju, spodbujanju in spoštovanju otroka, prispevajo k ugodnemu ozračju v šoli« 
(prav tam, str. 43). Enako je tudi na otroških letovanjih na morju ali v gorah. Vzgojitelji 
morajo imeti posluh za otroke, morajo jim znati priskočiti na pomoč, če jih otroci potrebujejo 
in prav tako se morajo odzvati na otrokov klic na pomoč. Na letovanjih, na katera  prihajajo 
socialno ogroženi otroci je tega zelo veliko. Velikokrat se je že zgodilo, da so otroci en ali dva 
dni pred odhodom domov zboleli – dobili visoko vročino in slabo so se počutili. Upali so, da 
če bodo zboleli, da bodo premeščeni v bolniško sobo in da bodo tam ostali še nekaj dni, tako 
kot so njihovi prijatelji, če so zboleli na začetku letovanja. Na koncu letovanja pa temu ni 
tako, saj se vsi otroci vračajo domov. Če dobijo vročino, se jih prestavi v bolniško sobo, 
ampak se jih potem napoti s skupino domov. Tekom bivanja v bolniških sobah pa otroci ob 
pogovoru z vzgojitelji neposredno povedo podrobnosti iz dogajanja v domačem okolju in 
takrat so vzgojitelji dolžni ukrepati in stvari prenesti naprej odgovornim osebam, v primeru 
hujših zlorab je potrebno napisati tudi zapisnik. Tako kot je lahko šola varovalni dejavnik 
otrokom, so lahko poletne počitnice varovalni dejavnik za otroke, ki prihajajo iz socialno 
ogroženih družin. »Na letovanjih si pedagoški delavci tako kot v šoli prizadevajo za 
vsestransko oblikovanje mladih ljudi v skladu s cilji in nalogami intelektualne, fizične, 
estetske, moralne in politehnične vzgoje« (Gartner, 2004a, str. 13). Cilje in naloge izvajajo ter 
uresničujejo v popolnoma drugačnih pogojih, ki se razlikujejo od običajne šolske oblike 
vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam).  

 

2.3 Letovanja pod okriljem Rdečega križa Slovenije (RKS) in Zveze prijateljev 
mladine Slovenije – ZPMS 

Večina otroških letovanj v Sloveniji se odvija pod okriljem Rdečega križa Slovenije in Zveze 
prijateljev mladine Slovenije. V zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču, ki deluje pod 
okriljem Rdečega križa Slovenije so v letu 2015 zabeležili več kot 10.000 nočitev v letu 2016 
pa več kot 11.000 otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin (RKS – Letno poročilo, 
2016 in RKS – Letno poročilo, 2017). Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije so v letu 2016 
socialno ogroženim otrokom omogočili preko 32.000 nočitev, kar predstavlja 3.484 otrok 
(Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2017). Vsako leto se med temi otroci najdejo tudi taki, 
ki prvič zaplavajo v morju.  
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Cilj otroških letovanj je zmanjševanje socialne izključenosti in zagotavljanje enakih možnosti 
otrokom za kvalitetno preživljanje počitnic. S pomočjo donatorjev je otrokom omogočen 
teden brezskrbnih, varnih, sproščujočih brezplačnih, ustvarjalnih in aktivnih počitnic na morju 
ali v gorah, kjer otroci razvijajo svoje talente in odkrivajo potenciale. Ena izmed temeljnih 
vsebin in oblik dela na letovanjih je, da je poskrbljeno za organiziran in kakovostno preživet 
prosti čas, ki je pa tudi osnova za krepitev telesnega in duševnega zdravja mladostnikov. 
Programi ZPMS in RKS so v osnovi zasnovani na spodbujanju pozitivnih vrednot in na 
podlagi preventivnega značaja z vidika socialnega, sociološkega, zdravstvenega, vzgojnega in 
izobraževalnega stališča (prav tam). 

3 Teorija igre 

3.1 Definicija otroške igre  

Igra je nepogrešljiv del otrokovega odraščanja. Je otrokova osnovna dejavnost in potreba, da 
se lahko normalno psihično in fizično razvija. Je spontana in ustvarjalna dejavnost (Batistič 
Zorec, 2002), ki je notranje motivirana, svobodna in prijetna za otroke (Kurikulum za vrtce, 
1999).  

Avtorji so zapisali različne definicije igre. Bognar (1987, str. 28)  pravi, da je »igra svobodna 
in neodtujena dejavnost, ki povzroča veselje in občutek zadovoljstva, vendar za otroke to ni 
nikakršna zabava in razvedrilo v našem pomenu besede, temveč sila resna zadeva«. Pregrad 
(v Bognar, 1987, str. 26) pa navaja, da je »igra naravna in nujna oblika aktivnosti za mladega 
človeka. Z njo se razvijajo in oblikujejo telesne in duševne sposobnosti ter lastnosti«. Pedagog 
Makarenko (v Bognar, 1987) je že pred leti zapisal, da je igra za otroke tako pomembna, kot 
je za odrasle ljudi pomembno delo. Batistič Zorec (1996 v Batistič Zorec, 2002) je ob 
definiciji igre zapisala, da gre za »spontano, ustvarjalno dejavnost, ki jo zasledimo v različnih 
obdobjih človekovega življenja in ne le v otroštvu.« Tomšič Čerkez in Zupančič (2011, str. 14) 
pa sta definicijo igre opredelili kot »pripravo na življenje, povzetek razvoja človeške vrste, 
dejavnost za zabavo, otroci z njo eksperimentirajo in prevzemajo nadzor nad svojim 
življenjem, skratka igra je vzgoja. Je spontana dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi lastnega 
zadovoljstva«. Pečjak (2009, str. 21) pa je zapisala definicijo igre, kjer je zajet predvsem 
izobraževalni pomen igre: »Igra je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok 
samostojen, svoboden, ustvarjalen; pri kateri raziskuje in išče nove možnosti. Igra je način, 
kako se otrok uči tisto, česar ga drugače nihče ne more naučiti.« Tudi tuji strokovnjaki pišejo 
o tem, da je igra ključna za optimalni razvoj otrok, saj prispeva h kognitivnemu, fizičnemu, 
socialnemu in emocionalnemu dobremu počutju otrok in mladih. Prav tako je pomembna za 
zdrav razvoj možganov. Igra otrokom omogoča, da preko igranja ustvarjajo in raziskujejo 
svoj svet, v katerem premagujejo svoje strahove preko igre vlog, tako pa razvijajo nove 
osebnostne kompetence, ki jih bodo potrebovali za soočanje s prihajajočimi izzivi v 
prihodnosti (Ginsburg, 2007). Glascott Burriss in Tsao (2012) pišeta, da igra ni samo zabava, 
ampak da ima globlji pomen. Igra otrokom omogoča, da preizkušajo, poglabljajo in 
izpopolnijo spretnosti, še preden bodo postale potrebne v odraslosti (Rubin 1982, prav tam). 
Med tem pa Sigmund Freud (prav tam) igro označuje kot katarzično. Verjel je, da igra 
pomaga otrokom sproščati negativna čustva, ki so bila povzročena z različnimi travmami. 
Prav tako pa igra otrokom pomaga, negativna čustva nadomestiti z novimi, pozitivnejšimi.   
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3.2 Teorije in vrste iger  

Otroška igra ima svoje univerzalne značilnosti in gledano primerjalno z drugimi dejavnostmi 
ima svoje specifičnosti, ki se s starostjo in razvojem otroka spreminjajo. V strokovni literaturi 
se pojavlja več različnih vrst klasifikacij iger glede na avtorje. Razlike pa se pojavljajo v 
številu iger, v skupinah, podskupinah, poimenovanju in vsebinski pokritosti (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2001). 

C. Buhler (v Batistič Zorec, 2002) loči: funkcijsko, domišljijsko, dojemalno in ustvarjalno 
igro.  

Smilanska (1968, prav tam) se pri klasifikaciji iger opira na kognitivni vidik igre. Zato loči: 

• funkcijske igre, 
• konstrukcijske igre, 
• dramske igre, 
• igre s pravili.  

Casperjeva in Thomasova (1999 v prav tam) pa ločita naslednje igre: 

• raziskovanje in gibanje, 
• pretvarjanje in domišljija (simbolne igre), 
• socialne in družabne igre, 
• igre konstruiranja, prakticiranja in osvajanja spretnosti. 

V Sloveniji je najbolj razširjena prav Toličičeva (1961 v Marjanovič Umek in Zupančič, 
2001) klasifikacija otroške igre: 

• funkcijska igra (kakršno koli preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih: 
otipanje, plezanje, tek, prijemanje, vzpenjanje …), 

• domišljijska igra (vključuje različne simbolne dejavnosti, tudi igro vlog), 
• dojemalna igra (poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje), 
• ustvarjalna igra (risanje, pisanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnja). 

Kot zanimivost pa bi rada opomnila, da je Toličičeva klasifikacija zanimiva, ker ima posebno 
vrsto igre: dojemalna igra – te skupine pri drugih avtorjih in avtoricah ne zasledimo. 

Piaget je otroško igro razdelil na vadbene igre, simbolne igre in igre pravil. V središču je 
postavljena duševna struktura, ki je potrebna za opravljanje igre (Umek, Mrak Merhar, Mikac, 
Marčeta, 2012). 

Caillois (Teorije igre, 2003) pa je postavil popolnoma drugačno klasifikacijo igre: 

• tekmovalne igre (boks, sabljanje, šah, nogomet ...), 
• igre na srečo (roleta, loterija), 
• igre preoblek (teater, iluzijske igre), 
• omamne igre (cirkus, gugalnik, smučanje, vrtljive igre). 

Singer (1994, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 34) je otroško igro razvrstil na 
razvojne ravni: 

1. raven: vključuje dve dejavnosti v obdobju od rojstva do drugega leta starosti: 
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o imitacija (uporaba refleksov, ponavljanje zvokov, gibov, začetek simbolne 
imitacije), 

o vaja in obvladovanje (senzorna igra, ritualna igra, senzorno pretvarjanje). 
2. raven: nanaša se na simbolno igro v starostnem obdobju od dveh do petih let: 

o popačenje realnosti, pretvarjanje, čista asimilacija, vzporedna igra, igra, ki 
implicira reprezentacijo manjkajočega objekta. 

3. raven: prevladuje po sedmem letu otrokove starosti: 
o igre s pravili, ki vključujejo tekmovalnost in pravila (skrivalnice, igre na 

igralnih ploščah). 

Hutt (1994, v prav tam) je ravni igre razdelil na sledeče: 

• epistemično vedenje (reševanje problemov, raziskovanje, produktivnost), 
• ludično vedenje (simbolne dejavnosti, domišljijski predmeti, vloge, ponavljajoče se 

dejavnosti), 
• vedenje po pravilih (kooperativnost, igre slučaja, tekmovalnost, spretnostne igre). 

Avtorji razvrščajo igre po različnih klasifikacijah in po različnih pogledih. Zato imamo 
prisotnih toliko klasifikacij. Različne igre imajo različne učinke na znanje in sposobnosti 
igralca (Umek, Mikac, Lenarčič, Marčeta, 2012). Moyles (1996) pravi, da je ena od 
pomembnih pozitivnih lastnosti igre ta, da poda otroku možnost učenja za življenje skozi igro, 
ne da bi se on tega zavedal. Ker se vsi radi učimo iz poizkusov in napak, je igra nenevaren 
način soočanja z novimi situacijami, ob tem pa ne prihaja do zmanjšanja občutka lastne 
vrednosti. 

 

3.3 Psihološki vidiki otroške igre 

Igra je prva aktivnost, s katero začnemo spoznavati sebe in svet okrog nas (Umek, Mikac, 
Lenarčič, Marčeta, 2012). Toličič in Smiljanić (1979) pišeta, da otrok v igri razvija svoje 
funkcije, sposobnosti in dobiva nove izkušnje. V celoti je prisoten s svojim doživljanjem, dela 
intenzivno in vztrajno. Pri ustvarjalni igri se veseli svojih izdelkov in je z njimi zadovoljen. 
Hkrati pa dobiva priznanja s strani ostalih prijateljev in odraslih. S tem pri otroku narašča 
njegova samozavest in se veča želja po ustvarjanju v prihodnje. Pri igri lahko otrok naleti tudi 
na različne težave in ovire, pri reševanju le teh se razvija otrokova inteligentnost. Ob vsem 
tem se pri igri otrok sprošča in razvija svoja čustva ob tem, ko doživlja nov odnos do 
določenih vsebin in članov igralne skupine. V družbenih igrah otroci razvijajo socialna čustva 
(simpatija do človeka, naklonjenost, solidarnost, požrtvovalnost itd). Otrok pri igranju 
spoznava svojega partnerja in skupaj z njim dosega uspehe. Naučiti pa se mora upoštevati 
želje drugih in podrejanja. S tem se uči za socialno življenje, brez katerega sodobna družba ne 
obstaja (prav tam).  

Prisotnost igre v otrokovem življenju pomembno vpliva na vsa področja razvoja. V 
predšolskem obdobju pa najbolj vpliva na (Batistič Zorec, 2002): 

• razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
• kognitivni razvoj, 
• emocionalni razvoj, 
• socialni in moralni razvoj, 
• osebnostni razvoj. 
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Ob tem, ko igra velja za življenjsko pomembno aktivnost otrok, je pomembna tudi za odrasle 
osebe, ki se ukvarjajo z otrokom. Za odrasle je pomembna, ker preko igre lahko odrasla oseba 
najlažje vstopi v stik z otrokom, ustvari kontakt in čustveno povezanost z njim. Medtem ko 
odrasli otroka opazujejo med igranjem, spoznavajo njegove razvojne značilnosti, spretnosti 
ter osebnostne lastnosti. Igra lahko služi kot terapevtsko sredstvo tako terapevtom kot 
vzgojiteljem, saj lahko z njeno pomočjo pomagajo otrokom pri premagovanju svojih 
čustvenih in vedenjskih težave ter stisk. Otroci se med seboj razlikujejo, zato se razlikujejo 
tudi njihovi načini igre. Poleg otrokove razvojne stopnje na njegovo igro vplivajo še naslednji 
dejavniki (prav tam): 

• osebnostne značilnosti, 
• spol otroka, 
• trenutno fizično in emocionalno stanje, 
• trenutna situacija, 
• ožje okolje, 
• kultura. 

Igra kot učna metoda ima tudi nekatere prednosti, ki jih navaja Furlan (v Bognar, 1987, str. 
28): 

• z lahkoto dosežemo največjo možno koncentracijo pazljivosti, 
• čustveni odnos otrok do igre je pozitivnejši kot do resnega učenja, 
• aktivnost otrok je pri igri večja kot pri drugih oblikah učenja, 
• naučeno snov, ki se je učijo med igranjem, si otroci lažje zapomnijo, 
• pri igranju se otroci manj utrudijo kakor pri resnem delu. 

Na otrokov razvoj pa vplivajo tudi naslednje značilnosti igre (Umek, Mikac, Lenarčič, 
Marčeta, 2012, str. 37−38): 

• izgrajujejo se senzomotorične sposobnosti, 
• posamezniki lahko upodobijo svoje konfliktne situacije in jih sčasoma ponotranjijo, 
• spodbujajo se socialne oblike obnašanja (sodelovanje, razumevanje, empatija), 
• reproducirajo se družbeni konfliktni vzorci, 
• igra omogoča spremembo realnosti in preizkušanje novih možnosti. 

Igra je pomemben vir za osebni razvoj in prihodnost, saj nam daje priložnost, da v varnem 
prostoru preizkusimo različne možnosti reagiranja. In tako pridobimo nove vzorce delovanja, 
ki temeljijo na naših lastnih izkušnjah (Umek, Mikac, Lenarčič, Marčeta, 2012).  

 

3.4 Konstrukcijska igra 

Marjanovič Umek in Zupančič (2002, str. 36) pišeta, da »v konstrukcijski igri otrok povezuje, 
sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in ustvarja konstrukcijo, za katero je 
značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti kot za igralno gradivo«. Lahko pa 
konstrukcijsko igro opredelimo kot akomodacijsko, kot je storil to Piaget (1962 v prav tam) in 
jo uvrstil kot na pol poti med igro in delom ter med igro in imitacijo. Prav tako pa jo lahko 
deloma primerjamo tudi z ustvarjalno igro, kot jo je Toličič (1961 v prav tam), ki je navedel, 
da so za igro pomembni gradnja, oblikovanje in pisanje. Pri konstrukcijski igri pa imajo 
pomembno vlogo tudi koordinacija roka – oko, natančnost in vztrajnost (prav tam). Smilansky 
pa konstrukcijsko igro definira kot posebno obliko funkcijske igre, ki je razpoznavna glede na 
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uporabljen material (Umek, Mikac, Lenarčič, Marčeta, 2012). Burman (2012) pa o 
konstrukcijski igri piše, da je organizirana oblika igranja, ki je v večih pogledih ciljno 
naravnana in premišljena. Otroci, ki so vključeni v konstrukcijsko igro, uporabljajo materiale 
z namenom, da nekaj ustvarijo. Bolj kot odraščajo kompleksnejši so njihovi izdelki, ki jih 
naredijo. Konstrukcijske igre razvijajo fino motoriko, kombinatoriko, ustvarjalnost in 
domišljijo otrok. Vedno imajo konkretno gradivo, ki ga otrok lahko oblikuje tako, kot si želi. 
Delovno gradivo lahko predstavljajo kocke, škatle ali naravne snovi, kot so pesek, kamen in 
različni plodovi. Značilnost konstrukcijske igre je tudi ta, da ima vedno končni izdelek. Pri 
konstrukcijski igri tako ni v ospredju tekmovanje in zmaga kot pri nekaterih drugih igrah, 
ampak končni izdelek, ki ima uporabno vrednost. Otrok se z njim lahko po sestavljanju igra, 
lahko se tudi skupaj s prijatelji igrajo igro vlog. Ni pa nujno, da se igrajo z njim. Včasih je 
dovolj že samo zadovoljstvo, da je otrok nekaj naredil sam in mu je izdelek v veselje (Bognar, 
1987).  

4 Delo socialnih pedagogov 

 »Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem 
upošteva njihovo življenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes, socialna 
pedagogika dopolnjuje, razširja oziroma nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega 
kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela« (Etični kodeks delavcev na področju 
socialne pedagogike, 2006, str. 191). Pietrie in ostali (2006 v Stephens, 2009) dodajajo, da 
dobri socialni pedagogi pri svojem delu hkrati uporabljajo svoje srce, glavo in roke. Pri 
svojem delu pa ne pozabijo tudi na človeško toplino in racionalne odločitve ter ustvarjalne in 
praktične aktivnosti. 

Socialno pedagoško delo temelji na osebnem odnosu, ki predstavlja možnost za celovitejše 
doživetje samega sebe. Namen socialno pedagoškega dela je, da socialni pedagog pomaga 
posameznikom, da razvijajo svoj aktiven in ustvarjalen odnos z okoljem, prispevajo k 
boljšemu vključevanju posameznika v okolje, ga opolnomočijo, podpirajo in usmerjajo k 
uresničevanju njihovih potreb. Hkrati pa izhajajo iz posameznikovih temeljnih želja in 
potencialov (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2006). Po mnenju 
Koboltove (v Škoflek, 1993) je cilj delovanja socialnih pedagogov tudi v učinkovitem 
nudenju pomoči uporabnikom, ki so različnih starosti in prihajajo iz različnih socialnih okolij. 
Hkrati pa imajo lahko konfliktne, razvojne ali krizne situacije in ravno tukaj je naloga 
socialnih pedagogov, da tem uporabnikom pomagajo razviti svoje lastne zmožnosti in 
sposobnosti za lažje razreševanje osebnih situacij. Pomagajo jim tudi, da si povrnejo svojo 
pozitivno samopodobo in da se lahko v celoti vključijo nazaj v svoje socialno okolje. Socialni 
pedagog ima po mnenju Jugovac (1997) vpliv na splošno vzdušje in sodeluje pri odpravljanju 
čustvenih in vedenjskih težav. Njegova naloga je razvojno preventivna. To pomeni, da deluje 
še pred tem, ko človek zaide iz svoje struge. Delo je dinamično, pestro in zanimivo. Za 
opravljanje poklica socialnega pedagoga so po mnenju Frommannove (2001 v Kobolt, 2001) 
bistvenega pomena odnosi in človeški stiki. Pravi, da brez tega ni mogoče opravljati socialno 
pedagoškega dela.  

Škoflek (1992, str. 246) je navedel šest glavnih področij dela socialnih pedagogov: 

• preventivno svetovalno delo (za predšolsko vzgojo, osnovno in srednjo šolo), 
• ambulantno delo (delo na CSD, svetovalni centri), 
• zavodska vzgoja (dijaški domovi, mladinski domovi, vzgojni zavodi), 
• vzgojno delo v zaporih (za mladoletne in odrasle osebe), 
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• delo izven institucij (z marginalnimi skupinami), 
• preventivno svetovalno delo s starši težko vodljivih otrok. 

Delo socialnih pedagogov je široko in pestro. Intervence socialnih pedagogov so razpete na 
kontinuumu izobraževalnih, vzgojnih, socio-terapevtskih in korektivnih intervenc. Socialni 
pedagogi imamo »razbremenjevalno« vlogo in naša funkcija je blažiti posledice družbene 
depriviligranosti (Kobolt, 1997). 

 

4.1 Didaktični pripomočki  

Poljak (1974) navaja, da se proces pouka ne more izvajati v prazno, ampak da potrebuje od 
začetka do konca svojo materialno opremo. To je gradivo, na katerem učenci bazirajo svoje 
izobraževanje in je lahko različno. Učni pripomočki so didaktično oblikovani in predstavljajo 
objektivno stvarnost. Hkrati pa so vir znanja in baza za razvijanje delovne sposobnosti.  
Didaktična sredstva se razlikujejo od predmeta do predmeta, je pa vsem skupno, da 
spodbujajo kognitivni razvoj, vplivajo na aktivnost učencev in služijo kot demonstracijsko 
sredstvo (Jaklin, 2016). Poljak (1974) zapiše, da so učni pripomočki didaktično oblikovana 
objektivna stvarnost in da so pomemben vir znanja in pomembna baza za razvijanje delovne 
sposobnosti.  

Otroci, ki imajo posebne potrebe pri vzgojno-izobraževalnem delu, potrebujejo drugačen 
pristop zaradi svojih razvojnih značilnosti. Med otroke s posebnimi potrebami štejemo otroke, 
ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, 
govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja (Pšunder, Bračič, 2010). Za delo z njimi 
potrebujejo njim prilagojene metode in pripomočke. Z razvojem sodobnih didaktičnih 
pripomočkov in informacijskih komunikacijskih tehnologij je otrokom s posebnimi potrebami 
omogočeno, da se lahko izpopolnjujejo in razvijajo. Prav tako pa v zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, da mora za vse učence biti zagotovljena ustrezna 
oprema oziroma didaktični pripomočki, ki so učencem potrebni, da lahko dosežejo cilje ter 
standarde znanja, ki so določeni z učnimi načrti (prav tam). 

Za vsako skupino otrok s posebnimi potrebami so priporočeni naslednji didaktični pripomočki 
(prav tam): 

• Slepi in slabovidni: prilagojeni učbeniki, optični pripomočki (očala, leče, lupe, 
povečevala), računalnik, z Braillovo vrstico, posebna računalniška oprema (večji 
zaslon, dobre barvne kakovosti, tipkovnica z večjimi tipkami, multimedijska oprema, 
sintetizator govora, elektronski Braillov stroj, diktafon, predvajalnik, govoreči – 
zvočni kalkulator, zvočne ure itd. 

• Naglušni in gluhi: akustične in frekvenčne pripomočke, ojačevalce zvoka, indukcijsko 
zanko, oddajnik infrardečih žarkov, računalnik, naprava, ki pretvarja govor v pisavo in 
obratno, diktafon in predvajalnik, projektor itd. 

• Učenci z motnjo govora in/ali jezikovne komunikacije: projektor, brezžični prenosniki 
zvoka, interaktivna tabla, ustne informacije morajo biti podkrepljene s pisnim 
gradivom, govoreči elektronski slovar, Irlenovi filtri, QuickLink Pen itd. 

• Gibalno ovirani: blazina za počitek, terapevtski valji, prilagojene tipkovnice, miške, 
pisala, učni material, prilagojene mize in stoli, vsa oprema v razredu mora biti 
dostopna otrokom na invalidskih vozičkih itd. 

• Učenci z vedenjskimi in čustvenimi težavami: digitalna videokamera, televizor, 
projekcijsko platno, informacijska tehnologija itd. 
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Za strokovne delavce, ki delamo na področju vzgoje in izobraževanja, je pomembno, da 
poznamo značilnosti otrok in kakšne so možne prilagoditve. Prav tako je pomembno, da te 
otroke sprejmemo takšne, kot so, in jim pomagamo, da so uspešni na izobraževalnem 
področju. Otroci s posebnimi potrebami so specifične osebe, zato morajo biti didaktični 
pripomočki prilagojenimi njihovim zmožnostim (prav tam). 

Zaradi specifičnosti otrok ne obstaja enotna formula, s katero bi lahko pomagali vsem. Prav 
tako vsem ne ustrezajo enaki didaktični pripomočki. Zato moramo biti pri izbiri pazljivi in 
previdni. 

 

4.2 Didaktično načelo nazornosti 
Z nazornostjo je povezana celotna didaktika in ne samo didaktična načela. Po definiciji 
terminološkega slovarja vzgoje in izobraževanja nazornost »pomeni celostno čutno 
doživljanje objekta preučevanja in učenja, da se na podlagi tega lahko čim boljše usvojijo 
dejstva in oblikujejo pravilne predstave. Upoštevati načelo nazornosti pomeni omogočiti 
učencem, da med poukom s čutili neposredno dojemajo objektivno stvarnost, na katero se 
učna snov nanaša« (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, b. d.). Že Komensky je v 
svojem delu »Velika didaktika« velik del posredno in neposredno povezal z nazornostjo. Prav 
tako pa se v novejšem času, obširen del didaktike ukvarja s tem, kako omogočiti učencem čim 
globlje spoznavanje realnosti in stvarnosti. In tako ponovno prihaja v osredje nazornost 
(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmičnik, 2003). V knjigi Didaktika je nazornost opisana 
kot »signalni sistem, ki je za razliko od verbalno-simbolnega, vezan na čutnozaznavno in 
predstavno podlago. Učencem pomaga, da preko metodičnega stika z neposredno stvarnostjo 
lažje dojemajo in utrjujejo abstraktnejše bistvo predmetov, pojavov in procesov stvarnosti« 
(prav tam, str. 197). Nazornosti sta enakovredni še razvijanje spoznavnih in doživljajskih 
sposobnosti ter lastnosti in varovanje znanstvenega spoznavanja.  

Zrim Martinjak in Pleško Zalar (2017) o praksi socialne pedagogike pišeta in poudarjata 
»potrebo po konkretnih sredstvih, s katerimi bi bili v didaktičnih pristopih stroke nazornejši. 
Didaktično v socialni pedagogiki  nazornost utemeljujemo z usmeritvijo v aktivno, izkustveno, 
doživljajsko učenje. Didaktični pripomočki so zato v socialni pedagogiki najprej razumljeni 
kot sredstvo in ne kot cilj sam po sebi« (prav tam, str. 38). Če se pri pouku držimo načela 
nazornosti, otrokom omogočamo, da s čutili neposredno dojemajo objektivno stvarnost, ki se 
pri pouku preučuje. Ker s posameznimi čutili lahko doživljamo različne kvalitete objektivne 
stvarnosti, se z načelom nazornosti ustvarjajo velike možnosti za sprejemanje konkretnih 
dejstev. Da pri svojem delu uresničimo nazornost, moramo uporabiti nazorne vire znanja 
(Poljak, 1974).  

Lego kocke so nazoren vir za pridobivanje znanja. Preko njih lahko otroci sami zgradijo hišo 
ali avtomobil, kot so si ga zamislili. Nato zgrajeno lahko preučujejo, spreminjajo in 
dograjujejo. Dobijo konkretno nazorno izkušnjo svoje zamisli.  

5 Lego kocke 

5.1 Zgodovina Lego kock  

Zgodba o lego kockah se je pričela pred 85 leti leta 1932 na Danskem v mestu Billund. Ime 
znamke lego izhaja iz danske besede »leg godt«, ki pomeni v slovenščini »dobro se igraj«. 
Ustanovitelj in iznajditelj lego kock je Ole Kirk Kristiansen. Pot iz mizarske delavnice Ole 
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Kirka do zelo uspešne blagovne znamke je bila zelo dolga in polna vzponov in padcev. Do 
danes so lego kocke dvakrat prejele naziv: »Igrača stoletja«. Kocke kot jih poznamo danes so 
se na trgu prvič predstavile leta 1958. Oblika kock je še danes enaka tisti iz leta 1958 in to 
nam omogoča neomejene možnosti sestavljanja (The LEGO group history).  

Poleg navadnih lego kock so razvili tudi program lego education, kjer so ustvarili lego sete, ki 
so primerni za uporabo v šolah in s katerimi se lahko učimo robotike. V sklopu lego education 
najdemo: preproste mehanizme (angl: Simple machines), WeDo1 in WeDo2, StoryStarter in 
Mindstorme. Za odrasle pa obstaja še Lego Serious play, ki je namenjem krepitvi skupinskega 
duha (angleško: »team building«) različnih skupin. Najpogosteje se uporablja v podjetjih za 
dvig motiviranosti zaposlenih. Delavnice pa lahko izvajajo samo lego usposobljeni 
moderatorji.  

 

5.2 Set preprosti mehanizmi  

Set preprosti mehanizmi spada v programe LEGO Education. V tem setu ni navadnih lego 
kock, ampak set vsebuje DUPLO kocke. Set je namenjen otrokom, ki lahko ob uporabi kock 
raziskujejo različne naravoslovne koncepte. Ciljna skupina so predvsem otroci v vrtcih ali v 
začetnih razredih osnovne šole. Delavnice s tem setom lahko izvajajo učitelji, ki za izvajanje 
ne potrebujejo posebne predhodne izobrazbe, zaželeno je, da so kreativni in navdušeni nad 
drugačnim pristopom dela. Otroci se ob uporabi teh kock prelevijo v mlade znanstvenike in 
iščejo odgovore na različna vprašanja. Set je zastavljen tako, da otroke spodbuja k 
razmišljanju »Kaj če…?«. Otroci ob igranju predvidevajo rešitve in delovanje strojev, ki jih 
sestavijo. Pripravljeni pa so tudi delovni listi, kamor lahko zabeležijo svoje ugotovitve in jih 
pozneje predstavijo sošolcem ali prijateljem (Preprosti, 2008).  

V setu se nahaja 101 kocka, ki je shranjena v trpežni modri škatli s pokrovom. Poleg je 
priloženih osem navodil za izdelavo različnih izdelkov.  

 

 

Slika 1: Kocke v setu preprosti mehanizmi  

VIR: http://www.legama.si/en/early-simple-machines 
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Za učitelje obstaja priročnik, kjer so zapisana navodila za vse glavne predvidene dejavnosti. 
Za glavnih osem predvidenih dejavnosti so zapisani tudi cilji, ki so v skladu z učnim načrtom 
za naravoslovje ter tehniko in tehnologijo. Za lažjo podajanje snovi je pred vsako glavno 
aktivnostjo pripravljena tudi uvodna zgodba z dvema likoma (Sara in Samo). Pripravljene 
aktivnosti so zasnovane tako, da se lahko izvedejo v eni šolski uri in da pri otroku spodbujajo 
aktivno sestavljanje, odkrivanje, raziskovanje, spraševanje in komuniciranje (prav tam).  

5.3 Terapija z lego kockami 

Terapija, ki temelji na uporabi lego kock, je socialno razvojni program, ki se je razvil iz 
prizadevanj avtorjev po zagotovitvi efektivnega socialnega razvoja za otroke, ki imajo motnje 
avtističnega spektra. Gre za sodelovalno igralno terapijo, v sklopu katere otroci skupaj gradijo 
lego modele. Pri izvajanju nalog imajo otroci skupno pozornost in cilje. Za dosego ciljev pa je 
zelo pomembna medsebojna komunikacija. Poudarek je tudi na razvoju družbene 
odgovornosti otrok (Gomez de la Cuesta, 2017).   

Prvi model terapije z lego kockami so razvili v sredini 90. let. Takrat je bilo zelo malo 
objavljenih opisov o efektivnih intervencijah na tem področju. Drugi razlog za razvoj tega 
pristopa je bil, da so obstajajoči pristopi LeGoffu zdeli težki za izvajanje, nerelevantni in 
nepovezani. Prav tako niso bili efektivni in zabavni za otroke. Začetnik terapije z lego 
kockami je doktor Daniel LeGoff, klinični nevropsiholog, ki dela v Philadelphii. Osnovna 
ideja uporabe lego kock kot terapevtskega pripomočka je bila v dvigu motivacije za 
medsebojno sodelovanje in interakcijo otrok ter za krepitev socialnih kompetenc otrok, ki 
imajo motnje avtističnega spektra. Ideja se je porodila v čakalnici ordinacije Daniela LeGoffa, 
ko sta dva osemletna otroka, oba diagnosticirana z aspergerjevim sindromom, našla lego 
kocke v čakalnici in se pričela navdušeno igrati in med seboj pogovarjati. Od prej se nista 
poznala, en od otrok je čakal na obravnavo, drugi pa jo je zaključil. Na obravnavah sta oba 
kazala zelo nizko motivacijo za kakršnokoli socialno interakcijo s svetom. Po videni situaciji 
v čakalnici in po pogovoru s starši so se odločili, da bosta fanta prihajala istočasno na 
obravnavo in da bodo lego kocke medij, preko katerega ju bodo motivirali za medsebojno 
komunikacijo, sodelovanje in razvijanje prijateljstva še naprej. Ključno za vzdrževanje 
interakcije je bilo razdeljevanje interaktivnih nalog ob sestavljanju lego setov. En od njiju je 
bil inženir in je podajal verbalna navodila, kateri koščki kock so potrebni za sestavo, drugi pa 
je upošteval navodila in kocke poiskal ter jih nato sestavil. Nato pa sta vlogi obrnila. Poleg 
skupinskih terapij sta oba fanta prihajala v ordinacijo še naprej na individualne obravnave, na 
katerih so bile prav tako lego kocke terapevtski medij (LeGoff, Gomez de la Cuesta, Krauss, 
Baron-Cohen, 2014). 

Strategije uporabljene pri terapiji z lego kockami odražajo klinično opazovanje, rezultate 
raziskav in vpliv navdihujočih otrok. Že od samega začetka ugotavljajo, da so bili udeleženci 
entuziastični in so se na tak pristop generalno bolj pozitivno odzvali kot pa na tradicionalne 
vrste intervencije. Pozitivni učinki, opazni napredki in večja socialna odzivnost ter 
prilagodljivost otrok so bili vidno opazni v relativno krajšem času kot pri tradicionalnih 
pristopih. Ta pristop pa ni namenjen samo otrokom, ki imajo motnje avtističnega spektra, 
ampak ga lahko uporabimo tudi z drugimi otroki, ki imajo težave pri socialni komunikaciji, 
depresijah in anksioznostih. Strokovnjaki so k mešanim skupinam otrok, ki imajo motnje 
avtističnega spektra, vključili tudi njihove sorojence, kar se je izkazalo za uspešno prakso. 
Sorojenci so otrokom z motnjami avtističnega spektra bili v pomoč in oporo, pomagali so jim 
pri sestavljanju in delovali so kot neke vrste vzorniki. Pristop ni primeren za mešane skupine 
otrok, ki imajo med seboj zelo različne diagnoze (prav tam). 
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Terapija z lego kockami je bila uspešno implementirana tudi izven klinik in ordinacij. 
Najdemo jo lahko v privatnih in javnih šolah in rehabilitacijskih centrih. Udeležba na 
delavnicah je vedno prostovoljna in ni obvezujoča. Tipičen udeleženec na lego delavnicah je 
otrok, ki ima vidne težave na področju socialnega vključevanja, socialne komunikacije in ima 
omejen dostop do prostočasnih vrstniških aktivnosti. Terapija z lego kockami se širi po svetu, 
najpogosteje pa jo lahko najdemo v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji in na Kitajskem (prav tam). 

Terapija z lego kockami se lahko izvaja kot prostočasna dejavnost v lego klubu ali kot terapija 
pri terapevtu. Ni pa niti potrebno, niti zaželeno, da prostočasno dejavnost poimenujemo 
terapija, ampak je boljša uporaba besedne zveze lego klub.  

5.3.1 Kdo lahko izvaja terapijo z lego kockami? 

Terapijo z lego kockami lahko izvajajo posamezniki, ki imajo posluh in izkušnje za delo z 
otroki, ki imajo motnje avtističnega spektra, razvojne težave in težave v socialni integraciji. 
Klinični psihologi, psihologi, logopedi, okupacijski terapevti, svetovalci za mentalno zdravje, 
socialni delavci in specialni pedagogi so sposobni izvajanja in vodenja otrok skozi principe 
terapije z lego kockami. Glede na velikost, starost in potrebe otrok se določi število 
strokovnih delavcev na skupino (prav tam).  

Lahko pa jo izvajajo tudi posamezniki, brez prej omenjene dokončane izobrazbe. Priporočeno 
pa je, da se udeležijo seminarja, kako izvajati pristop in da imajo veselje do dela z otroki (prav 
tam).  

5.4 Značilnosti terapije z lego kockami 

5.4.1 Osnove terapije z lego kockami 

Pri terapiji z lego kockami se uporabniki ne igrajo prosto z lego kockami, tako kot si želijo. 
Vsako srečanje ima svojo strukturo. Avtorji lego terapije priporočajo naslednji vrstni red 
srečanja:  

• začetni pozdrav, 
• načrtovanje dnevnega dela (izbira skupine, ki bo skupaj sestavljala lego set), 
• dodelitev vlog (graditelj, dobavitelj, inženir), 
• strukturirano sestavljanje, 
• kreativni čas, 
• čas za pospravljanje, 
• konec delavnic in prevzem otrok s strani staršev.  

Priporočen čas trajanja delavnic je od 30 minut do 90 minut. Najbolj optimalen čas delavnice 
pa je 60 minut. Za najboljšo izvedbo in delovanje skupine je priporočljivo, če je sočasno na 
delavnicah prisotnih 2−9 otrok in dve odrasli osebi (Gomez de la Cuesta, 2017).  

V prebrani literaturi nisem nikjer zasledila točne starostne opredelitve, komu je pristop 
namenjen. Vsepovsod je uporabljen le termin otroci (oziroma angleško »children«). Do sedaj, 
so bile tudi raziskave omejene le na otroško populacijo, si pa želijo, da bi se pristop razvil in 
prenesel na več različnih populacij. Avtor terapije opozarja, da pri formiranju skupin ni 
primerno, če pomešamo otroke, ki imajo med seboj zelo različne klinične diagnoze (LeGoff, 
Gomez de la Cuesta, Krauss, Baron-Cohen, 2014). 
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Terapija z lego kockami ima zasnovana tudi osnovna načela (Gomez de la Cuesta, 2017): 

• sodelovalno grajenje setov, 
• prosta gradnja s kockami, 
• oblikovanje pravil, 
• zbiranje lego točk, 
• osvajanje lego nivojev in certifikatov, 
• vloga moderatorja. 

 Medtem ko se otroci igrajo po načelih terapije z lego kockami, se preizkušajo v: 

• sodelovalnem delu, 
• deljenju igrač, 
• menjavanju vlog, 
• skupnem reševanju problemov in v sklepanju kompromisov, 
• ohranjanju skupne pozornosti in v sprejemanju skupnih odločitev,  
• izražanju svojih občutkov in predstavljanju svojih izdelkov, 
• učijo se upoštevati želje drugih otrok. 

Terapija z lego kockami je bila uspešno implementirana v ambulantno klinično okolje, javne 
in privatne osnovne šole in v rehabilitacijskih ustanovah (LeGoff, Gomez de la Cuesta, 
Krauss, Baron-Cohen, 2014). 

5.4.2 Kako gradimo kocke po principu terapije z lego kockami? 

Sodelovalno grajenje setov lahko poteka na dva različna načina (Gomez de la Cuesta, 2017): 

- v  skupini treh otrok, kjer so vloge razporejene tako: 

• inženir, 
• dobavitelj, 
• graditelj. 

- v skupini dveh otrok: 

• inženir in graditelj, 
• dobavitelj.  

Opis nalog glede na dodeljene vloge:  

Inženir: naloge inženirja so zelo pomembne. On je tisti, ki pogleda navodila, pregleda katere 
kocke bodo potrebne za sestavo kompleta, po korakih naroča dobavitelju, katere kocke mora 
poiskati in nato poda navodila gradbincu, kako mora sestaviti kocke (pomaga si tudi z 
navodili za sestavljanje). 

Dobavitelj: posluša in uboga inženirja. Po navodilih išče manjkajoče koščke in jih podaja 
graditelju. 

Graditelj: čaka, da mu dobavitelj poda kocke. Nato pa posluša navodila inženirja, ki mu pove, 
kako naj sestavi kocke. Pomaga si tudi z navodili za sestavljanje.   
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Slika 2: Opis vlog 

Terapija se lahko izvaja tudi individualno z enim otrokom in strokovnim delavcem, ko je 
otrok pripravljen, se ga lahko vključi v skupinsko grajenje setov. Terapijo lahko nadaljuje tudi 
individualno s strokovnim delavcem.  

Poteka lahko tudi samo preko socialne komunikacije in igranja z lego kockami. Ni potrebno, 
da se otroci igrajo po prej omenjenih vlogah. Na ta način lahko skupina, ki obiskuje lego 
delavnice, srečanje izkoristi za pogovor o različnih situacijah ali problemih, ki so se pripetili 
članom skupine. Otroke spodbujamo, da prijateljem pomagajo razmišljati, kako bi lahko rešili 
nastal problem. Ob tem lahko prosto sestavljajo lego kocke, zamislijo si situacijo in se 
sprašujejo, kako bi jo lahko rešili. Nato preko pogovora in izmeničnega sestavljanja sestavimo 
celotno zgodbo, skupaj z rešitvijo. Lahko si pomagamo tudi z drugimi lego programi, kot je 
»StoryStarter«, ko otroci preko računalniškega programa ustvarijo zgodbo ali strip na temo 
njihovega problema. Z lego mobilno aplikacijo lahko otroci posnamejo tudi kratek filmček. 
Lahko pa otroke spodbudimo, da ustvarijo lego revijo, kjer je zajeta njihova tematika. Pri 
starejših otrocih lahko uporabimo tudi robotiko (programe WeDo1, WeDo2 in Mindstorme) 
pri mlajših otrocih lahko uporabimo duplo kocke (prav tam).  

Možnosti uporabe lego kock imamo strokovni delavci veliko, glede na dano situacijo pa si 
sami izberemo, kaj nam bi najbolj odgovarjalo pri delu s skupino.  

5.4.3 Pravila 

Na delavnicah veljajo pravila, ki jih vsaka skupina skupaj oblikuje. Priporočeno je, da so 
tekom izvajanja delavnic pravila izobešena na vidnem mestu in da vodja delavnice spodbuja 
otroke, da se medsebojno opozarjajo, ko vidijo, da nekdo ne upošteva zapisanih pravil. Če 
vodja opazi, da se pravila kršijo, ne opozori posameznika, ampak celotno skupino vpraša, če 
so opazili, da je bilo katero pravilo prekršeno. Potem preko pogovora spodbudi otroke, da 
ugotovijo, kdo je kršil pravilo in se tudi otroci med seboj sami opozarjajo (prav tam).  
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Primer pravil: 

1. Kocke sestavljamo skupaj. 
2. Če kocko zlomiš, jo moraš popraviti oziroma vprašati za pomoč. 
3. Če nekdo uporablja kocko, ki jo ti želiš, ga vprašaš, če jo lahko dobiš ti. 
4. Na delavnicah ne kričimo. 
5. Na delavnicah lepo govorimo, ne preklinjamo. 
6. Lego kock ne dajemo v usta. 
7. Za sabo vedno pospravimo kocke in jih damo na polico ali v škatlo. 

 

5.4.4 Prostor izvajanja delavnic 

Za prostor, kjer se izvajajo lego delavnice, se priporoča stalna soba, ki je označena z 
različnimi lego plakati in je že od daleč prepoznavna. Prav tako je priporočljivo, če je 
mogoče, da se nekje v sobi nahaja prostor za razstavo izdelkov. V primeru, da nimamo 
možnosti stalnega prostora za izvajanje delavnic, ga moramo pred vsakim izvajanjem 
pripraviti in s seboj pripeljati prenosne sete kock, če nimamo možnosti, da jih pustimo na 
varnem v prostoru do prihodnjih delavnic (Gomez de la Cuesta, 2017). 

Med drugim je za uspešno lego sobo pomemben fizičen izgled sobe. Prostor mora biti 
vizualno privlačen in spodbujajoč, a hkrati ne sme biti preveč poln. Potrebno je zagotoviti 
ravnovesje kompleksnosti z vizualnim redom. Lego materiali morajo biti vidni in otrokom 
dostopni. Priporočljivo je tudi, da sta v sobi dva vidno ločena prostora, en je namenjen 
prostemu kreativnemu sestavljanju, drugi pa sestavljanju setov po navodilih. V sobi se mora 
nahajati tudi prostor, ki je namenjen otrokom, ki potrebujejo odmor (LeGoff, Gomez de la 
Cuesta, Krauss, Baron-Cohen, 2014). 

 

5.4.5 Lego točke 

Otroci lahko tekom sodelovanja in udeležbe na lego delavnicah osvajajo tudi lego klubske 
točke. Gre za nagradni sistem, ki so ga razvili za deljenje pohval ob lepem vedenju in ob 
upoštevanju pravil. Ko zberejo določeno število točk, lahko otroci točke zamenjajo za lego 
nagrado.  

Poudarek je tudi na dajanju pohval. Priporočajo, da otroka pohvalimo, kadarkoli naredi kaj 
socialnega in dobrega. Lahko ga nagradimo tudi z lego točkami. Če se pa otrok upira 
sodelovanju in ne upošteva pravil ter je moteč, ga je potrebno za nekaj minut ustaviti in 
premestiti v kotiček za odmor, ki se nahaja v mirnem prostoru in kjer otrok nima na razpolago 
lego kock (prav tam). 

 

5.4.6 Stopnje v lego klubu  

Snovalci terapije z lego kockami so razvili različne stopnje članstva v lego klubu, ki jih lahko 
doseže vsak otrok. Napredovanje z stopnje na drugo je kot nagrada otrokom in kot motivacija 
za izboljšanje aktivnega sodelovanja. 

Stopnje so: 

1. stopnja: Pomočnik  
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2. stopnja: Graditelj 

3. stopnja: Ustvarjalec 

4. stopnja: Mojster 

5. stopnja: Genij 

Pogoje za doseganje teh stopenj si lahko sestavi vsak voditelj delavnic sam ali pa se drži 
zapisanih smernic v priročniku za izvajanje terapije z lego kockami (prav tam). 

 

5.4.7 Prosto sestavljanje kock 

Pri vsaki uri delavnic je nekaj časa namenjenega tudi prostemu sestavljanju kock. Otrokom 
ponudimo priložnost, da naredijo svoje kreacije in umetnine brez sestavljanja po vnaprej 
pripravljenih navodilih. Hkrati pa, če ima otrok idejo, kaj bo zgradil, ga pozovemo, da svojo 
idejo predstavi skupini in če potrebuje pomoč pri sestavljanju, mu lahko pomagajo prijatelji 
(Gomez de la Cuesta, 2017).  

5.4.8 Katere kocke uporabljamo pri terapiji z lego kockami? 

Uporabljamo lahko kakršne koli lego kocke. Pomembno je, da jih prilagodimo starosti in 
razvojnim značilnostim otrokom. Z mlajšimi otroki uporabljamo duplo kocke, s starejšimi 
navadne lego kocke. Za skupinsko sestavljanje uporabljamo različno velike lego sete, pri 
izbiri katerih moramo biti zelo previdni. Pozorni moramo biti predvsem na tematiko setov. Ko 
gradimo lego sete, je priporočljivo, da imamo te kocke skupaj v eni škatli ali vrečki. Najbolj 
primerno pa bi bilo, da bi imeli kocke skupaj na enem pladnju. Pri kreativnem sestavljanju 
imamo lahko navadne kocke iz klasičnih setov. Otrokom je najbolj všeč, če se nahajajo v 
veliki škatli na tleh ali mizi, tako da lahko vsi dosežejo kocke. Pozorni moramo biti pri 
pospravljanju kock, če prosto kreativno sestavljamo kocke na tleh, je dobro večkrat pregledati 
tla, da ne pozabimo oziroma izgubimo lego kock (prav tam). 

Potrebno pa je poskrbeti tudi za čistočo kock, če se veliko uporabljajo. LeGoff in Gomez De 
la Cuesta navajata (2014) čiščenje z zobno ščetko ali katerokoli drugo plastično nebrušeno 
ščetko. Za čistočo lego kock v Domžalah v Zavodu 1 2 3 po besedah ustanoviteljice zavoda 
skrbijo s pranjem kock v pralnem stroju na dva meseca. 

5.5 Evalvacija napredka pri otrocih  

Ob izvajanju delavnic pa ne smemo pozabiti na razvoj in napredek otrok. Priporočljivo je, da 
pred izvajanjem delavnic dobimo osnove informacije o lastnostih in posebnostih otrok, ki 
bodo prihajali na delavnice. Te informacije lahko dobimo v šoli od učiteljev, če delavnice 
izvajamo v šolskih prostorih. Drugače pa za informacije prosimo starše ali skrbnike otrok. 
Pred vsakim začetkom delavnic je potrebno za otroka izpolniti tudi pristopno izjavo, kjer 
morajo starši ali skrbniki odgovoriti na vprašanja in tudi zapisati posebnosti svojega otroka. 
Zaželeno je tudi, da opravimo uvodni intervju s starši ali skrbniki, če imamo to možnost. 
Namen intervjuja je seznaniti starše in skrbnike z osnovno idejo terapije, s potekom delavnic 
in srečanj in hkrati pridobitev informacij o otroku, ki bo prihajala k nam. Priporočeno je tudi, 
da intervju izvedemo v sobi, kjer bodo potekala srečanja otrok in da imamo s seboj prav tako 
lego kocke, ki jih bomo pri delu uporabljali (LeGoff, Gomez de la Cuesta, Krauss, Baron-
Cohen, 2014). 
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Priporočene informacije, ki bi jih naj podali na uvodnem srečanju s starši: 

• seznanitev s potekom terapije/delavnic, 
• podpis soglasij za fotografiranje ali snemanje delavnic, 
• pogostost, dolžina in lokacija srečanj skupine ali individualnih obravnav, 
• priložnosti za družinsko vključevanje, 
• načini skupinske in individualne terapije, 
• cena terapije, 
• pričakovanja povezana na prisotnost otrok na delavnicah  in postopki vezani na 

prenehanje obiskovanja delavnic, 
• lego pravila, metodologija dela, sistem stopenj napredovanja v klubu, 
• pričakovane koristi obiskovanja delavnic, 
• kratka seznanitev s študijami, ki so bile do sedaj narejene. 

Ker je informacij veliko, lahko staršem pripravimo tudi letak, kjer so zapisane osnovne 
informacije povezane z izvajanjem delavnic.  

Tekom delavnic se strokovnim delavcem priporoča merjenje napredka otrok. Po končanem 
ciklu lego delavnic lahko staršem ali učiteljem predstavimo osebne dosežke otrok in jih 
seznanimo z dogajanjem.  

Začetniki terapije priporočajo, da napredek otroka spremljamo v treh fazah: na začetku, 
sredini in na koncu srečanj. Za vsakega otroka se lahko sestavijo individualni cilji in se tako 
spremlja otrokov napredek po vsakem srečanju. Menijo, da je najbolje, če individualne cilje 
za otroke oblikujemo po metodi SMART.    

                 

Slika 3: Razlaga ciljev po metodi SMART 

Lahko se tekom delavnic meri tudi pogostost zaželenega in primernega vedenja otrok ter 
pogostost socialnih interakcij z drugimi otroki in njihova dolžina. 

Pri merjenju napredka otrok lahko uporabimo naslednje standardizirane ocenjevalne lestvice: 

• Vinelandova lestvica prilagodljivega vedenja (angl: The Vineland Adaptive Behavior 
scale), 

S - 
specifič

ni 

M - 
merljivi 

A - 
dosegljivi 

R - realni 

T - 
časovno 
ustrezni 
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• lestvica socialne odzivnosti (angl: The Social Responsiveness Scale), 
• SDQ vprašalniki (angl: The Strengths and Difficulties Questionnaire), 
• ocenjevalna lestvica napredka socialnih kompetenc (angl: The Social Skill 

Improvement System Rating Scale). 

Za uporabo večine teh lestvic potrebno plačilo. Le SDQ vprašalniki so brezplačno dosegljivi 
na spletu (prav tam). 

 

5.6 Priporočila iz tujine: kako ustanoviti in voditi svoj lego klub 

Tuji strokovnjaki so zapisali uporabne predloge in usmeritve glede vzpostavljanja lego klubov 
in delavnic na podlagi svojih šestnajstletnih izkušenj, ki so lahko v pomoč vsem novim 
strokovnim delavcem, ki se podajajo na to pot (prav tam): 

• Skrbno izberite kandidate za svojo skupino oziroma lego klub. Bodite pozorni pri 
formiranju skupine na starost, razvojno stopnjo in diagnozo udeležencev. Ob tem 
pa sledite vpisnemu postopku, kot je opisan v priročniku (Lego-based therapy) in 
spoznajte udeležence, ter sami presodite, kako bi delovali v vaši skupini. 

• Posvetite se staršem, ko pripeljejo in pridejo po otroke, vendar jim ne dovolite, da 
ostajajo na srečanjih. 

• S starši se dogovorite glede javljanja ne prihoda na srečanja v času počitnic, 
sprememb urnika, bolezni ipd.  

• Bodite dosledni, da vsi otroci sodelujejo v malih skupinah. Lahko se zgodi, da se 
bodo želeli izmuzniti sodelovalnemu delu z vrstniki. 

• Vse dosežke otrok zabeležite in javno izpostavite. Veliko fotografirajte. Dosežke 
izpostavite v skupnem prostoru, tako da bodo tudi starši lahko videli, kaj je njihov 
otrok dosegel. 

• S skupino poskusite zgraditi skupinsko identiteto, če starši to dovolijo. 
• Kot strokovnjaki ne posegajte preveč v delo otrok. Opazujte otroke pri igri. 

Intervenirajte samo, če je potrebno.  
• Če se da, med seboj ne mešajte otrok različnih starosti. 
• Spodbujajte dekleta pri delu. Velikokrat potrebujejo več podpore in spodbude kot 

fantje, še posebej, če so edine. 
• Če imate skupino polno, naredite čakalni seznam za nove otroke. 
• Bodite pozorni na higieno. Predvsem v sezoni gripe in prehladov. Priporočeno je 

umivanje rok pred srečanjem in po srečanju. Po potrebi se večkrat operejo tudi 
lego kocke. Priporočljivo je tudi, da imamo nekje na dosegu rok robčke.  

 

5.7 Ugotovitve tujih raziskovalcev 

V tujini so raziskovalci naredili nekaj raziskav na področju terapije z lego kockami pri 
otrocih, ki imajo motnje avtističnega spektra. Prve raziskave na področju terapije z lego 
kockami je opravil ustanovitelj terapije Daniel LeGoff. Ena izmed daljših in prvih raziskav je 
bila triletna študija, v katero je bilo vključenih 117 otrok (96 fantov, 21 deklic). Za diagnoze 
otrok je poskrbel multidisciplinarni tim, ki so ga sestavljali pediatrični nevropsihologi, otroški 
psihiatri in otroški psihologi. Pred začetkom terapije so vse otroke testirali na podlagi 
standardnih ocenjevalnih lestvic (Vinelandova lestvica primernega vedenja, Gilliamova 
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ocenjevalna lestvica). Šestdeset otrok je obiskovalo terapijo z lego kockami, sedeminpetdeset 
pa jih je bilo deležnih standardne eklektične terapije. Vsi so obiskovali individualno in 
skupinsko terapijo. Po treh letih izvajanja terapije pri otrocih so raziskovalci ugotovili, da so 
se pri vseh otrocih, ki so bili udeleženi v študiji izboljšali rezultati na Vinelandovi in 
Gilliamovi lestvici. So pa otroci, ki so bili deležni terapije z lego kockami, dosegli vidno 
boljše rezultate. Otroci so napredovali dvakrat bolj kot otroci iz poskusne skupine, ki je 
prejemala standardno terapijo. Tako so otroci iz skupine, ki je bila del terapije z lego 
kockami, bolje napredovali na področju pridobivanja socialnih kompetenc in v večji meri 
opustili tipično avtistično vedenje (LeGoff, 2006).  

Druga LeGoffova raziskava se je nanašala na uporabo lego kock kot terapevtskega medija za 
izboljševanje socialnih kompetenc. V raziskavo je bilo zajetih 47 otrok (34 fantov, 13 deklic), 
ki jih je razdelil v pet skupin po sedem otrok in dve skupini po šest otrok. Vsi otroci so 
obiskovali šolo (javno ali zasebno) in so imeli naslednje diagnoze: avtistična motnja (AD= 
»autistic disorder«), aspergerjev sindrom (AS) in razvojne pervazivne motnje (PDD-NOS= 
»pervasive developmental disorder, not otherwise specified«). Nekateri otroci so prejemali 
tudi zdravstveno terapijo (zdravila), ki pa tekom raziskave niso bila zamenjana oziroma 
jemanje zdravil ni bilo prekinjeno. Cilj raziskave je bil, da otroci izboljšajo svoje socialne 
kompetence, to se je nanašalo na vzpostavljanje stikov z vrstniki, na motivacijo za 
vzpostavljanje socialnih stikov, dolžino trajanja socialne interakcije in na zmanjšanje 
otrokove odsotnosti in rigidnosti, ki jo imajo zaradi svoje diagnoze, ter na osvajanje letom 
primernega socialnega vedenja. LeGoff je v svoji raziskavi po 12 in 24 tednih intenzivne 
terapije z lego kockami pri otrocih, ki imajo motnje avtističnega spektra opazil, da so se 
pojavile statistično pomembne razlike na treh področjih: pri motivaciji za ohranjanje socialnih 
stikov z vrstniki, v sposobnosti vzdrževanja stikov z vrstniki za nekaj časa in pri 
premagovanju avtističnih simptomov kot sta togost in odsotnost (LeGoff, 2004).   

Naslednja večja raziskava je potekala pod okriljem Gine  Owens (sedaj poročena: Gomez de 
la Cuesta) za potrebe doktorske diseratcije. Hkrati so izvajali terapijo z lego kockami,  
program SULP (»Social use of language programme«) in spremljali so poskusno skupino, 
kjer ni bilo prisotne terapije. V raziskavi je bilo udeleženih 47 otrok, starih od šest do enajst 
let, z diagnozo visoko funkcionalnega avtizma ali z Aspergerjevim sindromom. V terapiji z 
lego kockami jih je sodelovalo šestnajst, v programu SULP petnajst in v poskusni skupini 
šestnajst otrok. Raziskavo so izvajali v skupinski obliki, osemnajst tednov, po eno uro na 
teden.  Raziskovalci so ugotovili, da se je pri otrocih bistveno izboljšala socializacija, po tem 
ko so bili več kot šest tednov prisotni na delavnicah, na katerih so izvajali terapijo z lego 
kockami in bistveno se je zmanjšalo neprimerno vedenje. Imata pa oba pristopa potencialne 
koristi za pomoč otrokom, ki imajo motnje avtističnega spektra za izboljšanje socialnega 
vedenja (Owens, Granader, Humphrey, 2008). 

Raziskovalka Andras (2012) je bila naslednja, ki se je lotila raziskovanja lego pristopa. 
Izvajala je deset tednov terapijo z lego kockami z osmimi osnovnošolskimi otroci, ki imajo 
motnje avtističnega spektra. Njena opazovanja so pokazala, da so otroci po končani terapiji 
bili boljši v sklepanju in oblikovanju prijateljskih vezi z vrstniki, kar se je pokazalo tudi na 
igrišču, kjer je bilo prisotne več socialne interakcije kot pred začetkom obiskovanja lego 
terapije.  

Povezano s terapijo z lego kockami je nastala še ena doktorska disertacija raziskovalke Brett 
(2013), ki je v svojih raziskovalnih tezah ugotovila, da je ob uporabi terapije z lego kockami v 
šoli po osmih tednih med učenci bilo prisotnih več socialnih aktivnosti, komunikacije in 
socializacije kot pred uporabo lego terapije. 
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Nato so še MacCormack, Matheson in Hutchison (2015) naredili raziskavo, kjer so izvajali 
terapijo z lego kockami štiri tedne v skupnosti z otroki. Šlo je za kvalitativno študijo 
opazovanja in izvedene intervjuje, v kateri je sodelovalo sedemnajst mladih, od tega jih je 
imelo dvanajst motnje avtističnega spektra in trije so imeli še primanjkljaj pozornosti in 
motnjo hiperaktivnosti. Štirje otroci, ki niso bili diagnosticirani z motnjo avtističnega spektra, 
so bili sorojenci otrok, ki imajo motnjo avtističnega spektra, en otrok pa je imel cerebralno 
paralizo. Na podlagi opazovanj so starši in raziskovalci opazili, da se je med njihovimi otroci 
povečal interes za igro in socialne veščine s sovrstniki. Nguyen (Gomez de la Cuesta, 2017)   
je po opravljeni raziskavi zapisal, da je prišlo do izboljšanj na področju socialnih veščin, 
socialne anksioznosti in separacijske anksioznosti. Peckett, MacCallum in Knibss (2016) pa 
so poročali o pozitivnih učinkih uporabe terapije z lego kockami doma. Šest tednov, enkrat na 
teden, so mame otrok z motnjami avtističnega spektra same doma izvajale terapijo z lego 
kockami. Raziskovalci poročajo o boljših družinskih odnosih, pozitivnem vplivu terapije na 
otroka in spremenjenih odnosih otroka s sorojenci.  

V prihodnosti pa si oblikovalci in začetniki terapije, ki temelji na uporabi lego kock želijo, da 
bi se na področju terapije z lego kockami pri otrocih, ki imajo motnje avtističnega spektra 
naredilo še več raziskav, hkrati pa si želijo tudi raziskave o uspešnosti tega pristopa pri 
otrocih, ki nimajo motenj avtističnega spektra (Gomez de la Cuesta, 2017). 

 

5.8 Slovenski pilotski projekt: S konstrukcijsko zbirko lego do boljših 
medsebojnih odnosov in kakovostnega znanja 

V Sloveniji so v šolskem letu 2003/2004 in 2004/2005 na dveh osnovnih šolah izvajali 
pilotski projekt, kjer so bile v ospredju lego kocke kot didaktični pripomoček. Projekt je bil 
financiran v okviru programa Skriti zaklad na Ministrstvu za šolstvo in šport in se je izvajal 
na osnovni šoli Komenda – Moste in na osnovni šoli Bistrica pri Tržiču. Projekt je izvajalo 
deset učiteljev in dve svetovalni delavki, ki so pripravili vsebine, terminski plan, metode in 
postopke dela, izvajali so načrtovane aktivnosti z učenci in na koncu zapisali rezultate 
raziskovanja. Tekom projekta so učitelji, ki so sodelovali na projektu, spodbujali učenje, ki je 
vodilo do samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. Učence so usmerjali v 
samostojno iskanje, selekcijo, vrednotenje, uporabo, sporočanje in povezavo informacij. Ker 
se učitelji zavedajo potrebe po doseganju novih znanj, ki jih sodobna družba zahteva od 
učencev, so želeli preseči socialno neenakost in uvesti pri pouku nove didaktične pripomočke 
– lego konstruktorje. Medtem ko pri nas lego kocke šele počasi prihajajo v šolsko okolje, pa 
je v nekaterih državah sistem lego dacta, s katerim je bil projekt izpeljan, že nekaj let na 
seznamu obveznih učnih pripomočkov pri različnih predmetih (Bernard, 2005). 

Tekom projekta so učitelji ugotovili, da je z lego dejavnostjo mogoče izboljšati medosebne 
odnose in komunikacijo med učenci. Glede izboljšanja medsebojnih odnosov so učiteljice 
Osolnik, Kern in Bernard, zapisale, da »med sestavljanjem z lego gradniki so učenci veliko 
sodelovali med seboj. Ni bilo zaznati tekmovalnosti in medsebojnega primerjanja. Pridobivali 
so pozitivno izkušnjo prijetnega sobivanja, kar se je odražalo v medsebojnem zaupanju, 
sprotnem reševanju konfliktov ter veselem in sproščenem vzdušju. Med seboj so si veliko 
pomagali, pri iskanju lego gradnikov. Pri delu so drug drugega spodbujali in si dajali 
podporo. Med učenci se je razvila visoka stopnja komunikacije.« (prav tam, str. 7). Učiteljica 
Zorman se prav tako strinja, da z uporabo lego gradnikov pri pouku bogatimo in razvijamo 
medsebojne odnose med učenci. Dodala je še, da »se učenci pri konstruiranju lažje, predvsem 
pa hitreje dogovarjajo, je med njimi manj prepirov, znajo prisluhniti drug drugemu, 
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upoštevajo mnenja in ideje sošolcev, znajo opaziti in pohvaliti sošolčevo spretnost, 
sprejemajo in upoštevajo tudi tiste otroke, ki so pri konstruiranju manj spretni in brez idej, 
jim znajo svetovati ter pomagati in skrbno varujejo vse razstavljene izdelke in ne samo svoje.« 
(prav tam, str. 13). Prav tako so ugotovili, da se je po izvedenih delavnicah izboljšalo 
kreativno mišljenje, ustvarjalnost, strpnost otrok do različnih idej in pristopov. Učiteljica 
Hozjan poroča: »Opazila sem, da nekaterim, ki imajo težave s koncentracijo, so nemirni in 
imajo težave pri branju in pisanju, kocke služijo kot močno motivacijsko sredstvo« (prav tam, 
str. 8). Učiteljica Kravcar je na podlagi izkušenj ugotovila, da …učenci pri sestavljanju z 
gradniki ne sestavljajo samo konstruktivne fantazije in mišljenja, temveč tudi pozitiven odnos 
do okolja in sebe. Kot posledice uspešnega dela v skupini pa je navedla varno počutje, 
intenzivno socializacijo, razvijanje pozornega poslušanja, močnejše socialne vezi med učenci, 
povečano samozaupanje otroka da zmore, učenje reševanja sporov, sposobnost razvijanja 
empatije, razvijanje strpnosti in učenje osebne odgovornosti, saj je skupina odvisna od 
vsakega posameznika.« (prav tam, 2005, str. 10). Opažen pa je bil tudi vpliv delavnic na 
razvoj pozitivne samopodobe otrok in tudi povečana aktivnost pri pouku tekom izvajanja 
projekta. Učiteljica Progar je po projektu zapisala: »Učenci so se veselili konstruiranja z lego 
gradniki. Pri delu so se dobro počutili, bili so sproščeni, iznajdljivi, lotili so se tudi 
problemov, ko so se jim zdeli nerešljivi. Ob koncu sestavljanja so vsi želeli govoriti o izdelku, 
ki so ga sestavili, tudi tisti, ki se neradi izpostavijo. Učenci z vedenjskimi težavami so bili pri 
sestavljanju neopazni, mirni. Pokazali so večjo vztrajnost in pozornost.« (prav tam, str. 9). 
Učiteljice Osolnik, Kern in Bernard so temu dodale še: »Vsi učenci so bili med lego 
dejavnostjo v največji meri aktivni. Aktivnost se je kazala v nenehni menjavi vlog v 
komunikaciji. Učenci so bili dalj časa zbrani in motivirani, v primerjavi z drugačnimi 
oblikami dela. Nihče se ni dolgočasi, miselno so bili neprekinjeno polno zaposleni.« (prav 
tam, str. 7).   

Po koncu projekta so učenci ocenili, da se zelo radi učijo ob pomoči konstrukcijske zbirke. Na 
anketnem vprašalniku so različne trditve povezane z delavnicami, ocenjevali na lestvici od 1 
do 5.  Svoje zadovoljstvo z delavnicami so izrazili s povprečno oceno 4,8. Prav tako pa jim je 
bilo pri projektu najbolj všeč, da so lahko delovali ustvarjalno (»lahko uporabim svojo 
domišljijo«), veselilo jih je, da so se učili v skupini, da so bili pri delo aktivni in da se niso 
dolgočasili (»ves čas sem zaposlen«). Tudi starši so bili zadovoljni z izpeljanim projektom, 
ocenili so ga s povprečno oceno 4,3. Starši se strinjajo, da uporaba lego konstruktorjev 
spodbuja otroško ustvarjalnost, vpliva na njihovo aktivnost in vztrajnost ter jim predstavlja 
spodbudo pri učenju. Prav tako je  dobra pridobitev otrok pri projektu krepitev sodelovalnih 
veščin, ki so jih otroci razvili v skupini (sposobnost komuniciranja, dogovarjanja, 
tolerantnosti in nudenja pomoči drug drugemu) (Kuhar, 2005). 
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6 Zaključek teoretičnega dela 
 

Socialno ogroženi otroci prihajajo na letovanja z najrazličnejšimi lastnostmi in izkušnjami. V 
Sloveniji je po podatkih statističnega urada Republike Slovenije takšnih otrok okrog 46.000 
(Intihar, 2017). Na njihov razvoj vplivajo dejavniki družine in prav tako dejavniki okolja 
(Kavčič, 2005). Dejavnik tveganja za te otroke pa predstavljajo tudi psihične obremenitve, 
brezposelnost staršev in materialna prikrajšanost (Mikuš Kos v Smodiš 2001). Sicer imamo na 
letovanju malo časa, da spoznamo otroka. Vseeno pa otrokom počitnice veliko pomenijo in 
jim lahko predstavljajo pomemben varovalni dejavnik. 

Igra otrok je brezmejna dejavnost, ki se glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje 
spreminja. Je dialog med domišljijo in realnostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med 
konkretnostjo in abstraktnostjo in med varnostjo in tveganjem (Dobra igrača, 2002). Odrasli 
prav s pomočjo igre najlažje ustvarjamo kontakte in čustvene povezave z otrokom. Ko pri igri 
opazujemo otroka, spoznavamo njegove razvojne značilnosti, sposobnosti, spretnosti in druge 
osebnostne lastnosti (Toličič in Smiljanović Čolanović 1977, v Batistič Zorec 2002). Ob tem 
pa ne smemo pozabiti, da si vsak otrok zasluži priložnost za razvijanje svojih unikatnih 
potencialov (Ginsburg, 2007). Z organiziranimi lego delavnicami so imeli možnost prav za to. 
Lego kocke kot didaktični pripomoček prispevajo tudi k nazornosti, saj otrokom omogočajo, 
da neposredno dojemajo objektivno stvarnost (Poljak, 1974). 

Terapija z lego kockami je bila razvita v tujini za otroke, ki imajo motnje avtističnega spektra. 
Je socialno razvojni program, pri katerem gre za sodelovalno igralno terapijo, kjer otroci 
skupaj gradijo lego modele. V tujini se uporablja v različnih klinikah, privatnih in javnih 
šolah ter rehabilitacijskih centrih. (Gomez de la Cuesta, 2017). V tujem raziskovalnem 
prostoru je narejenih nekaj raziskav povezanih s terapijo z lego kockami, medtem ko 
Slovenije še ni zajel tovrsten pristop. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

7 Opredelitev problema in cilji raziskave 

V tujini strokovnjaki prepoznavajo uporabno vrednost lego kock pri svojem delu. LeGoff 
(2014) v svojih raziskavah ugotavlja, da ima delo z lego kockami veliko pozitivnih učinkov za 
otrokov razvoj socialnih in komunikacijskih sposobnosti, socialno odzivnost in socialno 
prilagoditev. Prav tako je slovenska projektna skupina LEGO (Bernard, 2005) prišla do 
podobnih ugotovitev. Ugotovili so, da so se pri otrocih ob uporabi lego kock izboljšali 
medsebojni odnosi, timsko delo, komunikacija, razvijalo se je kreativno mišljenje in 
ustvarjalnost. Otroci so bili bolj sproščeni in motivirani za delo (prav tam).  

V tujini izvajajo terapijo z lego kockami predvsem z otroki, ki imajo motnje avtističnega 
spektra, slovenski učitelji pa so pilotski projekt (Bernard, 2005) izvedli v prvi triadi na dveh 
osnovnih šolah. Raziskav o uporabni vrednosti lego kock pri otrocih, ki prihajajo iz socialno 
ogroženih družin, nisem zasledila. Ker me to področje zanima in zato ker imajo socialno 
ogroženi manj priložnosti v življenju in je socialna ogroženost lahko dejavnik tveganja tudi za 
razvoj socialnih veščin (Mikuš Kos, 1999), sem se odločila, da v okviru magistrskega dela to 
področje raziščem. Zanima me, ali lahko z vzgojno-izobraževalnimi delavnicami, osnovanih 
na elementih terapije z lego kockami in lego izobraževalnih programov, z uporabo lego kock, 
pri socialno ogroženih otrocih krepimo socialne kompetence, spodbujamo ustvarjalnost, 
vplivamo na izboljšanje medsebojnih odnosov in sodelovalno delo. 

Svoje strokovno znanje sem za namene magistrskega dela izpopolnila na Cambridgeu, kjer 
sem se udeležila seminarja, kako izvajati terapijo z lego kockami (angleško: »Training in 
LEGO® based therapy«) in v Zavodu 1-2-3 v Domžalah, kjer sem se izobrazila za izvajanje 
lego izobraževanega programa Preprosti mehanizmi (angleško: »Simple machines«).  

Glavni namen raziskave je ugotoviti, ali so lahko lego kocke uporaben didaktični pripomoček, 
ki bi jih socialni pedagogi lahko uporabljali pri pedagoškem delu. Prav tako želim ugotoviti, 
ali lahko socialni pedagogi v sklopu vzgojno-izobraževalnih delavnic s pomočjo uporabe 
prvin terapije z lego kockami, lego izobraževalnimi programi in z uporabo lego kock pri 
socialno ogroženih otrocih krepimo socialne kompetence, spodbujamo ustvarjalnost, 
vplivamo na medsebojne odnose in sodelovalno delo.  

8 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Na kakšen način lahko z lego kockami krepimo socialne kompetence socialno 
ogroženih otrok? 

RV2: Ali socialno ogroženi otroci ob igri z lego kockami lahko razvijajo veščine za 
sodelovalno delo? 

RV3: Ali lahko uporaba lego kock pri vzgojno-izobraževalnem delu prispeva k spodbujanju 
ustvarjalnosti socialno ogroženih otrok?  

RV4: V kolikšni meri in kako lahko elemente terapije z lego kockami uporabimo pri vzgojno-
izobraževalnem delu s socialno ogroženimi otroki? 
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9 Raziskovalna metodologija 

9.1 Akcijsko raziskovanje 

Empirični del sem izpeljala s pomočjo akcijskega raziskovanja. Akcijsko raziskovanje ima 
dolgo zgodovino. Njegov začetnik je Kurt Lewin, ki je akcijsko raziskovanje videl kot 
cikličen, dinamičen in sodelovalen proces, v katerem si skozi različne cikle načrtovanja, 
delovanja, opazovanja in razmišljanja utiramo pot do sprememb (Stringer, 2008). Akcijsko 
raziskavo je opisal kot niz korakov v spirali. Vsak od korakov pa je sestavljen iz načrtovanja, 
akcije in ocene doseženega stanja. Elliot je akcijsko raziskovanje definiral kot »sistematično 
proučevanje poklicnih situacij, ki ga izvajajo sami učitelji z namenim, da te situacije 
izboljšajo.« (Vogrinc, 2011, str. 3). 

Značilnosti akcijskega raziskovanja (Vogrinc 2007 in Vogrinc 2011): 

• izvajajo ga tisti, ki jih določena situacija neposredno zadeva, ki v njej živijo in 
delujejo in so osebno zainteresirani, da bi situacijo proučili in izboljšali, 

• poteka v skladu s cilji in okoliščinami za institucije, v kateri se raziskava izvaja,  
• odvija se na manjših vzorcih, 
• tukaj ne gre za statistično posplošitev ugotovitev, ampak za prenosljivost ugotovitev 

po analogiji, 
• je participativna oblika raziskovanja, način medsebojnega povezovanja ljudi in 

spodbujanja timskega dela, 
• merilo uspešnosti je prispevek k izboljšanju dela v konkretnih situacijah (izboljšava 

oziroma sprememba prakse), 
• potek raziskave in doseženi rezultati morajo biti javno objavljeni, 
• v šolah je akcijsko raziskovanje dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja, 
• za uspešno izvedbo je pomembna šolska klima, 
• pri akcijski raziskavi ni pomemben le končni rezultat ampak tudi sam postopek 

raziskovanja, ki je sistematično, načrtno in procesno delo in katerega cilj je napredek 
znanja. 

Vogrinc (2007) piše tudi o tem, da se lahko v določenih situacijah šele med samim 
raziskovanjem pojavijo dobra raziskovalna vprašanja. Trdi tudi, da akcijska raziskava nima 
svojih tipičnih tehnik in metod zbiranja podatkov, ampak pri raziskovanju prevladujejo 
tehnike in metode, ki so se razvile za potrebe kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. 
Ena od pomembnih tehnik zbiranja podatkov pri akcijski raziskavi je raziskovalni dnevnik. 
Vanj raziskovalec vnaša čisto vse, kar pomaga pri boljšem razumevanju situacije in pri njeni 
poznejši rekonstrukciji. Dnevnik je v prvi vrsti namenjen raziskovalcu in raziskovalec se sam 
odloča, kaj bo predstavil javnosti. Za akcijsko raziskovanje pa je značilna tudi triangulacija, ki 
ni le tehnika preverjanja veljavnosti podatkov, ampak omogoča popolnejše razumevanje 
proučevanih problemov. Gre za kombinacijo metod, virov podatkov in teoretičnih 
predpostavk, ki nam potem omogoča boljše razumevanje proučevanega problema in mu 
razširi kompleksnost. Akcijska raziskava lahko poteka tudi kot kombinacija kvalitativnega in 
kvantitativnega raziskovanja.  

Najbolj značilne tehnike zbiranja podatkov za akcijsko raziskavo so: opazovanje z udeležbo, 
dnevniki, biografije, avtobiografije, pol strukturirani intervjuji, vprašalniki z odprtimi 
vprašanj, fotografije, avdio in video posnetki in raziskovalni dnevnik (Vogrinc, 2011). 
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Akcijska raziskava poteka kot spirala: 

• postavljanje raziskovalnih vprašanj, 
• zbiranje podatkov, 
• analiziranje, 
• interpretiranje podatkov, 
• načrtovanje nadaljnjih korakov. 

 

 

Slika 4: Faze akcijskega raziskovanja po Vogrincu (2011) 

Za akcijsko raziskavo mora raziskovalec pripraviti prožen raziskovalni načrt, usmerjen v 
akcijo, ki ga mora potem tekom raziskave vestno izpopolnjevati. Načrt mora biti zasnovan 
tako, da se ga lahko ob nepredvidenih situacijah prilagodi. Akcijske korake usmeri v 
dejavnost s konkretnimi cilji. Število akcijskih korakov in njihovo trajanje je odvisno od 
kompleksnosti raziskovalnega problema. Vedno pa je potrebno vnaprej predvideti način 
spremljanja in beleženja učinkov, ki nastajajo v posameznih fazah (Vogrinc, 2011). 

 

9.2  Predstavitev vzorca 

V vzorec je bilo zajetih 35 otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in so v poletju 
2017 en teden letovali v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču.  

Delavnic se je udeležilo 10 punc in 25 fantov, ki so bili razporejeni v štiri skupine. 

Izhodiščna 
ideja 

Raziskovanje 
polja 

Načrtovanje 
akcije 

Izvajanje 
akcije 

Spremljanje 
učinkov 

Refleksija 
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Slika 5: Prisotni otroci na delavnicah glede na spol 

 

Otroci, ki so obiskovali delavnice, so bili stari od šest do deset let: 

Starost otrok Število Odstotek 

6 let 1 2,86 % 

7 let 6 17,14 % 

8 let 16 45,71 % 

9 let 9 25,71 % 

10 let 3 8,57 % 

Skupaj:  35 100 % 

 

 

Del akcijske raziskave so predstavljale tudi štiri vzgojiteljice, ki so vodile skupine otrok, ki so 
obiskovali moje delavnice, pedagoška vodja Debelega rtiča in socialna delavka Danica Kuhar, 
ki je bila del projektne skupine LEGO, ki je izvedla prvo slovensko raziskavo o uporabi lego 
kock v šolskem okolju.  

 

9.2.1 Instrumenti in tehnike zbiranja podatkov 

Podatke o poteku delavnic sem zbirala s pisanjem raziskovalnega dnevnika. Tako sem za 
vsako skupino po opravljeni delavnici zapisala dnevnik, v katerem sem opisala dnevno 
dogajanje, posebnosti in zanimivosti. Za vsako skupino imam pet dnevniških zapisov, katerim 
sem priložila tudi fotografije izdelkov otrok. Fotografije sem posnela sama. 

Prav tako sem po vsaki delavnici za vsakega otroka izpolnila opazovalno listo, na podlagi 
katere sem pozneje primerjale rezultate vseh otrok. 

Za vzgojitelje sem pripravila dva različna anketna vprašalnika, ki sta vsebovala vprašanja 
odprtega in zaprtega tipa. 

Vprašanja so se navezovala na: 

• osebne podatke (spol, starost, izkušnje, izobrazba), 

Tabela 2: Prisotnost otrok na delavnicah glede na starost 
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• ocenjevalne lestvice v povezavi z delovanjem skupine, 
• odprta vprašanja, kjer so vzgojiteljice lahko zapisale svoje misli glede na dnevno 

dogajanje. 

S pedagoško vodjo Debelega rtiča in socialno delavko, ki je bila del projektne skupine LEGO 
sem bila v stiku preko elektronske pošte, preko katere sta mi tudi odgovorili na zastavljena 
vprašanja, ki so bila povezana z njunim delom. 

10 Potek akcijske raziskave 

Akcijsko raziskavo sem zasnovala po principu 6 osnovnih faz, katerim sem dodala 17 
akcijskih korakov, ki so podrobneje opisani na naslednjih straneh.  

 

AKCIJSKI NAČRT:  

 

1. FAZA: Izhodiščna ideja 

1.korak: Oblikovanje okvirne ideje  in raziskovalnega problema na podlagi izkušenj  

Moj prvi korak je bil zelo nenavaden. Za terapijo z lego kockami sem izvedela preko 
socialnega omrežja Facebook, kjer mi je Facebook predlagal, da preberem članek od Daniela 
LeGoffa (2004), začetnika terapije. Nato sem poiskala še več njegovih strokovnih člankov in 
ugotovila, da se v knjižnici na naši fakulteti nahaja njegov priročnik, kako izvajati terapijo z 
lego kockami (»LEGO – based therapy – how to build social competence through LEGO – 
based clubs for children with autism and relater conditions«). Začela sem preučevati tujo 
literaturo in hkrati sem pregledala slovenski raziskovalni prostor, vezan na to področje. 
Ugotovila sem, da se v Sloveniji raziskovalci te teme še niso dotaknili oziroma o njej karkoli 
napisali. Zasledila sem le nekaj  slovenskih člankov o uporabi kompleta lego dacta v osnovnih 
šolah in raziskavo projektne skupine lego, ki je bila ustvarjena med letoma 2003 in 2005.  

Ker imam že od majhnih nog zelo rada lego kocke in ker se mi zdijo odličen pripomoček pri 
delu z otroki, menim, da bi lahko bile večkrat uporabljene kot didaktični pripomoček 
socialnih pedagogov pri delu. Zamislila sem si, da  bi podobno zadevo kot so jo speljali v 
tujini, izpeljala tudi jaz v Sloveniji, vendar z drugo populacijo otrok. Odločila sem se za 
otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in poleti pridejo na letovanje na Debeli rtič. 
Zamislila sem si vzgojno-izobraževalne delavnice, s katerimi bi otrokom ponudila zabavne 
delavnice, v sklopu katerih bi se igrali z lego kockami, hkrati pa bi otroci krepili svoje 
socialne kompetence, ustvarjalnost, medsebojne odnose in sodelovalno delo. 

 

2. FAZA: Raziskovanje polja 

2. korak: Pregled, kaj se na tem področju v Sloveniji že dogaja in študij literature 

Začetna faza raziskovanja je bila izredno težka. Literature v slovenskem jeziku o terapiji z 
lego kockami po mojih ugotovitvah sploh ni. Zasledila sem le nekaj člankov in poročilo lego 
projektne skupine iz Osnovne šole Moste Polje. Prav tako ni bilo opravljenih še nobenih 
raziskav (razen prej omenjene) o uporabi lego kock v slovenskem vzgojno izobraževalnem 
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prostoru. Medtem ko je bilo v tujini narejenih kar precej raziskav, ki so pokazale pozitivne 
učinke. Zaradi tega se lego kocke vse bolj uporabljajo v izobraževalne namene, kar se kaže 
tudi s krepitvijo lego izobraževalnih programov. Poleg osnovnih izobraževalnih programov 
(preprosti mehanizmi, WeDo1, WeDo2, Storystarter, Mindstorm) lahko izberemo še program 
»Build me Emotions«, v sklopu katerega otroci spoznavajo čustva, »Community starter set«, 
kjer otroci spoznavajo skupnost, vloge v skupnosti preko igre vlog in program »Let's build 
Social Skills Together«, to je program, ki je zasnovan za grajenje in izboljšavo socialnih 
spretnosti otrok. Vsi ti programi vsebujejo prav posebne lego kocke in pripravljene aktivnosti, 
na podlagi katerih lahko pedagoški delavci izvajajo delavnice. Največja slabost teh posebnih 
lego izobraževalnih setov pa je njihova relativno visoka cena.  

V večjih državah od Slovenije je izvedba terapije z lego kockami oziroma ustanovitev lego 
kluba veliko lažja. Pri moji raziskavi se je zataknilo že pri lego kockah, tako da sem nekaj 
navadnih kock kupila sama, veliko večino pa sem si jih izposodila iz Zavoda 1 2 3. V tujini 
imajo izposojo kock dobro organizirano. V Veliki Britaniji je ustanovitev lego kluba lažja, saj 
je strokovnim delavcem omogočeno, da si lego kocke sposodijo preko spletne strani 
»WeLoveBricks« tekom izvajanja delavnic oziroma kluba. Za en mesec članarine plačajo 12 
angleških funtov in lahko izbirajo med veliko različnimi seti, ki si jih želijo na svojih 
delavnicah. Ko se otroci seta naveličajo oziroma sestavijo vse, kocke strokovni delavci 
enostavno zamenjajo z novimi. Stare pošljejo nazaj in potem izberejo nove. Poštnina za 
pošiljanje lego kock je brezplačna v obe smeri.  

 

3. korak: Prostovoljstvo v zavodu 1 2 3 v Domžalah 

Novembra 2016 sem na spletu odkrila Zavod 1 2 3, ki se nahaja v Domžalah. Zavod 1 2 3 je 
prostor, kjer se otroci lahko udeležujejo različnih delavnic, prostih lego igralnic in aktivnih 
počitnic. V zavodu usposobljeni strokovni delavci  izvajajo celotno lego robotiko: preproste 
mehanizme, WeDo 1, WeDo2, Storystarter in Mindstorme. Glede na starost in interes otrok se 
otroci vključijo v delavnice, ki so plačljive. Lahko obiščejo tudi lego igralnico, kjer se lahko 
prosto igrajo z lego kockami ali pa sestavljajo različne lego sete. Poskrbljeno je tudi za 
najmlajše z duplo kockami. V času počitnic so organizirana varstva otrok z zabavnim in 
poučnim programom, poleti pa se otroci lahko odpravijo tudi na aktivni kocka kamp, ki se je 
letos izvajal na Debelem rtiču. 

 

4. korak: Vzpostavitev kontakta z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem na Debelem rtiču 

V začetku leta 2017 sem navezala stik z Vesno Pregelj, pedagoško vodjo na Debelem rtiču, ki 
je prav tako socialna pedagoginja. Razložila sem ji svojo idejo o delavnicah in povprašala o 
možnosti prihoda na Debeli rtič. Vesna je bila navdušena nad idejo, ker pa je bil moj prihod 
odvisen od potrditve vodje mladinskega zdravilišča in letovišča, je idejo predstavila vodji in 
dogovorili sva se, da se ji ponovno javim za sestanek, ko bom imela končno oblikovane teze 
magistrskega dela.  
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5. korak: Izobraževanje za LEGO Education – program Preprosti mehanizmi  

V Domžalah sem se v Zavodu 1 2 3 udeležila individualnega seminarja, kako uporabljati lego 
poučne kocke – preprosti mehanizmi. Zaradi premajhnega števila prijav je direktorica zavoda, 
Mojca Grojzdek, izvedla enodnevni tečaj izključno zame. Predstavila mi je zgodovino lego 
kock, njihovo uporabnost, celotno lego robotiko in nato še podrobno, kako se uporabljajo 
kocke iz seta preprosti mehanizmi in njihov priročnik. Nato sem se tri krat udeležila delavnic, 
kjer sem samo spremljala, kako se delavnice izvajajo v praksi s predšolskimi otroki. 

 

6. korak: Prijava in odhod na izobraževanje v tujino 

Meseca aprila 2017 sem se odpravila na strokovno izobraževanje na temo terapija z lego 
kockami pri  otrocih, ki imajo motnje avtističnega spektra, ki je bilo organizirano na Jesus 
College v Cambridgu. Izobraževanje sem odkrila že oktobra 2016 in po premisleku 
semnovembra plačala kotizacijo za seminar in si tako zagotovila enega od zadnjih mest na 
aprilskem seminarju. 

Izobraževanje je potekalo en dan, od jutra do večera in udeležilo se ga je okrog 20 
udeležencev z različnih koncev sveta. Največ je bilo udeležencev iz Velike Britanije in Irske. 
Prišli so tudi iz Združenih držav Amerike in Kitajske. Izobraževanje je potekalo v prijetnem 
sproščenem okolju, kjer je bilo poleg podane teorije tudi veliko skupinskega dela, ki se je 
navezovalo na praktično izvajanje terapije z lego kockami. V praksi smo sami preizkušali 
prvine terapije ter se ob tem učili, kako uspešno predati navodila otrokom in kako odreagirati 
v določenih situacijah. Izobraževanje je vodila Gina Gomez de la Cuesta, ki je napisala 
doktorat na temo terapije z lego kockami. Gina ta pristop še naprej  razvija in raziskuje, hkrati 
pa poučuje nove pedagoge in strokovne delavce, kako uporabiti lego kocke pri svojem delu in 
kako otrokom omogočiti prijazno terapijo, skozi katero lahko razvijajo svojo ustvarjalnost, 
socialne veščine in sodelovalno delo z vrstniki.  

LeGoff in Gómez de la Cuesta (2014) navajata, da je izobraževanje za izvajanje terapije z 
lego kockami namenjeno psihologom, logopedom, delovnim terapevtom, socialnim delavcem, 
igralnim terapevtom in specialistom za izobraževanje otrok. Udeležbo na seminarju pa 
omogočajo tudi študentom, ki študirajo po zgoraj omenjenih  in sorodnih programih. 
Vsekakor pa menim, da je izobraževanje primerno tudi za socialne pedagoge, specialne in 
rehabilitacijske pedagoge ter inkluzivne pedagoge.  

 

7. korak: Sklenitev sodelovanja na Debelem rtiču 

Na Debelem rtiču sem bila kot vzgojiteljica že večkrat, zato smo se za sodelovanje glede 
izvajanja akcijske raziskave dogovorili kar preko telefona in elektronske pošte. V mesecu 
maju 2017 je vodja mladinskega zdravilišča in letovišča, na pobudo pedagoške vodje Vesne 
Pregelj odobrila moj prihod za en teden na Debeli rtič, v času ko bodo pri njih letovali 
socialno ogroženi otroki. Nato sem se na podlagi pisne odločbe, da so magistrske teze 
sprejete, dogovorila za najbolj ugoden termin mojega prihoda.  

 

8. korak: Anketni vprašalnik s socialno delavko Danico Kuhar 
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Ker je bila socialna delavna Danica zelo zaposlena ob koncu šolskega leta 2016/2017 in ni 
imela časa, da bi se osebno srečali, sem oblikovala anketni vprašalnik z odprtim tipom 
vprašanj. Vprašalnik sem ji posredovala po elektronski pošti in preko elektronske pošte sem 
prejela tudi njene odgovore. Vprašalnik je bil informativne narave, vezan na tematiko njihove 
raziskave. Za ustanovitev projektne skupine LEGO je bila ravno ona pobudnica, prebrala je o 
lego kockah in njihovi uporabi v tujini in je nato zamisel želela prenesti v slovenski šolski 
prostor. Z učitelji, ki so delili isto prepričanje o tem, da je ustvarjalnost v šoli potrebna, so 
zasnovali projektno skupino. Lego delavnice so potekale eno leto pri pouku in v šolski 
svetovalni službi. Tudi po koncu projekta so kocke ostale v šoli in so na voljo za uporabo pri 
pouku in v podaljšanem bivanju. Izvajajo pa na šoli še lego krožek in lego robotiko. Gospa 
Danica vsekakor priporoča lego kocke pri pedagoškem delu, ob tem pa navaja, da za delo z 
lego kockami v svetovalni službi, svetovalni delavec potrebuje specifične lastnosti, kot so 
kreativnost, sposobnost sprejemanja negotovosti in prilagodljivost.  

 

9. korak : Anketni vprašalnik za pedagoško vodjo Debelega rtiča 

S pedagoško vodjo, Vesno Pregelj, sem bila na vezi preko elektronske pošte, saj nama zaradi 
veliko dela ni uspelo, da bi se pred mojim prihodom na lokacijo osebno dobili. Vesna je v 
zgodbo z letovanji na Debelem rtiču kot animatorka vpletena že osem let, zadnjo leto pa pol 
pa je prevzela vodenje pedagoške službe. Navaja, da na Debeli rtič prihajajo otroci z različnih 
družin in da je spekter otrok zelo širok ter da je vsaka skupina otrok nekaj posebnega. Nikoli 
ne moremo biti 100 % pripravljeni na delo z otroki in mladostniki. Odgovarja tudi, da veliko 
otrok potrebuje pozornost in da jo nekateri otroci pokažejo z izrazitim izstopajočim in 
socialno manj primernim vedenjem, drugi pa so zelo tihi in zadržani. Pogosto pa ravno ti 
ostanejo spregledani. Trudijo se, da namenijo pozornost vsem otrokom. Zapisala je, da je delo 
z otroki, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin nekoliko drugačno, saj imajo več potreb kot 
drugi otroci in zato je pri delu z njimi potrebno vložiti več truda in časa, da zadovoljimo 
njihove potrebe. Vesna, ki je tudi diplomirana socialna pedagoginja, pravi, da če bi pridobila 
dovolj znanja in če bi imela lego kocke na voljo, bi jih z veseljem uporabljala pri svojem delu.  

 

3. FAZA: Načrtovanje akcije 
 

10. Priprava delavnic 

Meseca junija in julija sem zagnano načrtovala delavnice, ki sem jih avgusta 2017 izvedla na 
Debelem rtiču, ko je letovala skupina socialno ogroženih otrok. 

Preden sem se lotila sestavljanja delavnic, sem temeljito preučila vso gradivo iz strokovnega 
izobraževanja na Cambridgeu in izobraževanja za izvajanje programa za Preproste 
mehanizme. Prav tako sem preučila različne priročnike, ki so vsebovali lego aktivnosti in 
aktivnosti ter vaje za krepitev socialnih kompetenc.  

V veliko pomoč so mi bili naslednji priročniki: 

• Sestavljanje kock za komunikacijo (angl. Building blocks for communication),  
• Priročnik za učitelje, ki izvajajo program preprosti mehanizmi, 
• Sestavi me – čustva, priročnik za učitelje (angl. Build me – Emotions, teacher guide), 
• Šest kock – knjižica (angl. Six bricks booklet). 
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Preostale aktivnosti sem črpala iz vaj doživljajske pedagogike in iz lastnih izkušenj iz 
preteklih let, ko sem delala z otroki. 

Pri sestavi delavnic sem bila pozorna na to, da so bile aktivnosti povezane z mojimi 
raziskovalnimi vprašanji in cilji, ki sem jih opredelila v tezah. Med samim načrtovanjem 
delavnic sem veliko sestavljala lego kocke in aktivnosti potem v praksi preizkušala z 
bratrancem in sestrično, da sem dobila končno obliko aktivnosti in navodil, ki so bila dovolj 
strokovna in hkrati jasna ter razumljiva otrokom.  

Priprave izvedenih delavnic se nahajajo v prvi prilogi. 

11. Priprava pripomočkov za izvajanje delavnic in nabava kock 

Za uspešno izvajanje aktivnosti je bilo potrebnih tudi nekaj pripomočkov, ki sem jih naredila: 

• Kartice z lego izzivi 

 

Slika 6: Primer lego izzivov za otroke 

• Lego gradbene licence 

 

Slika 7: Primer lego licence, ki so jo otroci prejeli prvi dan 

• Lego človek z različnimi obrazi (čustva)  
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Slika 8: Lego človek za izražanje dnevnega počutja 

• Diplome za otroke 

 

Slika 9: Primer diplome, ki so jo otroci prejeli zadnji dan 

• Oblikovanje petdnevne zgodbe z glavnima junakoma Markom in Saro  
• Priprava navodil za sestavljanje kock (glej poglavje 5.4.2)  

 

Poleg pripomočkov, ki sem jih naredila sama, pa sem potrebovala še lego kocke. Ker jih sama 
nimam veliko in ker so seti iz programa lego education zelo dragi, sem si nekaj kock 
izposodila, nekaj pa sem jih dobila v trajno last in sem jih nato pustila na Debelem rtiču. 

Za uspešno izvedbo vzgojno-izobraževalnih delavnic bi se rada zahvalila: 

• Zavodu 1 2 3, ki so mi posodili večino lego kock, s katerimi sem lahko izvajala 
delavnice. 
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Slika 10: Lego set Preprosti mehanizmi 

 

 

Slika 11: Navadne lego kocke 

• Legami d. o. o., ki je Debelemu rtiču darovala starejšo verzijo seta preprosti 
mehanizmi. 

 

Slika 12: Starejša verzija seta preprosti mehanizmi 

• Lego storu iz Cityparka v Ljubljani, ki je otrokom podaril vrečke z lego kockami. 



52 
 

 

Slika 13: Darila za vse otroke  Slika 14: Načrt s kockami 

 

Slika 15: Končni izdelek - darilo, ki so ga prejeli otroci 

 

• Mojim najmlajšim sorodnikom in prijateljem, ki so mi posodili duplo kocke 

 

Slika 16: Duplo kocke 

 

12. Priprava opazovalnih obrazcev in anketnih vprašalnikov  

Za opazovanje in spremljanje skupin na Debelem rtiču sem pripravila dva anketna 
vprašalnika, enega za vzgojitelje za prvi dan in enega za otroke, ki so ga izpolnili zadnji dan. 
Vzgojiteljem sem pripravila dnevne anketne vprašalnike, v katerih so lahko spremljali in 
zapisovali dnevno dogajanje v  svoji skupini. Vprašalniki se nahajajo v prilogah.  
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4. FAZA: Izvajanje akcije 

14. Odhod na lokacijo in izvedba delavnic 

Dan pred začetkom letovanja otrok sem se odpravila na lokacijo, da sem spoznala skupino 
vzgojiteljev, s katero sem živela in sodelovala prihajajoči teden. Po uvodnih navodilih in 
predstavitvah sem si na podlagi seznama prihajajočih otrok izbrala štiri skupine otrok  in nato 
še prvi uvodni večer imela kratek pogovor z vzgojitelji. Razložila sem jim, kako bodo 
potekale delavnice in kaj pričakujem od njih. Za izpolniti sem jim dala uvodne anketne 
vprašalnike in jim hkrati razdelila tabele za dnevno opazovanje skupine. Povedala sem jim 
tudi, da jim bom vedno na voljo in da moj namen z delavnicami ni ta, da bi otroke prikrajšala 
kopanja v bazenu ali na morju. Zato sem sproti vsak dan z vzgojitelji poiskala najbolj 
primerno uro za izvedbo delavnic. Zaradi različnih dodatnih aktivnosti, ki so jih imeli otroci, 
delavnice niso bile izpeljane v petih dneh, ampak v šestih. 

Urnik delavnic: 

1. dan: sobota 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
9.00−10.00 Veveričji domek 1. skupina Kdo si pa ti? Tebe pa ne poznam.. 

12.00−13.00 Paviljon Morska 
zvezda 

2. skupina Kdo si pa ti? Tebe pa ne poznam.. 

14.00−15.00 Veveričji domek 3. skupina Kdo si pa ti? Tebe pa ne poznam.. 
18.00−19.00 Veveričji domek 4. skupina Kdo si pa ti? Tebe pa ne poznam.. 

Tabela 3: Urnik prvi dan 

2. dan: nedelja 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
12.00−13.00 Natura 1 3. skupina Inženir? Gradbinec? Dobavitelj? 
14.00−15.00 Natura 1 2. skupina Inženir? Gradbinec? Dobavitelj? 
18.00−19.00 Natura 1 1. skupina Inženir? Gradbinec? Dobavitelj? 

Tabela 4: Urnik drugi dan 

3. dan: ponedeljek 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
9.00−10.00 Veveričji domek 4. skupina Inženir? Gradbinec? Dobavitelj? 

12.00−13.00 Veveričji domek 1. skupina Barčica po morju plava … 
14.00−15.00 Veveričji domek 3. skupina Barčica po morju plava … 
18.00−19.00 Veveričji domek 2. skupina Barčica po morju plava … 

Tabela 5: Urnik tretji dan 

4. dan: torek 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
9.00−10.00 Veveričji domek 4. skupina Barčica po morju plava … 

18.00−19.00 Veveričji domek 1. skupina Ustvarjalni dan 
Tabela 6: Urnik četrti dan 

5. dan: sreda 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
9.00−10.00 Veveričji domek 4. skupina Ustvarjalni dan 

14.00−15.00 Veveričji domek 2. skupina Ustvarjalni dan 
18.00−19.00 Veveričji domek 3. skupina Ustvarjalni dan 

Tabela 7: Urnik peti dan 
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6.dan: četrtek 

URA PROSTOR SKUPINA TEMA DELAVNICE 
9.00−10.00 Veveričji domek 4. skupina Zaključek – Lego mojstri 

12.00−13.00 Veveričji domek 3. skupina Zaključek – Lego mojstri 
14.00−15.00 Veveričji domek 2. skupina Zaključek – Lego mojstri 
18.00−19.00 Veveričji domek 1 .skupina Zaključek – Lego mojstri 

Tabela 8: Urnik šesti dan 

Slike prostorov, kjer so potekale delavnice: 

• Veveričji domek: 

 

Slika 17: Miza, za katero smo delali 

 

Slika 18: Igralnica v Veveričjem domku 
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• Natura 1: 

 

Slika 19: Prostor, kjer so potekale nedeljske delavnice 

• Paviljon morska zvezda: 

 

Slika 20: Prostor, kjer smo imeli delavnice prvi dan z 2. skupino 

 

V delavnicah je sodelovalo 35 otrok. Zaradi varovanja osebnih podatkov v nalogi ne bom 
uporabljala njihovih imen, ampak sem naredila preglednico, kjer je vsak otrok dobil 
zaporedno število. Poleg so zapisane še opombe, ki so jih zapisali starši oziroma skrbniki. Pri 
nekaterih pa sem dodala še opažanja.  
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Seznam otrok Starost Skupina 
Posebnosti sporočene s 

strani staršev 
Moja opažanja 

Otrok 1 8 1 
Oče v zaporu, mama 
neznano kje. Večkrat je bila 
v kriznem centru. 

Zelo je ubogljiva, poslušna. Rada 
sodeluje. 

Otrok 2 6 1 Zakasneli govorni razvoj 
Hitro se začne dolgočasiti, rada 
samo sedi in opazuje, rada se igra z 
duplo kockami. 

Otrok 3 8 1 
 

Sestra od Otrok 6, obstaja sum na 
motnjo hiperaktivnosti, prihaja iz 
velike družine, raje dela sama kot v 
skupini. 

Otrok 4 8 1 
  

Otrok 5 7 1 
  

Otrok 6 9 1 
 

Sestra od Otrok 3, prihaja iz velike 
družine. 

Otrok 7 8 1 
  

Otrok 8 8 1 
  

Otrok 9 8 1 Uhajanje urina 
 

Otrok 10 8 1 
  

Otrok 11 8 2 Aspergerjev sindrom Zelo iznajdljiv  

Otrok 12 7 2 V rejništvu 
 

Otrok 13 7 2 
 

Rad se sam igra 

Otrok 14 7 2 
 

Je zelo tih, bolj opazuje in raje sam 
sestavlja 

Otrok 15 7 2 
 

Pri delu je zelo tih, rad sestavlja 
sam v tišini 

Otrok 16 8 2 
 

Otrok ni vodljiv 

Otrok 17 8 2 
 

Zelo poslušen, pogosto daje ideje, 
kaj bi  lahko sestavili iz kock 

Otrok 18 7 2 
 

Težko vodljiv, jemlje drugim 
stvari, ko mu kaj ni všeč, reče, da 
on ne bi tega počel in da ga bolijo 
roke 

Otrok 19 8 3 
  

Otrok 20 8 3 

Z bratom živi v kriznem 
centru, govorne in učne 
težave, težko navezuje stike, 
ne prenese določenih vonjev 
−zdravniško potrdilo 

Velika družina, umrla mu je sestra, 
občasno je težko vodljiv, pogosto 
se postavi v vlogo vodje skupine in 
drugim daje navodila, kaj morajo 
delati 

Otrok 21 8 3 
 

Doma je še 6 otrok 

Otrok 22 8 3 
  

Otrok 23 8 3 
 

Doma je še 6 otrok 

Otrok 24 8 3 
 

Doma je še 5 otrok 

Otrok 25 9 3 
  

Otrok 26 8 3 
Z bratom živi v kriznem 
centru, govorne in učne 
težave, težko navezuje stike. 

Umirjen, dela rad sam, umrla mu je 
sestrica dvojčica 

Otrok 27 9 4 
  

Otrok 28 9 4 
Čustvene in vedenjske 
motnje, celiakija 

Takoj mi je povedal, da bo on vse 
sam sestavljal 

Otrok 29 10 4 
 

Ima še 2 brata in 5 sester 

Otrok 30 10 4 
 

Večkrat težko vodljiv, pogosto želi 
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on dajati navodila in ukazovati  
drugim otrokom 

Otrok 31 9 4 
  

Otrok 32 9 4 Miren in zadržan 
 

Otrok 33 9 4 
  

Otrok 34 9 4 
Zelo živahen fant, težko 
kontrolira svoja čustva  

Otrok 35 9 4 
  

Tabela 9: Seznam otrok, ki so obiskovali delavnice 

5. FAZA: Spremljanje učinkov 

15. Sprotno opazovanje in zapisovanje opazovanj 

Izvajanje delavnic je bil najlepši del in del, ki je najhitreje minil. Po vsaki delavnici je sledil 
čas, da zapišem in strnem svoja opazovanja. Tega sem se lotila takoj po zaključeni delavnici, 
saj sem pred izvajanjem naslednje delavnice želela imeti vse narejeno za prejšnjo delavnico, 
da nisem stvari pomešala. Stvari sem si tekom delavnic skušala sproti zapisovati, naredila sem 
tudi nekaj slik in potem sem takoj po koncu delavnic spisala kratko refleksijo dogajanja. Za 
vsakega otroka sem izpolnila tudi opazovalno listo (Priloga 4). 

Za vsako skupino sem napisala pet dnevniških zapisov. Magistrskemu delu je priloženih pet 
primerov zapisov, za vsako tematsko delavnico po en (Priloga 5). 

16. Sprotno  zbiranje podatkov vzgojiteljev in evalviranje 

Vzgojiteljem sem prvi dan razložila namen mojega dela in sem jim v ta namen dala še v 
izpolnitev anketni vprašalnik. Nato sem jim razdelila liste, kjer so imeli tabele in prostor za 
njihove lastne opazke, da so ob koncu dneva lahko evalvirali dogajanje v skupini. 

Vsak večer sem jih obvestila o delavnicah za naslednji dan in jih prosila, naj ne pozabijo 
izpolniti dnevnega lista. Zadnji večer pa sem se še pogovorila skupaj z vzgojitelji. Vrnili so 
mi izpolnjene liste in opisali njihove vtise ter na kratko opisali skupinsko dogajanje tekom 
tedna. Tri vzgojiteljice so poročale, da so otroci  zadnji večer na refleksiji letovanja rekli, da 
so bile lego delavnice najboljša stvar na Debelem rtiču. 

 

6. FAZA: Refleksija 

17. Osebna refleksija in pregled (ne)doseženih ciljev 

Menim, da sem z izpeljanimi delavnicami poleg zastavljenih ciljev dosegla še nekaj boljšega. 
Otrokom sem ponudila nekaj, česar drugače niso deležni v svojem domačem okolju. Ponudila 
sem jim dejavnosti, na katere so hodili z veseljem in na katerih so se zabavali. Poleg tega pa 
so se uresničevali tudi cilji mojega magistrskega dela. Otroci so odlično sodelovali med seboj, 
veliko so se pogovarjali, razvijali so svojo kreativnost in razvijali socialne kompetence. Oni se 
tega niso zavedali, saj so jim dejavnosti predstavljale zabavno igro, v kateri so uživali.  

Ugotovila sem, da so lego kocke lahko uporaben in kvaliteten didaktični pripomoček in 
menim, da bi se jih socialni pedagogi lahko več posluževali pri svojem delu. Lahko bi jih 
uporabljali pri skupinskih obravnavah, kjer bi se srečevali trije otroci hkrati ali pa bi 
individualno delali s posameznikom. 
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Če bi delavnice izvajala še enkrat, bi spremenila prostor izvajanja delavnic in urnik. Tako bi 
bila v prihodnje pozornejša na to, da bi delavnice izvajala v stalnem prostoru in ob stalni uri 
za vsako skupino. 

Teden, ko sem izvajala delavnice, je bil naporen, mislila sem, da bo lažje. Delavnice sem 
zaradi dobre priprave izvajala brez večjih težav, nekoliko težje pa je bilo zaradi pomanjkanja 
časa sprotno pisanje poročil, ki je bilo nujno za natančno spremljanje dogodkov in napredka 
pri otrocih. Vedno sem lovila čas, da do naslednje skupine spišem vse potrebno. Morda bi bilo 
tudi lažje, če bi kakšno izvajanje delavnice posnela (predhodno bi pridobila soglasja staršev) 
in bi potem na podlagi posnetega napisala refleksijo in dnevnik.  

11 Prikaz rezultatov in interpretacija 

Vsi rezultati prikazani v naslednjih poglavjih so bili obdelani s programom za obdelavo 
statističnih podatkov SPSS statistics 22. 

 

11.1 Rezultati mojega osebnega spremljanja otrok tekom delavnic 
Vsakega otroka sem po končani delavnici na podlagi trditev ocenila, kaj je za njega tisti dan 
najbolj veljalo. Opazovalni vprašalnik se nahaja v prilogi 4. Rezultati petdnevnega 
opazovanja so predstavljeni v spodnjih tabelah. 

Lestvica, po kateri sem ocenjevala trditve: 

o 1 = nikoli 
o 2 = redko 
o 3 = včasih 

o 4 = pogosto 
o 5 = vedno 

 

Analiza vprašalnika: 

• Upošteva lego pravila 

  Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
 1. dan  2. dan  3. dan  4. dan  5. dan 

N3 M4 N M N M N M N M 

Upošteva 
lego pravila 

1. skupina 9 3,22 10 4 10 4,2 9 2,89 10 4,4 

2. skupina 8 4 8 4 8 3,63 8 4,25 8 4,88 

3. skupina 8 4,13 8 4,38 8 4 8 4,88 8 4,75 

4. skupina 9 3,22 9 3,78 9 4 9 3,89 9 4,56 

Skupaj: 34 3,62 35 4,03 35 3,97 34 3,94 35 4,63 
Tabela 10: Rezultati, ki se nanašajo na upoštevanje pravil 

                                                 
3 N = numerus, število vseh otrok 
4 M = aritmetična sredina 
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V nobeni skupini upoštevanje pravil na delavnicah ni linearno naraščalo, ampak je prihajalo 
do manjših nihanj in odstopanj. Še vedno pa je bil delež upoštevanja pravil tekom celotnega 
cikla delavnic zelo visok oziroma pogost. Največjo vrednost upoštevanja lego pravil (pogosto 
oziroma skoraj vedno) sem zabeležila na zadnjem dnevu delavnic, kar pomeni, da so otroci 
svoja pravila ponotranjili in jih pri delu brez težav upoštevali.  

• Prevzemanje glavne vloge v skupini 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 
N M N M N M N M N M 

Pri gradnji v skupini 
prevzema glavno vlogo 

1. skupina 9 2,56 10 3,8 10 3,9 9 2,89 10 4,4 

2. skupina 8 2,38 8 3,13 8 4 8 4,25 8 4,88 

3. skupina 8 2,13 8 3,13 8 3,75 8 4,88 8 4,75 

4. skupina 9 3,22 9 4,22 9 3,89 9 3,89 9 4,56 

Skupaj: 34 2,59 35 3,60 35 3,89 34 3,40 35 3,94 
Tabela 11: Rezultati, ki se nanašajo na prevzemanje vloge v skupini 

Prevzemanje glavne vloge s strani posameznikov v skupini je naraščalo glede na moja 
pričakovanja. Manjši upad je zabeležen četrti dan, ko je bila v ospredju kreativnost in 
individualno delo otrok, tako da niti niso imeli veliko priložnosti za skupinsko delo in za 
prevzemanje glavne vloge pri delu. Drugače so otroci začeli pogumno pogosto prevzemati 
glavno vlogo v skupini, tudi tisti, ki so veljali za tišje.  

 

• Med aktivnostmi je otrok tiho in ne daje lastnih pobud 

 

Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja 
delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Med aktivnostmi je tiho in ne daje 
lastnih pobud 

1. skupina 9 2,78 10 2,2 10 2 9 2,11 10 1,7 

2. skupina 8 3,25 8 3,25 8 2 8 2 8 2,38 

3. skupina 8 3,5 8 2,5 8 2,87 8 2,13 8 1,63 

4. skupina 9 2,56 9 2,22 9 1,89 9 1,78 9 1,67 

Skupaj: 34 3 35 2,51 35 2,17 34 2 35 1,83 

 Tabela 12: Rezultati, ki se nanašajo na aktivnost otrok na delavnicah 
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Tukaj lahko opazimo upad »tihosti« otrok tekom celotnega cikla delavnic. Prve dni so bili 
otroci tišje in niso podajali svojih idej, kar se je zadnje dni spremenilo in so si upali večkrat 
izraziti svoje ideje, mnenja in predloge.  

Velik napredek so pokazali tudi otroci, pri katerih je bilo že vnaprej s strani staršev ali 
skrbnikov zapisano, da so mirnejši, tišji in bolj zadržani. Ti otroci so se v okolju sprostili in 
brez večjih težav podajali lastne ideje in pobude proti koncu petdnevnih delavnic. Da je do 
tega prišlo, je pripomoglo sproščeno okolje in verjamem, da tudi delavnice, ki so jih 
spodbujale h komunikaciji in skupinskemu delu.  

• Otrok pomaga ostalim otrokom 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Pomaga ostalim 
otrokom 

1. skupina 9 2,89 10 3,6 10 3,7 9 3,89 10 4,6 

2. skupina 8 3 8 3,38 8 3,63 8 4 8 4,38 

3. skupina 8 3,13 8 3,38 8 3,5 8 4,38 8 4,88 

4. skupina 9 3 9 3,44 9 4 9 4,22 9 4,78 

Skupaj: 34 3 35 3,46 35 3,71 34 4,12 35 4,66 
Tabela 13: Rezultati, ki se nanašajo na medsebojno pomoč 

Prav čisto vsi otroci so pokazali, da med seboj premorejo veliko mero kolegialnosti. Iz 
delavnice v delavnico so si vedno bolj pomagali. Tukaj bi kot zanimivost navedla tudi otroke, 
ki so veljali za samosvoje, z največ in najboljšimi idejami, da so brez težav na pomoč 
priskočili tistim, ki so pomoč potrebovali.  

• Pri izmenjevanju vlog dela težave 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 
N M N M N M N M N M 

Pri izmenjevanju 
vlog dela težave 

1. skupina / / 9 2 10 2,4 / / 7 2,43 

2. skupina / / 8 2,88 8 2,88 / / 5 2,6 

3. skupina / / 8 2,75 8 2,75 / / 7 2,14 

4. skupina / / 9 2,56 9 2,33 9 2,33 9 2 

Skupaj: / / 34 2,53 35 2,57 9 2,33 28 2,25 
Tabela 14: Rezultati, ki se nanašajo na izmenjevanje vlog pri delu 

Po vlogah smo se igrali cel drugi dan in tretji dan, zadnja dva dni pa je bila igra po vlogah 
prisotna, če so si jo otroci sami izbrali.  V osnovi jim izmenjavanje vlog ni povzročalo večjih 
težav. Razlike so minimalne, vseeno pa nakazujejo na to, da so imeli otroci zadnji dan 
najmanj težav pri izmenjevanju vlog. Razlog zato tiči verjetno v tem, da so takrat princip 
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igranja že bolje poznali in so vedeli, kako delo poteka. Oziroma, vedeli so, da se bodo lahko 
vsi preizkusili v vseh vlogah, zato jim ni bilo težko zamenjati vloge pri sestavljanju.  

• Prične pogovor s preostalimi otroki 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Prične pogovor s 
preostalimi otroki 

1. skupina 9 3 10 3,6 10 3,9 9 4,11 10 4,6 

2. skupina 8 3,25 8 3,5 8 4,13 8 4 8 4,38 

3. skupina 8 3 8 3,5 8 3,75 8 4,38 8 4,63 

4. skupina 9 3,44 9 3,89 9 4,33 9 4,22 9 4,89 

Skupaj: 34 3,18 35 3,63 35 4,03 34 4,18 35 4,63 

 Tabela 15: Rezultati, ki se nanašajo na komunikacijo otrok 

Komunikacija je bila ključne narave na delavnicah. Otroci so bili pričakovano sprva bolj 
zadržani. Njihova odprtost in pripravljenost na komunikacijo z vrstniki je naraščala iz dneva v 
dan. Zadnji dan je dosegla najvišjo povprečno vrednost.  

• Pozitivno se odzove na ideje preostalih otrok 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Pozitivno se odzove 
na ideje preostalih 

otrok 

1. skupina 9 3,11 10 3,5 10 3,6 9 3,44 10 4,1 

2. skupina 8 3,13 8 3,13 8 3,38 8 3,13 8 3,88 

3. skupina 8 2,75 8 3 8 3,13 8 3,87 8 3,87 

4. skupina 9 3,11 9 3,11 9 2,89 9 2,89 9 3,78 

Skupaj: 34 3,03 35 3,2 35 3,26 34 3,32 35 3,91 

 Tabela 16: Rezultati, ki se nanašajo na sprejemanje idej drugih otrok 

V začetnih dnevih delavnic se otroci niso najbolj navdušeno odzvali na ideje prijateljev, 
medtem ko so oni sami sestavljali lego kocke. Tekom delavnic se je to počasi začelo 
spreminjati in tako so se zadnji dan v veliki meri vsi zelo dobro odzvali na ideje prijateljev ter 
nato skupaj nadaljevali sestavljanje. Tudi rezultati nam prikazujejo linearno naraščanje 
povprečnih vrednosti vezanih na pozitivne odzive otrok ob idejah preostalih.  
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• Se neprimerno vede na delavnici 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Se neprimerno 
vede na 

delavnici 

1. skupina 9 1,67 10 1,4 10 1,6 9 2,44 10 2,2 

2. skupina 8 1 8 1,38 8 1,5 8 1,25 8 
1,2
5 

3. skupina 8 1,5 8 1,63 8 2 8 1,25 8 
1,1
3 

4. skupina 9 2 9 2 9 
1,7
8 

9 1,78 9 
1,5
6 

Skupaj: 34 1,56 35 1,6 35 
1,7
1 

34 1,71 35 
1,5
7 

Tabela 17: Rezultati, ki se nanašajo na obnašanje otrok na delavnicah 

Neprimernega vedenja na delavnicah ni bilo veliko. Prisotna je bila neposlušnost 
posameznikov, neupoštevanje mojih navodil in pravil, ki so jih postavili otroci sami, 
preklinjanje, medsebojno nagajanje in kuhanje mule, če kaj ni bilo, tako kot so si želeli. 
Pojavljalo se je v zanemarljivih vrednostih.  

Bi pa ob tem dodala, da otroci, ki so se pogosto neprimerno vedli tekom celotnega letovanja, 
na delavnicah niso povzročali večjih težav. Velikokrat so se popolnoma umirili in se posvetili 
sestavljanju kock. V skupini so bili skoraj neopazni.  

• Ignorira ostale otroke 

 
Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Ignorira druge 
otroke 

1. skupina 9 1,56 10 1,5 10 1,5 9 1,44 10 1,5 

2. skupina 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 

3. skupina 8 1 8 1,25 8 1 8 1 8 1 

4. skupina 9 1 9 1 9 1,22 9 1 9 1 

Skupaj: 34 1,15 35 1,2 35 1,2 34 1,12 35 1,14 

 Tabela 18: Rezultati, ki se nanašajo na ignoriranje otrok v skupini 

Ignoriranje otrokom ni delalo težav. Včasih je posameznik koga ignoriral in želel svojo idejo 
speljati do konca, vendar je ob opozorilu prenehal. Je pa bilo neupoštevanje odvisno  od 
dneva in razpoloženja otroka. Prišlo je do zanemarljivih vrednosti ignoriranja ostalih otrok.  

 

• Trditvi vezani na sestavljanje: 
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o Individualno sestavljanje 

 

Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja 
delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Bolj mu je všeč 
individualno sestavljanje 

kock 

1. skupina 9 3,22 10 3 10 3,5 9 4,11 10 4,7 

2. skupina 8 3,38 8 3,62 8 3,87 8 4,25 8 4,63 

3. skupina 8 4,25 8 3,75 8 3,88 8 4,38 8 4,88 

4. skupina 9 3,67 9 3,33 9 4,33 9 4,78 9 5 

Skupaj: 34 3,62 35 3,4 35 3,89 34 4,38 35 4,8 

 Tabela 19: Rezultati, ki se nanašajo na individualno sestavljanje 

o Skupinsko sestavljanje 

 

Povprečne vrednosti glede na dan izvajanja 
delavnic 

Trditev Skupina 
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

N M N M N M N M N M 

Bolj mu je všeč 
sestavljanje kock v 

skupini 

1. skupina 9 2,78 10 3,8 10 3 9 3 10 3,6 

2. skupina 8 3,13 8 3,25 8 3 8 3,13 8 4,13 

3. skupina 8 2,62 8 2,75 8 3,38 8 3,62 8 4,13 

4. skupina 9 3,56 9 4,78 9 3,22 9 3,33 9 3,89 

Skupaj: 34 3,03 35 3,69 35 3,14 34 3,26 35 3,91 

 Tabela 20: Rezultati, ki se nanašajo na skupinsko sestavljanje 

Ne morem zatrditi, da imajo otroci raje skupinsko ali individualno sestavljanje. Med 
pogovorom v vseh petih dneh sem dobivala različne odgovore od otrok. Dejstvo je, da je bilo 
skupinsko sestavljanje nekaj novega za njih in jim je bilo do delavnic popolnoma neznano. S 
samostojnim sestavljanjem lego kock so se že srečali. Na delavnicah so radi počeli oboje, 
skupinskemu sestavljanju se noben od otrok ni upiral. Presenetilo me je tudi, da so na zadnjih 
delavnicah otroci prosili za sestavljanje v skupini in po vlogah. To pomeni, da jim je bilo všeč 
in da so uživali tudi v taki vrsti sestavljanja.  
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11.2  Analiza anketnega vprašalnika, ki so ga rešili otroci in rezultati 

Otroci so zadnji dan delavnic rešili anketni vprašalnik, ki je vseboval deset trditev zaprtega 
tipa in dve vprašanji, na kateri so sami zapisali odgovor. Na trditve zaprtega tipa so 
odgovarjali z ne, ne vem in da. Da je bilo odgovarjanje otrokom na vprašanja lažje, so bili 
zraven prisotni čustveni simboli. Otroci so vsi znali pisati, zato so na vprašanja odgovarjali 
sami. Trditve smo skupaj prebrali, nato so oni premislili in označili svojo odločitev.  

Analiza anketnih vprašalnikov je sledeča: 

TRDITVE O LEGO 
DELAVNICAH 

 
 
 

Ne 

 
 
 

Ne vem 

 
 
 

Da 
  N % N % N % 

Na delavnicah sem prisluhnil/a 
idejam prijateljev. 

4 11,40 % / / 31 88,60 % 

S prijatelji smo pri gradnji dobro 
sodelovali. 

/ / 4 11,40 % 31 88,60 % 

Všeč mi je bilo delo v skupini. 2 5,70 % 4 11,40 % 29 82,90 % 

Na delavnicah sem se zabaval/a. / / 1 2,90 % 34 97,10 % 

Na delavnicah sem se dobro 
počutil/a. 

/ / / / 35 100 % 

S prijatelji na delavnicah sem se 
veliko pogovarjal/a. 

9 25,70 % / / 26 74,30 % 

Všeč so mi bile vloge, po 
katerih smo se igrali. 

1 2,90 % 1 2,90 % 33 94,30 % 

Na delavnicah  sem  upošteval/a 
skupinska lego pravila. 

2 5,70 % 5 14,30 % 28 80 % 

Na lego delavnicah sem imel/a 
priložnost za ustvarjanje. 

/ / 1 2,90% 34 97,10% 

So ti bile všeč lego delavnice?   1 2,90% 34 97,10% 

Tabela 21: Rezultati vprašalnika, ki so ga izpolnili otroci zadnji dan 

Rezultati tega anketnega vprašalnika so zelo enotni in pozitivni. Vsi otroci so označili, da so 
se na delavnicah dobro počutili. Vsi razen enega so odgovorili, da so se na delavnicah 
zabavali, da so imeli priložnost za ustvarjanje in da so jim bile lego delavnice všeč.  

Zanimiv je podatek, ki govori o tem, da so štirje otroci (11,4 %) sami obkrožili, da idejam 
prijateljev na delavnicah niso prisluhnili, ostali (88,6 %) pa so tukaj odgovorili pritrdilno. 
Prav tako so štirje otroci (11,4 %) odgovorili, da ne vedo, če so s prijatelji pri gradnji dobro 
sodelovali, ostali (88,6 %) pa so odgovorili pritrdilno.  

Večina otrok (29 otrok – 82 %) je odgovorila, da jim je bilo všeč delo v skupini, štirje (11 %) 
se niso mogli odločiti, dva (5,7 %) pa sta odgovorila, da jima delo v skupini ni bilo všeč. 
Razlog za dva negativna odgovora vidim v tem, da otroci niso bilo vedno v takih skupinah, 
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kot so si jih sami zamislili, ampak so bili primorani delati v skupinah, ki sem jih jaz 
oblikovala.  

Kar 33 (94,30 %) otrok je odgovorilo, da so jim bile všeč vloge, po katerih smo se igrali, en 
otrok (2,90 %)  je odgovoril, da ne ve in en (2,90 %) da mu igranje po vlogah ni bilo všeč.  

Na trditev, ki se je glasila »S prijatelji na delavnicah sem se veliko pogovarjal«, je devet otrok 
(25 %) odgovorilo negativno in šestindvajset otrok (74,3 %) pritrdilno. Razlog za povečane 
vrednosti odgovora »ne« vidim v tem, da sem nejasno oblikovala trditev. Predvidevam, da so 
otroci mislili, da je s tem mišljeno klepetanje otrok. Jaz sem pa želela odgovore povezane s 
komunikacijo in pogovorom otrok med delom.  

Na vprašanje o upoštevanju lego pravil sta dva otroka (5,7 %) odgovorila sama, da jih nista 
upoštevala, pet otrok (14,3 %) jih je odgovorilo, da ne vedo, če so pravila upoštevali in 
osemindvajset otrok (80 %) je odgovorilo, da so upoštevali lego pravila.  

Po pogovoru z otroki  sem ugotovila, da 40 % otrok (14), doma nima lego kock, medtem ko 
jih preostalih 60 % otrok (21) ima. So se pa vsi vsaj enkrat že igrali z lego kockami. Kot so 
navedli, so se z njimi srečali v vrtcu, v šoli ali pri sorodnikih.   

Na zadnji evalvaciji delavnic so otroci našteli eno ali dve stvari, ki so jim bile na delavnicah 
najbolj všeč: sestavljanje po vlogah (9x), lego izzivi (8x), izdelovanje ladjice (7x), prosto 
igranje (6x), sestavljanje račke (6x), vse (3x), igranje s preprostimi mehanizmi (2x) in 
medsebojno sodelovanje (2x). 

Najtežje pa jim je bilo: nič (6), sestavljanje račke (6x), sestavljanje ladjice (5x), biti inženir, 
ko smo sestavljali po vlogah (4x), sestavljanje po vlogah (1x) in sestavljanje z duplo kockami 
(1x). 

Fantje so se opredelili, da jim je bilo bolj všeč skupinsko delo, sestavljanje po vlogah in 
sestavljanje brez navodil, medtem ko so bila dekleta bolj nagnjena k samostojnemu 
sestavljanju in pa barvanju lego pobarvank.  

 

11.3 Analiza anketnih vprašalnikov, ki so ga rešile vzgojiteljice in njihovi 
rezultati 

V raziskavi so sodelovale štiri študentke, ki so bile na letovanju prostovoljke in hkrati  
vzgojiteljice otrokom, ki so obiskovali moje delavnice. Zaradi varovanja osebnih podatkov 
sem namesto imen uporabila termin »vzgojiteljica« in zaporedno številko skupine, ki sem jo 
določila na prvih delavnicah.  

Vzgojiteljica Skupina Starost Ali si prvič na 

Debelem rtiču kot 

vzgojiteljica? 

Poznaš 

terapijo z lego 

kockami? 

Si se kot otrok 

rada igrala z 

lego kockami? 

Vzgojiteljica  1 1 20 let Da Da Da 

Vzgojiteljica 2 2 19 let Da Ne Da 

Vzgojiteljica  3 3 20 let Da Ne Da 

Vzgojiteljica  4 4 22 let Ne Ne Da 
Tabela 22: Podatki o vzgojiteljicah 
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V nadaljevanju so predstavljene povprečne vrednosti odgovorov vzgojiteljic na anketne 
vprašalnike, ki so jih vsak dan sproti izpolnjevale. Vzgojiteljice so trditve ocenjevale po 
naslednji lestvici: 

o 1 = zelo slabo 
o 2 = slabo 
o 3 = povprečno 

o 4 = dobro 
o 5 = zelo dobro

 

 Dan: N M 

 
 

Odnosi med 
otroci 

1 4 4,00 

2 4 3,75 

3 4 3,25 

4 4 3,75 

5 4 4,00 

Skupaj 4 3,75 

 
 

Socialne 
veščine otrok 

1 4 4,00 

2 4 4,00 

3 4 3,75 

4 4 4,00 

5 4 3,75 

Skupaj 4 3,90 

 
 

Ustvarjalnost 
otrok 

1 4 3,00 

2 4 3,25 

3 4 3,50 

4 4 3,25 

5 4 4,00 

Skupaj 4 3,40 

 
 

Timski duh 
skupine 

1 4 4,00 

2 4 3,50 

3 4 2,75 

4 4 3,50 

5 4 3,50 

Skupaj 4 3,45 

 
 

Kakšne volje 
otroci 

odhajajo na 
delavnice? 

1 4 4,75 

2 4 4,75 

3 4 4,50 

4 4 5,00 

5 4 5,00 

Skupaj 4 4,80 

 
 

Kakšne volje 
se otroci 
vrnejo iz 
delavnic? 

1 4 4,50 

2 4 5,00 

3 4 4,50 

4 4 5,00 

5 4 5,00 

Skupaj 4 4,80 

Tabela 23: Rezultati anketnega vprašalnika vzgojiteljic 
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Vzgojiteljice so zelo visoko ocenile trditve povezane na delovanje njihove skupine že od 
samega začetka. Pri vseh trditvah so vrednosti nihale med povprečnim in dobrim. Vrednosti 
trditev, ki so bile neposredno vezane na lego delavnice so bile višje, povprečje je bilo 4,80 in 
če zaokrožimo, to pomeni, da so otroci na delavnice in iz delavnic prihajali zelo dobre volje.  

  
  

Da Ne 
N % N % 

So se otroci čez dan kaj pogovarjali o lego 
delavnicah? 

8 40 % 12 60 % 

Se je kdo od otrok tekom tedna upiral odhodu na 
delavnice? 

3 15 % 17 85 % 

Tabela 24: Rezultati trditev, ki so povezane z lego delavnicami 

Vzgojiteljice so glede na dogajanje v skupinah zapisale svoja opažanja: 

• »Dva otroka, ki sta bila zelo tiha, sta se začela vključevati v skupino. Sproščeno sta se 
pogovarjala z drugimi in se smejala. Mogoče so k temu pripomogle tudi delavnice.« - 
vezano na ta dva otroka je v naslednjih dneh sledil še en zapis: »V skupino se tudi 
vedno bolj vklapljata ta dva, ki sta bila do sedaj zelo zadržana.« 

• »Prejšnji dan, ko ni bilo delavnic, je bilo v skupini kar nekaj prepirov in izzivanj. 
Nekaj otrok je dobilo tudi kazen.« 

• »Skupina fantov je bila med seboj bolj povezana kot katerakoli druga skupina.« 
• »Ob žalosti enega fantka je celotno skupino skrbelo zanj in vsi so se trudili, da bi ga 

potolažili.« 
• »Vsi so se družili med seboj, ni bilo ločenih skupin. Med sabo so si pomagali in se na 

splošno zelo dobro povezali. Na koncu jih je nekaj omenilo, da so veseli, saj so dobili 
nove prijatelje.« 

Moja interpretacija rezultatov anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnile vzgojiteljice:  

Otroci so z veseljem prihajali na delavnice, kar se je odražalo v njihovem obnašanju in tudi v 
rezultatih anketnih vprašalnikih vzgojiteljic. Preostale dobljene vrednosti anketnih 
vprašalnikov, ki so jih izpolnile vzgojiteljice so malo drugačne, kot sem jih pričakovala. Sem 
mnenja, da so otroci tekom delavnic vseeno izboljšali svoje komunikacijske veščine, razvijali 
timski duh in razvili med seboj dobre medsebojne odnose. Napredek je bil na delavnicah 
opazen, medtem ko vzgojiteljice na delavnicah niso bile prisotne in so ocenjevale preostalo 
dnevno dogajanje in anketne vprašalnike reševale pozno zvečer. Včasih so tudi pozabile in so 
vprašalnik rešile naslednji dan ali šele po mojem opomniku. Dobljenih rezultatov ne bi jemala 
kot negativne, ampak zgolj kot informativne in kot podlago za delo za naprej. Prepričana sem, 
da bi boljše rezultate in spremembe dobila, če bi raziskava trajala dlje časa. V prihodnje bi 
spremljanje vzgojiteljic spremenila in bi namesto anketnih vprašalnikov z njimi vsak večer 
raje izvedla skupinsko desetminutno refleksijo minulega dne. 

12  Interpretacija raziskovalnih vprašanj 

Glede na opravljeno akcijsko raziskavo in zastavljena raziskovalna vprašanja so ugotovitve 
naslednje: 
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• RV1: Na kakšen način lahko z lego kockami krepimo socialne kompetence socialno 
ogroženih otrok? 

Socialne kompetence lahko krepimo z uporabo lego kock na način, da oblikujemo situacije, v 
katerih bodo otroci za uspeh primorani vzpostaviti stik z vrstniki. Pri tem bodo morali  
medsebojno sodelovati, poslušati ideje vrstnikov in se skupaj odločiti, kako bodo stvari 
opravili in sestavili. Najbolj pomembna je medsebojna komunikacija, katere na izpeljanih 
delavnicah ni manjkalo. Da je sposobnost dobre komunikacije z ljudmi v svetu vedno bolj 
pomembna, je že pred dvajsetimi leti zapisala Lamovec (1993). Delavnice sem zasnovala 
pretežno na skupinskem delu z vrstniki. Vezano na skupinsko delo z vrstniki je Peklaj (2001, 
str. 8) zapisal, da so »vrstniki izredno pomembni za pridobivanje novega znanja in za 
oblikovanje socialnih veščin in vrednost, ki so osnova za otrokovo delovanje na različnih 
življenjskih področjih«. Ključnega pomena na delavnicah je bilo, da so otroci med seboj 
sodelovali, se pogovarjali, ob moji pomoči (če ni šlo drugače) reševali spore, ki so nastali in si 
v osnovi prizadevali končati nalogo. Rezultat delavnic se je pokazal tako, da so se otroci, ki so 
bili tekom letovanja bolj razigrani, hiperaktivni in so se tako ali drugače kdaj neprimerno 
obnašali, so se na delavnicah umirili, pristopili so do vrstnikov, začeli so navezovati 
prijateljstva in pomagali tistim, ki jim je šlo sestavljanje slabše od rok. Postali so 
pokroviteljski. Tudi spore so reševali na miren način. Svojo prvotno željo po individualnem 
sestavljanju so tekom petdnevnih delavnic začeli opuščati, prijateljem so dovolili, da skupaj 
sestavljajo in oblikujejo izdelek. Če pogledamo dnevniške zapise izpeljanih delavnic, lahko 
opazimo velik napredek pri otrocih s številko 14, 15 in 19. Iz tihih fantov, ki samo opazujejo, 
so se s pomočjo petdnevnih delavnic razvili v fante, ki povedo svojo mnenje in svoje ideje 
ostalim. Tudi pri igri po vlogah so začeli pogumno voditi sestavljanje kot inženirji. Potrebno 
pa je pohvaliti otroke s številko 18, 32 in 35, ki so se tekom petdnevnih delavnic umirili do te 
mere, da so začeli sprejemati mnenja in ideje drugih otrok. Če so prve dni bili najbolj glasni in 
naravnani za samostojno sestavljanje in ne poslušanje idej drugih, je zadnje dni bila slika 
popolnoma drugačne. Tudi deklico s številko 2 je potrebno omeniti. Prve dni je raje 
sestavljala kocke sama in se ni zmenila za komunikacijo z ostalimi, po petih dneh pa je lepo 
napredovala in se vključila tudi v delovanje skupine in komuniciranje z ostalimi, sicer z 
dnevnimi odstopanji, ampak glede na njeno zdravstveno stanje, je zelo dobro napredovala.  

LeGoff (2004) je v svoji raziskavi, kjer je lego kocke uporabljal kot terapevtski pripomoček 
prav tako zaznal napredek pri otrocih, ki so imeli Aspergerjev sindrom in druge pervazivne 
razvojne motnje5. Ugotovili so napredek ob vzpostavljanju stikov z vrstniki, v dolžini socialne 
interakcije z vrstniki in dosegli so nižje rezultate na standardnih meritvah socialne 
zaznamovanosti (GARS-SI test). Učiteljice, ki so bile vključene v raziskavo, poročajo, da 
otroci, ki prej niso govorili, so se po terapiji izražali svobodnejše in so ohranjali prijateljstva s 
sošolci. Prav tako se je pri otrocih pokazal napredek pri zaupanju in zmanjšali so se avtistični 
izpadi. Otroci so postali del socialne skupine, s katero so se lahko identificirali in katera jim je 
pomagala razviti potrebo po socialni potrditvi z vidika lažjega vzpostavljanja stika z vrstniki 
(prav tam). Po opravljeni slovenski pilotski raziskavi so tudi slovenske učiteljice navedle, da 
je med otroci prišlo do intenzivne socializacije, močnejših socialnih vezi med učenci, razvijati 
se je začela empatija in strpnost do vrstnikov. Otroci so se ob sestavljanju s kockami lažje 
začeli pogovarjati in hitreje so dosegli dogovore, manj so se prepirali in vrstnikom, ki so bili 
manj spretni pri sestavljanju, priskočili na pomoč z idejami, nasveti ter pri samem grajenju 
(Bernard, 2005).  

                                                 
5 Pervazivne razvojne motnje: otroški avtizem, atipični avtizem, druge desintergrativne motnje, hiperaktivna 
motnja povezana z mentalno retardacijo in stereotipnimi gibi – povzeto po Slobodnjak (1995) 
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Smo v obdobju, v katerem tehnologija izredno hitro napreduje, kar prinaša tudi velike 
socialne spremembe. Nastaja razkorak, ki je ujet med potrebo po večjem sodelovanju in 
uspešnem sporazumevanju med ljudmi (pogovor, mirno reševanje sporov, medsebojno 
spoštovanje, sprejemanje drugačnosti). »Brez ustreznih socialnih in komunikacijskih veščin 
posameznik ne more biti uspešen v odnosih z ljudmi na nobenem področju življenja, niti v 
odnosih s svojimi najbližjimi v družini, s prijatelji, na delovnem mestu ali v javnem življenju« 
(Peklaj, 2001, str. 14).  Pojavili so se novi dejavniki socializacije – računalniki in televizije, 
zato nastaja socializacijska praznina, spremenjena struktura družine in obdajajo nas dejavniki, 
ki nimajo bistvenega doprinosa k razvoju socialnih vrednot in komunikacijskih sposobnosti 
(prav tam). Ravno zato menim, da je izredno pomembno, da otrokom ponudimo dejavnosti, 
kjer lahko skupaj s svojimi vrstniki razvijajo svoje komunikacijske spretnosti in socialne 
kompetence. Od otrok včasih preveč pričakujemo, prepogosto se dogaja, da mislimo da se 
bodo vse naučili spontano. Določenih zadev se res lahko naučijo sami, pri razvoju socialnih 
kompetence pa potrebujejo podporo odraslih in tudi vrstnikov (Banjanec, 2013).   

• RV2: Ali socialno ogroženi otroci ob igri z lego kockami lahko razvijajo veščine za 
sodelovalno delo? 

Po izpeljanih štirih delavnicah prvi dan sem o pozitivnem odgovoru na to raziskovalno 
vprašanje začela dvomiti. Otroci so namreč komaj čakali, da bodo lahko prosto sestavljali z 
lego kockami. Že v osnovi so na delavnice prvi dan prišli z mišljenjem, da se bodo eno uro 
lahko prosto igrali s kockami. Naslednje dni nisem imela težav pri sodelovalnem delu. Otroci 
so spoznali pravila skupinskega dela in moji strahovi so izginili, saj so otroci pravila dobro 
osvojili. Otroci so drugi dan brez težav sestavljali v skupinah po tri in po vlogah, prav tako so 
tretji dan brez težav skupaj sestavljali ladjico. Četrti dan je bil namenjen ustvarjalnosti in 
individualnemu delu. Zadnji dan sem bila presenečena, saj sem imela v vsaki skupini vsaj tri 
otroke, ki so želeli sestavljati skupaj kocke in še to po navodilih, kot smo sestavljali drugi dan 
delavnic. Na razpolago so imeli čisto vse kocke, ki smo jih uporabljali tekom tedna (duplo 
kocke, set preprosti mehanizmi, ustvarjalne vrečke, navadne lego kocke), vendar so raje 
izbrali skupinsko sodelovalno delo. Bila sem pozitivno presenečena nad njihovo izbiro in sem 
jim ustregla. Kar nam spet pokaže, da je LeGoffov pristop učinkovit in da se otroci s pomočjo 
terapije z lego kockami lahko priučijo veščin sodelovalnega dela. Otroci so uživali v 
sestavljanju po vlogah. Prvi dan so otroci sestavljali vsak zase, zadnji dan, pa so si med seboj 
že pomagali. Pomagali so drug drugemu iskati kocke, pomagali so graditi in prav tako so 
pazili na izdelke drugih. Učili so se od drugih in z veseljem delali skupaj. Tudi Peklaj (2001, 
str. 8) piše: »Učenje nikoli ne poteka v »vakuumu«, ampak vedno v določenem socialnem 
okolju, v socialni interakciji z drugimi ljudmi. Otroci morajo v procesu šolskega učenja imeti 
možnost za sodelovanje z drugimi otroki pri pridobivanju lastnega znanja, pa tudi pri 
oblikovanju celotne osebnosti.« Glede sodelovalnega dela so podobno ugotovili tudi v 
slovenskem projektu, kjer so se igrali s seti lego dacta. Učiteljica Zorman je zapisala, da 
uporaba gradnikov pri pouku bogati in razvija medosebne odnose. Praksa pa je pokazala, da 
»se učenci pri konstruiranju lažje, predvsem pa hitreje dogovarjajo, je med njimi manj 
prepirov, znajo prisluhniti drug drugemu in upoštevajo mnenja in ideje sošolcev« (Bernard, 
2005, str. 13). Učiteljice Osolnik, Kern in Bernard so zapisale, da so »med sestavljanjem z 
lego gradniki učenci veliko sodelovali med seboj. Ni bilo zaznati tekmovalnosti in 
medsebojnega primerjanja. Pridobivali so si pozitivno izkušnjo prijetnega sobivanja, kar se je 
odražalo v medsebojnem zaupanju, sprotnem reševanju konfliktov ter veselem in sproščenem 
vzdušju. Med seboj so si veliko pomagali pri iskanju lego gradnikov. Pri delu so drug 
drugega spodbujali in si dajali podporo. Med učenci se je razvila visoka stopnja 
komunikacije« (prav tam, str. 7).  S svojo opazovalno listo pa sem prav tako ugotovila, da je 
priljubljenost dela v skupini iz dneva v dan nihala, je pa zadnji dan (povprečna vrednost: 3,91 
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= pogosto) dosegla precej višjo vrednost priljubljenosti kot prvi dan (povprečna vrednost: 
3,03 = včasih). Otroci so na anketnem vprašalniku, ki so ga izpolnili zadnji dan z 82 % 
pritrdili, da jim je bilo všeč delo v skupini in z 88 % odgovorili, da so s prijatelji pri 
sodelovalnem delu dobro medsebojno sodelovali. Vzgojiteljice so odnose med otroki čez 
teden povprečno ocenile za dobre. Glede na izpeljane delavnice, lahko z veliko verjetnostjo 
trdim, da otroci razvijejo veščine za sodelovalno delo ob igranju z lego kockami. Prepričana 
sem, če bi delavnice trajale dlje časa, bi ta učinek bil še boljši. 

 

• RV3: Ali lahko uporaba lego kock pri vzgojno-izobraževalnem delu prispeva k 
spodbujanju ustvarjalnosti socialno ogroženih otrok?  

Delavnice sem imela zasnovane na podlagi skupinskega sodelovalnega dela v skupinah po tri. 
V skupinah sem imela otroke, ki so imeli različne sposobnosti, znanje in različne osebnostne 
značilnosti. Peklaj (2001) piše, da je ravno različnost oziroma heterogenost otrok lahko glavni 
vir ustvarjalnosti v skupini. Sama sem opazila, da je veliko otrok imelo prvi dan težave 
karkoli sestaviti iz kock. Kar nekaj jih sploh ni imelo ideje, kaj bi naredili. Težave so  imele 
predvsem dekleta. Prvi vzrok je ta, da otroci nimajo doma lego kock in ne vedo, kako bi se 
igrali z njimi. Drugi vzrok je, da je današnje sestavljanje lego kock usmerjeno predvsem k 
sestavljanju setov, kjer so točno določena navodila, kako je potrebno zadevo sestaviti in so 
otroci enostavno navajeni, da sestavljajo tako. To se je izkazalo ob prostem sestavljanju račk. 
Brez navodil so bili na začetku vsi otroci izgubljeni. Vsak dan sem poskušala, da so otroci 
imeli čas za samostojno ustvarjalno sestavljanje. Pri enih skupinah mi je to uspelo, pri drugih 
ne. Je pa bil zato četrti dan delavnic posvečen samo ustvarjalnosti. Otroci so sestavljali lego 
izzive. Tukaj jih je bilo zanimivo opazovati, nekateri so se takoj lotili dela, spet drugi so 
oklevali, včasih pa se je našel tudi kdo, ki ni nič sestavil, z izgovorom da ne ve kaj oziroma 
kako naj sestavi zadani izziv. K temu je zagotovo botrovalo tudi to, da nisem imela dovolj 
raznovrstnih kock, lahko bi jih imela še več, da bi otroci imeli še večjo možnost izbire. So pa 
otroci sestavili zelo zanimive in različne stvari. Zelo pozitivno me je presenetilo tudi to, da so 
me zadnji dan prosili za lego izzive, s katerimi se spodbuja in razvija otrokova ustvarjalnost. 
V vsaki skupini sta se našla minimalno dva otroka, ki sta se na koncu igrala z lego izzivi.  

Tudi v slovenski pilotski raziskavi so navedli, da sestavljanje z lego gradniki omogoča 
otrokom veliko mero ustvarjalnosti in kreativnosti in da je učence nenehno vodila želja po 
odkrivanju novih spoznanj in načinov delovanja ob tem, ko so nastajali novi izdelki iz lego 
kock (Bernard, 2005). Podatki  slovenskih in tujih raziskav (Marentič Požarnik, 2000) kažejo, 
da šolsko ozračje in običajen potek pouka premalo spodbujata k ustvarjalnosti, dogaja se tudi, 
da ustvarjalnost pogosto dušita. Od otrok se pričakujejo vnaprej točno določeni odgovori. 
Ustvarjalnost se v izobraževanju preveč tesno povezuje s področjem estetskih in tehničnih 
predmetov, pozablja pa se na možnost razvijanja ustvarjalnosti pri drugih predmetih. 
Učiteljem svetujejo, da za razvijanje ustvarjalnega mišljenja spodbujajo vprašanja učencev, 
dajejo otrokom možnosti za kreativno izražanje, dovolijo učencem, da sami preizkušajo nove 
stvar, ne da bi se ob tem bali neuspeha. Prav tako je pomembno, da otroke spodbujajo k 
skupnemu ustvarjanju in da učitelji sami pokažejo ustvarjalnost (prav tam).  

Zadnja leta je lego skupina začela dobivati različne kritike, da s svojimi novimi seti in vnaprej 
pripravljenimi navodili zavira otroško ustvarjalnost in kreativnost (Hrastar 2016 in Liftoff 
2017). Dogaja se, da otroci sestavijo kocke točno po načrtu, ki ga otroci dobijo ob kockah in 
potem so s svojim delom končali. Del mojih delavnic je temeljil na sestavljanju izključno po 
navodilih, ampak zgolj zaradi cilja utrjevanja medsebojnih odnosov, razvijanja sodelovalnega 
dela in razvijanja socialnih kompetenc. Brez medsebojne komunikacije otroci niso mogli 
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izdelka dokončati. Stremela sem k razvijanju ustvarjalnosti otrok, zato sem dodala aktivnosti, 
kjer so delali in sestavljali izključno po svojem navdihu in brez točnih navodil. S tem sem 
spodbujala njihovo ustvarjalnost in jih postavljala pred nove izzive, ki jih niso bili vajeni. 
Nekaj otrok je ob sestavljanju brez navodil »zmrznilo«, niso vedeli, kako se naj zadeve lotijo 
in nenehno so spraševali po navodilih. So pa na zadnjem dnevu delavnic imeli bistveno manj 
problemov ob prostem sestavljanju, v primerjavi s prvim dnem. Na splošno velja, da igra 
otrokom omogoča, da uporabijo svojo ustvarjalnost, medtem pa razvijajo še svojo domišljijo 
in spretnosti (Ginsburg, 2007). V anketnem vprašalniku, ki so ga izpolnili otroci, je 97,10 % 
otrok (34) odgovorilo, da so imeli priložnost za ustvarjanje na delavnicah, medtem ko je 2,9 
% otrok (1) odgovorilo, da ne ve. 

Na podlagi izvedenih delavnic sem prepričana, da lahko pri vzgojno-izobraževalnem delu z 
uporabo lego kock spodbujamo otroško ustvarjalnost, če le otrokom damo priložnost in jih 
spodbujamo, da začnejo raziskovati svoje meje in sposobnosti, ter smo jim ob tem na voljo in 
jih s pozitivnimi spodbudami usmerjamo, da končajo izdelek.  

 

• RV4: V kolikšni meri in kako lahko elemente terapije z lego kockami uporabimo pri 
vzgojno-izobraževalnem delu s socialno ogroženimi otroki? 

Socialni pedagogi bi lahko pri svojem delu uporabljali čisto vse elemente terapije z lego 
kockami. Uporaba terapije z lego kockami je pri socialno pedagoškem delu odvisna od 
osebnega interesa socialnega pedagoga, da tak pristop uporablja in da se pred uporabo za 
njega tudi izobrazi. Za izvajanje aktivnosti bi potrebovali miren prostor (pisarno), kjer ne bi 
bilo drugih dražljajev (različne igrače, prisotnost drugih otrok/odraslih) iz okolja, ki bi motili 
otroke. Prav tako bi priporočala, da bi bil ta prostor stalen in bi se srečanja odvijala na enakem 
kraju ob enaki uri. Pristop je primeren za uporabo tako med socialno ogroženimi otroki in tudi 
za ostale. Ni nujno, da imajo uporabniki lego pristopa zdravniške diagnoze. Ta pristop lahko 
uporabimo preventivno, da kot pedagogi v šoli popestrimo šolsko uro in na drugačen način 
pristopimo do otrok ter jim pokažemo, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki lahko 
šolsko snov naučimo. Pedagogi bi v razredu lahko elemente terapije z lego kockami uporabili 
pri: tujem jeziku, spoznavanju okolja, naravoslovju in tehniki in matematiki. V višjih razredi 
pa bi lahko pri tehniki in tehnologiji spoznavali lego robotiko (WeDo1 in 2, Mindstormi). V 
zakonu o osnovni šoli je med cilji med drugim opredeljeno, da je cilj osnovnošolskega 
izobraževanja spodbujanje spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja ter omogočanje 
osebnostnega razvoja (Zakon o osnovni šoli, 2006). To lahko z uporabo terapije z lego 
kockami otrokom pri šolskih urah zagotovo ponudimo. 

Socialni pedagogi bi terapijo z lego kockami lahko uporabili pri individualnih obravnavah 
otrok v treh oblikah: 

• socialni pedagog + en otrok, 
• socialni pedagog + dva otroka, 
• socialni pedagog + trije otroci. 

Razdelitev vlog se sproti lahko spreminja. Ko bi bili prisotni na srečanju trije otroki, bi bil 
socialni pedagog samo opazovalec in bi jih opazoval, jih usmerjal, ko bi to bilo potrebno in 
odgovarjal na njihova vprašanja. Pri prvih dveh možnostih pa bi bil socialni pedagog aktivno 
vključen v sestavljanje kock. Če imaš skupino devetih otrok, tako kot sem jo imela jaz, bi bilo 
boljše, če bi bila prisotna še vsaj ena vzgojiteljica oziroma oseba, ki bi se spoznala na 
obravnavan pristop. Tudi Gomez de la Cuesta (2017) priporoča, da sta na skupino, kjer je 
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devet ali več otrok prisotni vsaj dve odrasli osebi. Najbolj primerna velikost skupine je 
odvisna tudi od tega, kaj želimo doseči in opazovati pri otrocih, medtem ko se oni igrajo z 
lego kockami. 

Ker v Sloveniji lego kocke niso poceni, jih tudi nimajo vsi otroci doma. Od otrok, ki so 
obiskovali delavnice, je 40 % otrok (14 otrok od 35) povedalo, da lego kock nimajo doma. 
Prepričana pa sem, da je ta podatek še višji. Veliko otrok je oklevalo pri tej razpravi in ko so 
videli, da drugi govorijo o visokem številu kock (dvajset tisoč, trideset tisoč ipd.), so  hoteli 
konkurirati.  

Na raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri in kako bi lahko elemente terapije z lego kockami 
uporabili pri vzgojno-izobraževalnem delu, bi odgovorila, da bi socialni pedagogi lahko pri 
vzgojno-izobraževalnem delu, kjer bi se ta metoda izkazala za uporabno, lahko uporabljali 
čisto vse elemente terapije z lego kockami. Ob tem ne sme manjkati osebni interes socialnih 
pedagogov in potrebni pogoji za izvajanje delavnic (prostor, čas, lego kocke, opravljeno 
izobraževanje). Tudi pedagoška vodja na Debelem rtiču je zapisala, da bi z veseljem 
uporabljala tak pristop pri svojem delu, če bi imela zagotovljene prej omenjene pogoje. Ker 
pa pogoji znajo predstavljati velik finančni problem, bo potrebnega še nekaj časa, preden se 
bo pri nas kaj takega uveljavilo in ustalilo v praksi.  
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IV. SKLEP 

Glavni namen moje raziskave je bil ugotoviti, če so lego kocke lahko uporaben didaktični 
pripomoček, ki bi ga socialni pedagogi uporabljali pri pedagoškem delu. Prav tako sem želela 
ugotoviti, ali lahko socialni pedagogi v sklopu vzgojno izobraževalnih delavnic s pomočjo 
uporabe prvin terapije z lego kockami, lego kockami in lego izobraževalnimi programi pri 
socialno ogroženih otrocih krepimo socialne kompetence, spodbujamo ustvarjalnost, 
vplivamo na medsebojne odnose in sodelovalno delo. 

Rezultati akcijske raziskave so pokazali, da z lego kockami lahko krepimo socialne 
kompetence otrok. Da je sposobnost dobre komunikacije z ljudmi v svetu vse pomembnejša, 
je zapisala že pred dvajsetimi leti Lamovec (1993). Vsi otroci, ki so prišli na letovanje z 
oznako, da so bolj tihi, mirni in se težje vključijo v skupino, so se tekom petdnevnih delavnic 
iz mirnih in tihih otrok spremenili v otroke, ki brez večjih težav izrazijo svojo mnenje in svoje 
ideje. Da je terapija z lego kockami dobro vplivala na razvoj socialnih kompetenc otrok, je v 
svojih raziskavah potrdil tudi Legoff (2004). Prav tako lahko z lego kockami razvijamo 
veščine za sodelovalno delo. Otroci so kljub nepoznavanju skupinskega sestavljanja kock po 
navodilih tovrstno delo zelo dobro sprejeli. Zadnji dan, ko so si sami lahko izbrali aktivnost, 
so se v vsaki skupini našli trije posamezniki, ki so želeli sestavljati po navodilih. Kasneje jih 
je 82 % na anketnem vprašalniku odgovorilo, da jim je bilo všeč skupinsko delo. Tudi 
učiteljice iz projektne skupine lego, so poročale, da so otroci med seboj bolje sodelovali, 
hitreje so se dogovorili stvari in manj je bilo prepirov (Bernard, 2005). S terapijo z lego 
kockami lahko prispevamo tudi k spodbujanju ustvarjalnosti otrok. Ustvarjalna igra z lego 
kockami nudi neskončno možnosti in priložnosti za izražanje ter ustvarjanje (Eleftheriades, 
2015). Nekaj otrok v moji raziskavi je imelo težave pri prostem ustvarjalnem sestavljanju z 
lego izzivi. Sprva so bili otroci izgubljeni, tekom tedna so lepo napredovali. Nekateri so po 
ustvarjalnih lego izzivih posegli tudi zadnji dan delavnic, ko so lahko izbrali svojo najljubšo 
aktivnost.  

Otrokom je bil ponujen prostor za raziskovanje svojih meja in sposobnosti z lego kockami, ki 
jih lahko uvrstimo pod nazorne didaktične pripomočke. Zrim Martinjak in Pleško Zalar (2017, 
str. 38) pišeta, da »praksa socialne pedagogike poudarja potrebo po konkretnih sredstvih, s 
katerimi bi bili v didaktični pristopi stroke nazornejši. Didaktično v socialni pedagogiki 
nazornost utemeljujemo z usmeritvijo v aktivno, izkustveno, doživljajsko učenje.« Lego kocke, 
vidim kot konkretno sredstvo, s pomočjo katerega lahko otroci dobijo nazorno izkušnjo. Z 
njimi socialni pedagogi lažje pristopimo do otrok, spodbujamo ustvarjalnost, verbalno 
komunikacijo, medsebojne odnose in timsko delo, izboljšamo uporabnikove motorične 
spretnosti. Kocke nam služijo tudi kot motivacijsko sredstvo in kot pomoč pri izražanju 
čustev. Z njihovo pomočjo otroci spoznavajo nove stvari in kocke jim pomagajo pri 
vzpostaviti stikov z ostalimi uporabniki. 

Za uporabo kakršnegakoli didaktičnega pripomočka je potrebna osebna zainteresiranost 
pedagoga.  Pri tem pa mora didaktični pripomoček biti vsaj malo zanimiv tudi otroku. Če 
imata pri uporabi didaktičnega pripomočka tako pedagog in otrok odpor, bo doseganje 
kakršnegakoli napredka ali pozitivne spremembe težko izvedljivo. Za uporabo določenih 
didaktičnih pripomočkov je pogosto potrebno tudi predznanje s strani pedagogov. Posledično 
moramo biti pri izbiri didaktičnega pripomočka pri svojem delu pozorni tudi na ustreznost.  

Kljub temu da mi je tekom izvajanja delavnic, večkrat zmanjkalo časa, v katerem bi otroci 
lahko prosto sestavljali, da ni bilo vse izpeljano tako, kot sem načrtovala in je bilo zato 
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potrebno veliko prilagajanja in usklajevanja in da rezultati anketnih vprašalnikov vzgojiteljic 
niso dosegli mojih pričakovanj, vseeno menim, da sem dokazala, da so lego kocke lahko 
uporaben pripomoček, pri delu socialnih pedagogov.  

Prišla sem do zaključka, da so lego kocke uporaben didaktični pripomoček socialnih 
pedagogov. Veliko otrok jih obožuje, zato bi nam uporaba lahko olajšala delo. Posledično bi 
otroci raje prihajali na dogovorjena srečanja in tudi srečanj verjetno ne bi doživljali kot nekaj 
nujnega in sramotnega ter neprijetnega. Prav tako pa sem z izvedeno raziskavo dokazala, da si 
socialni pedagogi svoje pedagoško delo lahko olajšamo z uporabo lego kock. Prikazala in 
izvedla sem ustvarjalni pristop k učenju, ki je vseboval prvine terapije z lego kockami in s 
katerim sem prispevala k lažjemu doseganju vzgojno izobraževalnih ciljev na socialno 
pedagoških področjih poučevanja. Hkrati pa sem k naši stroki prinesla nekaj svežega in 
novega. Je pa ostalo še veliko odprtega prostora za nadaljnjo raziskovanje.   
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V. ZAKLJUČEK 

V sklopu magistrskega dela sem raziskovala, ali lahko z uporabo lego kock pri otrocih, ki 
prihajajo iz socialno ogroženih družin, krepim socialne veščine, ustvarjalnost in medsebojne 
odnose. Zakaj sem izbrala ravno ta področja? Izbrala sem jih, ker se mi zdijo zelo pomembne 
za posameznikov osebnostni razvoj. Da gre za pomembne osebnostne lastnosti, se kaže tudi v 
današnjih zaposlitvenih oglasih, kjer se oglas začne s tem, da iščejo ustvarjalne posameznike, 
sposobne skupinskega dela in ki imajo dobre komunikacijske veščine. Na tem mestu bi rada 
še enkrat poudarila, da z izbiro teh lastnosti ne trdim, da imajo prav vsi socialno ogroženi 
otroci primanjkljaje na področju socialnih veščin, ustvarjalnosti, medsebojnih odnosov in 
sodelovalnega dela. Nekateri imajo večje, drugi manjše, tretji primanjkljajev sploh nimajo. Z 
delavnicami sem otrokom želela ponuditi nekaj, česar zaradi morebitnih finančnih problemov 
v domačem okolju niso deležni (lego delavnice stanejo mesečno tudi 30 € ali več) in hkrati 
sem želela okrepiti njihove lastnosti, da bodo lahko bolj konkurenčni v današnjem svetu.  

Tekom akcijske raziskave sem poskusila postaviti temelje za terapijo z lego kockami in 
predstaviti lego kocke kot didaktični pripomoček pri socialno pedagoškem delu v Sloveniji. 
Osredotočila sem se na socialno ogrožene otroke, ampak ta pristop ni namenjen samo 
socialno ogroženim otrokom ali samo otrokom, ki imajo motnjo avtističnega spektra, za 
katere je terapija z lego kockami v osnovi bila razvita. Menim, da ima lahko terapija z lego 
kockami pri vseh ciljnih populacijah pozitiven vpliv na razvoj komunikacijskih veščin, 
socialnih kompetenc, ustvarjalnosti in dobrih medsebojnih odnosov. Pri otrocih, ki imajo 
motnje avtističnega spektra, je to že dokazano, za ostalo populacijo, pa raziskave šele počasi 
nastajajo. Pri otrocih je uporaba tega pristopa bistveno lažja. Prednost se pokaže že v tem, da 
skoraj vsi otroci poznajo lego kocke in da se zelo radi igrajo z njimi. Tako da igranje s 
kockami tekom srečanj ne dojemajo kot terapijo, ampak kot zabavo, sprostitev. Če otroku 
ponudimo zabavne delavnice, lahko mi kot strokovnjaki, v ozadju dosežemo svoje strokovne 
cilje.  

Če strnem svoje ugotovitve po izpeljani akcijski raziskavi, sem z izvedenim zadovoljna, bi se 
pa določenih stvari zagotovo lotila drugače, če bi šla še enkrat v izvedbo. Prva sprememba bi 
bila v velikosti skupine otrok. Če bi imela tako velike skupine, kot sem jih imela na Debelem 
rtiču, bi poskrbela, da bi bili prisotni dve odrasli osebi, da bi delo lahko lažje teklo. V 
prihodnje bi se zagotovo odločila, da bi delala z manjšim številom otrok hkrati. Najraje samo 
z eno skupino (trije otroci) ali pa maksimalno z dvema skupinama (šest otrok). Tako bi se 
lahko otrokom maksimalno posvetila, jim dala odgovore na njihova vprašanja in aktivnosti bi 
hitreje tekle. Otrokom bi na koncu ostal tudi čas za prosto igranje s kockami. Če je prisotnih 
manj otrok na delavnici, potrebujemo tudi manj lego kock pri kreativnem sestavljanju. 
Spremenila bi tudi anketne vprašalnike za vzgojitelje oziroma bi namesto njih naredila 
skupinske večerne refleksije, kjer bi od vzgojiteljev pridobila potrebne podatke za raziskavo. 
Prav tako pa bi si poskusila prizadevati, da bi v moji raziskavi sodelovali izkušeni vzgojitelji, 
ki bi lahko primerjali skupinsko dinamiko svoje skupine s prejšnjimi skupinami, ko otroci 
niso imeli lego delavnic. Tako bi lahko dobila boljši vpogled v to, kakšen doprinos imajo lego 
delavnice. Če bi bilo izvedljivo, bi oblikovala tudi kontrolno skupino, kjer bi bil uporabljen 
drugačen pristop, da bi potem lahko videla napredek otrok glede na uporabljen pristop. 
Opazovalno listo za otroke, ki sem jo dnevno izpolnjevala po delavnicah, bi prav tako 
spremenila, da bi sebi olajšala delo z zapisovanjem. Sedaj se mi je namreč pogosto dogajalo, 
da če nisem stvari zapisala takoj, sem imela probleme s priklicem imen in obrazov otrok. Da 
bi si zadeve olajšala, bi mogoče srečanja posnela s kamero (seveda s predhodnim dovoljenjem 
staršev), kar bi mi pozneje olajšalo analizo dogajanja. Sama bi zagotovo v prihodnje v 
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podobno raziskavo vključila še druge skupine otrok, ne samo socialno ogroženih. Sama 
raziskava bi bila daljša in poskusila bi jo izvesti v okolju, iz katerega otroci prihajajo. Prav 
tako bi si prizadevala, da bi v povratne informacije in napredek otrok, bili vključeni še starši, 
če bi bilo izvedljivo tudi učitelji. Področje terapije z lego kockami je še precej neraziskano, 
zato je veliko možnosti izboljšav in novih projektov. 

Po izvedenih delavnicah sem opazila, da so se otroci, ki so veljali za 
hiperaktivne/glasne/poredne na delavnicah umirili. Tekom delavnic so bili neopazni in so 
sestavljali v popolni tišini. Otroci, ki so prišli na letovanje z oznako, da so tihi, zadržani, da 
težje navezujejo stike, so se v skupinsko delo odlično vklopili. Tekom petdnevnih delavnic so 
se s svojo skupino dobro povezali, se razživeli, začeli so podajati svoje ideje in spletli nove 
prijateljske vezi. Prav tako so brez težav začeli iz dneva v dan prevzemati pomembno vlogo  
pri sestavljanju po vlogah. Prav tako je njihova ustvarjalnost iz dneva v dan naraščala. 
Približala sem jim skupinsko delo po vlogah, ki je bilo čisto vsem popolnoma novo. S 
petdnevnimi delavnicami pa je nemogoče, da bi bilo skupinsko delo po vlogah otrokom ljubše 
kot individualno prosto sestavljanje kock. V velik uspeh si štejem to, da so zadnji dan 
delavnic pri prosti izbiri igranja, prosili za sestavljanje po vlogah. Na delavnicah so se otroci 
počutili varne in so z veseljem prihajali na srečanja. Nikoli niso zamujali, kvečjemu so prišli 
prej, kot smo bili dogovorjeni. Tudi otroci, ki so imeli veliko domotožje tekom letovanja, so 
na to med delavnicami čisto pozabili. Vso dogajanje je zapisano v raziskovalnem dnevniku, ki 
je delno priložen magistrskemu delu. Zadnji večer sta dve fantovski skupini svojim 
vzgojiteljicam dejali, da so bile prav lego delavnice tiste, ki so jim bile na celotnem letovanju 
najbolj všeč.  Da so otroci res uživali, se kaže v tem, da vedno, ko so me srečali, so me 
spraševali, kdaj bodo oni spet na vrsti za lego delavnice in zakaj jih danes ne morejo imeti 
ponovno. Skupina fantov je skrbno cel teden pazila svoje lego gradbene licence in jih vedno 
prinesla na delavnice. Vsak dan so prišli radovedni na delavnice z vprašanji, kaj bomo pa 
danes počeli. Delavnic nismo nikoli predčasno končali, kvečjemu nam je zmanjkalo časa za 
vse aktivnosti. Zelo sem bila vesela odziva fanta, ki ima pripisane govorne in učne težave in 
težje navezuje socialne stike ter vse raje počne sam, ko je prišel do mene in je žarel od veselja 
ter mi rekel: »Učiteljica, tote delavnice so ful dobre!« Zadnji dan je bilo veliko hvaležnih in 
zadovoljnih obrazov, ko so nekateri dobili svoje prve lego kocke za domov. En fantek se mi je 
zadnji dan prišel dvakrat zahvalit. Rekel mi je: »Učiteljica, najlepša hvala za vse, kar ste 
naredili za nas ta teden.« Fantom so delavnice veliko pomenile, pri dekletih je bila zadeva 
malo drugačna. Raje kot po lego kockah so posegle po barvanju lego pobarvank. Osnovne 
naloge zastavljene v pripravah smo vedno izpeljale, čeprav sem enkrat celo razmišljala, da bi 
za dekleta spremenila dnevni program. Vesela sem, da ga nisem in da sem z vsemi speljala 
enake delavnice.  

Lahko trdim, da sem dosegla zastavljene cilje. Pokazala sem, da so lego kocke uporaben 
didaktični pripomoček socialnih pedagogov pri pedagoškem delu in da z uporabo kock 
krepimo posameznikove socialne kompetence, spodbujamo ustvarjalnost in vplivamo na 
izboljšanje medsebojnih odnosov ter na sodelovalno delo. Prepričana sem, da sem s svojo 
raziskavo prispevala in dokazala, da je lahko učenje z lego kockami zabaven in izviren pristop 
dela socialnih pedagogov.  Menim in želim si, da bi lego kocke ob zainteresiranosti 
posameznega socialnega pedagoga in zagotovljenih materialnih sredstvih lahko postale 
stalnica pri pedagoškem delu. Sama vem, da bom pri svojem socialno pedagoškem delu v 
prihodnosti kot didaktični pripomoček vključila lego kocke in prvine terapije z lego kockami, 
če bom le imela to možnost. Hkrati pa si bom prizadevala, da se bo uporaba lego kock in 
terapije z lego kockami med socialnimi pedagogi in drugimi strokovnimi delavci na področju 
vzgoje in izobraževanja v prihodnosti razširila po Sloveniji in da jo bodo tudi drugi začeli 
uporabljati pri svojem delu.  
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1. PRIPRAVA: Spoznajmo se 

NASLOV PRIPRAVE: Spoznajmo se 

 
Kraj: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli Rtič  

Prostor izvajanja:  
Učilnica nad jedilnico 

Starost otrok: 
5-10 let 

Datum delavnice: Ura delavnice: 

Cilji učne ure: 
-spoznati se z lego kockami 
-spoznati se s terapijo z lego kockami in setom preprosti mehanizmi 
-povezati skupino 
-ustvariti prijeten prostor za druženje in dobre medsebojne odnose 
-zagotoviti otrokom občutek varnosti   
 
Učne metode: 
-metoda razlage 
-demonstracija 
-pogovor  
-metoda praktičnega dela 
 

Oblike dela: 
-individualno 
-skupinsko 
 

Učna sredstva in pripomočki po aktivnostih: 
-nalepke za imena otrok 
-lego kocke 
-set preprosti mehanizmi 
-kartice, kjer so napisane obrazložitve vlog za izvajanje terapije z lego kockami 
-beli plakat 
-flumastri/barvice 
-kartončki za pridobitev  »licence« 
-mehka »nogometna« žogica  za uvodno socialno igro 
Viri: 
- Preprosti mehanizmi – priročnik za učitelje. (2008). LEGO Education in Mladinska 
knjiga.  

- Eleftheriades, A. (2015). Building blocks for communication – activities for promoting 
language and communication skills in children with special educational needs. London: 
Speechmark Publishing Ltd. 

 
 

STRUKTURA UČNE URE: 

1. UVODNI DEL: 
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1. Predstavitev mene in prihajajočih pet dnevnih delavnic 
2. Predstavitev terapije z lego kockami in programa preprostih 
mehanizmov 
3. Predstavitev Marka in Sare (junaki iz zgodbe) 
4. Igrica kjer se predstavijo vsi otroci (podajanje majhne mehke žogice 
kjer vsak pove svoje ime, starost, od kje prihaja in kaj rad počne v 
prostem času. Žogica se podaja v krogu naprej) 
5. Skupno oblikovanje pravil, ki bodo veljala v času delavnic 
(napišemo jih na plakat) 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

20 minut 

2. OSREDNJI DEL URE: 

Vsak mojster rabi diplomo oz. licenco da lahko nekaj počne. Tako 
potrebuje učiteljica pravilno izobrazbo, da lahko poučuje otroke, 
gradbenik pa dovoljenje da zgradi novo hišo. Zato bomo tudi mi danes, 
naredili nekaj vaj da si pridobimo LEGO licenco za prihajajoče 
aktivnosti. 
 
Prva aktivnost za pridobitev »licence«: 
- Otrokom dam pomešane lego kocke, ki jih morajo razvrstiti po barvi, 
velikosti, obliki, igralnih setih … To delajo za 3 različnimi mizami. 
Pozovem jih da oblikujejo imena za določene kategorije kock (ploske 
kocke, okna, vrata, gume, duplo kocke, ….)  + pogovor (10 minut) 
 
Izhodiščna vprašanja: 
Koliko kategorij ste naredili? Je bilo težko razvrstiti kocke? Katere 
kocke je bile najtežje razvrstiti? So si bile katere kategorije med seboj 
podobne?  
Nato bomo določili skupna imena za kocke, da ne bo prihajalo do 
zmešnjave tekom delavnic. 
 
Druga aktivnost: 
-narediš nekaj poljubnega iz lego kock (10 minut) 
-predstavitev tega kar si naredil in pogovor (5 minut) 
  
  
 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

30 minut 

3. ZAKLJUČNI DEL URE: 

 
1. Podelitev »licence«  
2. Prosto igranje s kockami 
3. Pospravljanje prostora 

Predviden čas 
izvedbe: 

10 minut 

REZERVNA AKTIVNOST 
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-Prosto igranje 
-Lego pobarvanke 
-Izpolnjevanje plakata: Kaj mi je bilo všeč danes na delavnicah? (plakat prej pripravim jaz 
in je obešen na viden mestu v prostoru, kjer imamo delavnice) 
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2. PRIPRAVA: Inženir? Graditelj? Dobavitelj? 

NASLOV PRIPRAVE: Inženir? Graditelj? Dobavitelj? 

Kraj: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli Rtič  

Prostor izvajanja:  
Učilnica nad jedilnico 

Starost otrok: 
5-10 let 

Datum delavnice: Ura delavnice: 

Cilji učne ure: 
-naučiti se upoštevati pravila 
-naučiti se vživeti v različne vloge 
-razvijanje in spodbujanje komunikacijskih veščin 
-razvijanje medsebojne pomoči  
-konstruktivno reševanje konfliktnih situacij  
-razvijanje motoričnih spretnosti 
Učne metode: 
-metoda razlage 
-pogovor 
-metoda praktičnega dela  
 

Oblike dela: 
-skupinsko 
-individualno 
 

Učna sredstva in pripomočki po aktivnostih: 
-nalepke za imena otrok 
-lego kocke 
-plakat 
-pisala 
-modro blago 
-školjke 
 

 
Viri: 
-Build me »Emotions« teacher guide 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA UČNE URE: 

1. UVODNI DEL 

Danes delavnico začnemo na plaži ☺ 
 
1. Pozdrav, ponovitev imen in pravil 

Predviden čas 
izvedbe: 
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2. Seznanitev otrok z današnjo glavno dejavnostjo -> vsak poišče vsaj 
eno školjko 
3. Vrnitev v prostor, kjer imamo delavnice 
4. Zgodba 2. del 
5. Pogovor o obnašanju Marka in občutkih Sare in ostalih prijateljev 
(Bi se vi želeli igrati z Markom? Zakaj ja in zakaj ne? Kaj bi lahko 
Marko naredil, da bi se prijatelji želeli igrati z njim? …)  
 
 
 

15 minut 

2. OSREDNJI DEL URE 

 
Danes bo v ospredju igranje z lego kockami po metodi terapije z lego 
kockami. Zato še enkrat razložim vloge pri delu: inženir, graditelj, 
dobavitelj. 
 
Danes bodo aktivnosti potekale v skupinskem duhu in na podlagi 
medsebojne pomoči.  
Otroke bom razdelila v skupine po tri. (3 ali 4 skupine otrok – odvisno 
od velikosti skupine). 
 
Smo na morju in bomo skupaj iz lego kock zgradili »morsko pravljico« 
Otroci bodo v trojicah po vlogah in navodilih sestavljali: ladjico, 
podmornico, svetilnik + ladjico, modrega in sivega kita, raka, 
krokodila, hiško… 

 

Predviden čas 
izvedbe: 

30 minut 
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Vsaka skupina bo dobila 3 stvari z navodili za sestaviti. Vsak otrok se 
bo preizkusil v vseh treh vlogah. 
 
Na koncu bomo vsi skupaj na modrem blagu razporedili sestavljene 
sete in ustvarili »morsko pravljico«.  
Dodali bomo tudi školjke, ki jih bomo poiskali na uvodni aktivnosti. 

3. ZAKLJUČNI DEL URE 

1. Refleksija delavnice:  
-Kako se vam je zdelo sestavljanje razdeljeno na delo po vlogah? 
-Vam je bilo težko/lahko sestavljati po navodilih? 
-Katera vloga vam je bila najbolj všeč/najmanj všeč? 
-Je bilo težko čakati na menjavo vlog? 
-Kako je potekalo delo v trojkah? Je prihajalo do nesoglasij? 
 
2. Prosto igranje 
3. Pospravljanje prostora 
 
 
Domača naloga: tekom dneva narediti eno dobro delo (pohvaliti 
prijatelja, pomagati prijatelju pri obešanju brisače/kopalk, pomagati 
prijatelju odnesti krožnik pri kosilu, deliti igrače z drugimi otroci, se 
igrati brez prepiranja, opozoriti prijatelje če bodo grdo govorili….) 

Predviden čas 
izvedbe: 

15 minut 

4. REZERVNA AKTIVNOST 

-Sestavljanje dirkalnega avtomobila, delovnih strojev in modre pošasti. 
-Lego pobarvanke 
-Izpolnjevanje plakata kaj mi je bilo všeč danes na delavnicah 
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3. PRIPRAVA: Barčica po morju plava 

NASLOV PRIPRAVE: Barčica po morju plava 

 
Kraj: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli Rtič  

Prostor izvajanja:  
Učilnica nad jedilnico 

Starost otrok: 
5-10 let 

Datum delavnice: Ura delavnice: 

Cilji učne ure: 
-razvijanje sodelovalnega dela 
-razvijanje komunikacijskih spretnosti 
-razvijanje socialnih spretnosti 

Učne metode: 
-metoda razlage 
-demonstracija 
-pogovor  
-metoda praktičnega dela 
 

Oblike dela: 
-skupinsko 
 

Učna sredstva in pripomočki po aktivnostih: 
-nalepke za imena otrok 
-lego kocke iz seta preprosti mehanizmi 
-brisača za brisanje kock 
-ravnilo 
-ura za merjenje časa 
-različno plovni predmeti (plutovinast zamašek, plastični zamašek, školjka, borova vejica, 
kamen…)  

 
Viri: 
- Preprosti mehanizmi – priročnik za učitelje. (2008). LEGO Education in Mladinska 
knjiga.  

-Six bricks Booklet. The LEGO fundation.  

STRUKTURA UČNE URE 

1. UVODNI DEL: 

1. Pozdrav in ponovitev imen od prejšnjega dne 
2. Poročanje o domači nalogi 
3. Kratka socialna igrica »Igrajmo se« (Otroci imajo po 5 duplo 

kock, skritih za svojim hrbtom. Sedijo v trojkah in ko reče en 
izmed njih »Igrajmo se«, vzamejo eno kocko izza hrbta in jo 
pokažejo pred sebe, če imata 2 ali 3 enake barve kocko, dobi 

Predviden čas 
izvedbe: 

15 minut 
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tisti ki reče »Igrajmo se«, vse kocke. Igramo se dokler nekomu 
ne zmanjka kock. Če imamo čas lahko igro dvakrat ponovimo) 

4. Preberemo 3. del zgodbice 
5. Predstavitev seta preprosti mehanizmi 

2. OSREDNJI DEL URE 

 
Danes se bomo učili o ravnotežju, plovnosti in energiji vetra. 
Pogovorili se bomo o plovnih in neplovnih predmetih. Prav tako bodo 
otroci imeli možnost preizkusiti različne predmete če plavajo ali 
potonejo (plutovinast zamašek, plastičen zamašek, školjka, kamen, 
borove vejice…) 
 
Otroci bodo nato v skupinah po navodilih in določenih vlogah (inženir, 
dobavitelj, graditelj) sestavili splav iz seta preprosti mehanizmi.  
Potem si bomo vsi skupaj ogledali, če so splavi pravilno sestavljeni.  
Nato se bomo podali do morja in preizkusili če naši splavi plujejo na 
vodi.  
 
Če nam bo ostal čas: Z ustvarjanjem vetra, bomo preizkusili tudi kdaj 
ladja pluje hitreje in kdaj počasneje, ter ali je od tega odvisna velikost 
jadra. 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

30 minut 

3. ZAKLJUČNI DEL URE 

1. Povzemanje ugotovitev današnjega dne in refleksija delavnice (Kaj 
smo se naučili? Kateri predmeti plujejo na vodi? Kateri predmeti 
potonejo? Ali je splav bil ploven? …)  
2. Prosto igranje s setom Preprosti mehanizmi 
3. Pospravljanje prostora 
 
 
 
 
 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

15 minut 

4. REZERVNA AKTIVNOST 

-Prosto igranje s setom Preprosti mehanizmi (sestavljanje preostalih likov) 
-Lego pobarvanke 
-Izpolnjevanje plakata kaj mi je bilo všeč danes na delavnicah 
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4. PRIPRAVA: Ustvarjalni dan 

NASLOV PRIPRAVE: Ustvarjalni dan 

Kraj: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli Rtič  

Prostor izvajanja:  
Učilnica nad jedilnico 

Starost otrok: 
5-10 let 

Datum delavnice: Ura delavnice: 

Cilji učne ure: 
-razvijanje in krepitev socialnih kompetenc 
-razvijanje ustvarjalnosti  
-razvijanje komunikacijskih spretnosti 
-razvijanje motoričnih spretnosti   

Učne metode: 
-metoda razlage 
-metoda praktičnega dela 
 

Oblike dela: 
-individualno 
-skupinsko 
 

Učna sredstva in pripomočki po aktivnostih: 
-nalepke za imena otrok 
-lego kocke 
-kartice z izzivi 
-štoparica 
-kocka za metanje  
 
 
Viri: 
- Eleftheriades, A. (2015). Building blocks for communication – activities for promoting 
language and communication skills in children with special educational needs. London: 
Speechmark Publishing Ltd. 

- Six bricks Booklet. The LEGO fundation.  
 
 

 
STRUKTURA UČNE URE 

1. UVODNI DEL: 

1. Pozdrav, ponovitev imen in pravil 
2. Pogovor o minulih delavnicah -> ponovitev kaj smo počeli, kako se 
imajo na delavnicah in kako se počutijo (velik lego človeček z 
različnimi lego obrazi) 
3. Uvodna igrica: V skupinah po tri imajo otroci duplo kocke pred sabo 
in kocko za metanje. Po vrsti vsak vrže kocko, od števila na kocki je 
odvisno koliko duplo kock lahko vzame in nekaj zgradi. Naslednji 

Predviden čas 
izvedbe: 

10 minut 
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otrok dogradi nastajajočo stvar. Igramo se 3 minute. Nato se 
pogovorimo o tem kar je nastalo… 
 
4. Preberemo 4. del pravljice kot uvod v glavne aktivnosti 
 
 
 

2. OSREDNJI DEL URE 

 
AKTIVNOST 1: Vsak bo dobil set lego račke (6 kock). In nato se 
bodo obrnili drug proti drugemu s hrbti in bodo sestavljali račko. Na 
voljo bodo imeli eno minuto.  
(Znanstveniki so izračunali, da se lahko sestavi 915.103.765 različnih 
račk.) 
Nato bo sledil pogovor o različnih račkah ki bodo nastale. 
(račke tudi poslikam) 
 
 
AKTIVNOST 2: Pripravim kartice za lego izzive. Žrebamo kartice in 
nato morajo otroci iz lego kock pripraviti tisto kar piše na kartici. 
Otroci sedijo po trije skupaj za eno mizo in pred njimi je kup kock. 
Kocke za svoj izdelek izberejo iz kupčka. Izdelke poslikamo in se 
pogovorimo o nastalih stvaritvah.  
 
AKTIVNOST 3: Vsak otrok dobi eno vrečko z naključnimi kockami. 
Nato pa ima 3 minute časa, da nekaj sestavi. Po sestavljanju vsak na 
kratko pokaže in predstavi kaj je sestavil. Izdelke poslikamo. 
 
+ če nam ostane čas, otroci med seboj zamenjajo vrečke in se tokrat 
izziva lotijo tako da ob sestavljanju mižijo.  
 
 
 
 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

40 minut 

3. ZAKLJUČNI DEL URE 

 
1. Pogovor o današnjih aktivnostih   
2. Prosto igranje 
3. Pospravljanje prostora 

Predviden čas 
izvedbe: 

10 minut 

4. REZERVNA AKTIVNOST 
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-Kreativno sestavljanje vsebine vrečke presenečenja  
-Lego pobarvanke 
-Izpolnjevanje plakata kaj mi je bilo všeč danes na delavnicah 
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5. PRIPRAVA: Lego mojstri 

NASLOV PRIPRAVE: Lego mojstri 

Kraj: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli Rtič  

Prostor izvajanja:  
Učilnica nad jedilnico 

Starost otrok: 
5-10 let 

Datum delavnice: Ura delavnice: 

Cilji učne ure: 
-razvijanje in krepitev socialnih kompetenc 
-razvijanje komunikacijskih spretnosti 
-razvijanje sodelovalnega dela 
-razvijanje medsebojne pomoči  

Učne metode: 
-metoda razlage 
-metoda praktičnega dela 
 

Oblike dela: 
-individualno 
-skupinsko 
 

Učna sredstva in pripomočki po aktivnostih: 
-nalepke za imena otrok 
-lego kocke 
-set preprosti mehanizmi 
-pisala/barvice 
-diplome za otroke 
-lego darila (donacija iz LEGO store Ljubljana)  

 
Viri: 
- Preprosti mehanizmi – priročnik za učitelje. (2008). LEGO Education in Mladinska 
knjiga. 

STRUKTURA UČNE URE 

1. UVODNI DEL: 

1. Ponovitev pravil, imen, vlog, tedenskega dogajanja… 
2. Socialna igrica: Gordijski vozel  
3. Zadnji del zgodbice 

 

Predviden čas 
izvedbe: 

15 minut 

2. OSREDNJI DEL URE 
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Ker je danes zadnji dan delavnic, dam otrokom na izbiro kaj želijo 
sestavljati po vlogah terapije z lego kockami: 
-izdelki iz seta preprosti mehanizmi (vetrnica, gugalnica, vrtavka, most 
za prečkanje reke v kateri so krokodili…) 
- različni lego seti (avtomobili, gradbeni stroji, helikopter, živali ->  
odvisno od setov, ki jih bom dobila iz Domžal)  
(20 minut) 
 
 
Na koncu pa sledi še prosto igranje z lego kockami (10 minut) 
 
 

Predviden čas 
izvedbe: 

30 minut 

3. ZAKLJUČNI DEL URE 

1. Pogovor o tem kako jim je bilo na delavnicah + izpolnjevanje 
anketnega vprašalnika. 

2. Podelitev potrdil in  LEGO darilc. 
3. Konec delavnic ☺ 

Predviden čas 
izvedbe: 

15 minut 

4. REZERVNA AKTIVNOST 

-Lego pobarvanke 
-Izpolnjevanje plakata kaj mi je bilo všeč danes na delavnicah 
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2. Priloga: Anketni vprašalnik za vzgojitelje  - prvi dan 
 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje (prvi dan) : 

Spol:  Moški / Ženski 

Starost: ______let 

Najvišja dokončana izobrazba:  ____________________________ 

Si prvič vzgojitelj/ica na Debelem Rtiču? __________ 

Kolikokrat si že bil/a vzgojitelj/ica na Debelem Rtiču?  _____________________ 

Si se kot otrok rad/a igral/a z lego kockami? DA / NE 

Si že slišal/a za terapijo z lego kockami?  DA / NE 

 

Zakaj si se odločil/a za delo na letovanju, ko pridejo socialno ogroženi otroci? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Kakšne so tvoje izkušnje dela z otroki, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Kaj pričakuješ od prihajajočega tedna, ko boš vzgojitelj/ica socialno ogroženim otrokom? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Priloga: Dnevni anketni vprašalnik za vzgojitelje  
DNEVNI ANKETNI VPRAŠALNIK: 1./2./3./4. dan delavnic 

1. Z ocenami od ena do pet oceni kakšne so se ti zdele naslednje stvari danes  v tvoji 
skupini: 

(1= zelo slabo; 2=  slabo; 3= povprečno; 4= dobro; 5= zelo dobro) 

 

2. So se otroci čez dan kaj pogovarjali o lego delavnicah? 

Obkroži: Da Ne 

Če se so, mi prosim na kratko napiši o čem najpogosteje teče debata:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Se kdo od otrok upira odhodu na delavnice?  

Obkroži: Da  Ne 

Če se kdo upira, mi prosim napišeš kaj je vzrok, da noče na delavnice: 

___________________________________________________________________________ 

4. So bile danes tekom dneva kakšne posebnosti v delovanju skupine? (vezano na 
skupinsko dinamiko, medsebojne odnose, prepiri…) 

Obkroži:     Da    Ne 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/a z DA, prosim da mi napišeš kratko kaj se je dogajalo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Zelo slabo Slabo Povprečno Dobro Zelo dobro 

Odnosi med 
otroci 

1 2 3 4 5 

Socialne 
veščine otrok 

1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost 
otrok 

1 2 3 4 5 

Timski duh 
skupine 

1 2 3 4 5 

Kakšne volje 
odhajajo otroci 
na delavnice? 

1 2 3 4 5 

Kakšne volje se 
otroci vrnejo iz 

delavnic? 

1 2 3 4 5 
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DNEVNI ANKETNI VPRAŠALNIK: 5. dan delavnic 

1. Z ocenami od ena do pet oceni kakšne so se ti zdele naslednje stvari danes  v tvoji 
skupini: 

(1=zelo slabo; 2= slabo; 3=povprečno; 4=dobro; 5=zelo dobro) 

 

2. So se otroci čez dan kaj pogovarjali o lego delavnicah? 

Obkroži: Da Ne  

Če se so, mi prosim na kratko napiši o čem najpogosteje teče debata:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Se kdo od otrok upira odhodu na delavnice?  

Obkroži: Da  Ne 

Če se kdo upira, mi prosim napišeš kaj je vzrok, da noče na delavnice: 

___________________________________________________________________________ 

4. So bile danes tekom dneva kakšne posebnosti v delovanju skupine? (vezano na 
skupinsko dinamiko, medsebojne odnose) 

Obkroži:     Da    Ne 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/a z DA, prosim da mi napišeš kratko kaj se je dogajalo: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 Zelo slabo Slabo Povprečno Dobro Zelo dobro 

Odnosi med 
otroci 

1 2 3 4 5 

Socialne 
veščine otrok 

1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost 
otrok 

1 2 3 4 5 

Timski duh 
skupine 

1 2 3 4 5 

Kakšne volje 
odhajajo otroci 
na delavnice? 

1 2 3 4 5 

Kakšne volje se 
otroci vrnejo iz 

delavnic? 

1 2 3 4 5 
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5. Ali misliš da otrokom pripravljene delavnice koristile ali so jim bile odveč? 

Obkroži: 

Delavnice so jim koristile: Da    Ne 

Delavnice so jim bile odveč: Da    Ne 

 

6. Mi na kratko opišeš kako se ti zdi, da je tvoja skupina funkcionirala ta teden? Ste imeli 
kakšne večje težave? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

7. Bi še rada kaj sporočil/a meni glede izpeljanih delavnic? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje in pomoč pri izvedbi magistrske naloge! 

 

Blanka 
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4. Priloga: Opazovalna lista za otroke 
 

Ček lista: Sodelovanje otrok na delavnicah: 

Ime otroka:    Skupina:    Datum delavnice:  
        

Aktivnosti: Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Upošteva lego pravila 

 

   

 

  

Pri gradnji v skupini prevzema glavno vlogo 

 

     

Med aktivnostmi je tiho in ne daje lastnih pobud 

 

   

 

  

Pomaga ostalim otrokom 

 

   

 

  

Pri izmenjevanju vlog ne dela težav 

 

   

 

  

Prične pogovor z preostalimi otroki 

 

     

Pozitivno se odzove na ideje preostalih otrok      

Se neprimerno vede na delavnici      

Ignorira druge otroke    

 

  

Bolj mu je všeč individualno sestavljanje kock      

Bolj mu je všeč sestavljanje kock v skupini      

LEGENDA: 

Prvi dan: 1. 

Drugi dan: 2. 

Tretji dan: 3. 

Četrti dan: 4. 

Peti dan: 5. 
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5. Priloga: Primeri dnevniških zapisov po skupinah 
 

• REFLEKSIJA DELAVNICE ZA 1. DAN: 1. skupina 

Prisotni otroci v tej skupini:  

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 
OTROKA 

STAROST OPAŽENE POSEBNOSTI 

1 8 let 
Menjali so veliko varnih hiš, kriznih centrov. Trenutno 

je oče v zaporu in mama neznano kje. 

2 6 let 
Zelo zakasnel govor. Jemlje tudi tablete.  Težko in 

nerazločno govori. Hitro se začne dolgočasiti. 

3 8 let 
Ima zelo veliko energije. Težko sedi pri miru dolgo 

časa. Vse jo takoj zmoti. 

4 8 let 
Tiha, pridna punčka. Takoj se je javila da bo spisala 

pravila za skupino. 

5 7 let / 

6 9 let 
Je sodelovala. Rada je pri sosednji skupini vzela kaj 
kock, čeprav je imela pred sabo svojih kock veliko. 

7 8 let / 

8 8 let / 

9 8 let 
Sodelovala je brez problema. Vse je ubogala. Bila je 

bolj tiha. Ni pa imela nobene ideje, ko so imeli možnost 
prostega sestavljanja. Bila je res čisto brez idej. 

10 8 let Prvi dan je manjkala, zaradi obiska zdravnika. 

 

1. DELAVNICA: Spoznajmo se  

Ura delavnic: 9.00 – 10.00 

Prostor delavnice: Veveričji domek 

Število prisotnih otrok: 9 

Kratki povzetek dogajanja: 

Glavne ugotovitve: 

Deklice so z veseljem sodelovale na delavnicah in se igrale s kockami. Pri prostem 
ustvarjanju in sestavljanju kock niso vedele kaj naj sploh delajo z njimi. Bile so čisto brez idej 
kaj bi sestavile. Zato sem jim jaz predlagala ideje. Pri razvrščanju kock, so se vse odločile za 
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razvrščanje po barvah. Nobena ni predlagala sestavljanja po oblikah kock. Barve so jim bile 
ljubše. Ko so vse sestavile po barvah, sem predlagala, da še razvrstimo malo po oblikah. To 
jim je predstavljalo veliko težav. Zato nismo čisto vseh kock razvrstile po oblikah, ker nam je 
začelo primanjkovati časa.  

Ob pogovoru so mi rekle da vse poznajo lego kocke in da so se že igrale z njimi, ampak da jih 
nimajo vse doma.  

Najljubša aktivnost otrok?  Prosto igranje s kockami. 

Ali so med otroci nastajali konflikti? Ja. V skupini so punce, ki želijo biti vodilne. Oziroma si 
v glavi nekaj zamislijo, kaj bodo naredile in želijo da ostale tej ideji sledijo. Zato drugim ne 
dovolijo, da počnejo kaj drugega.  

Kako je potekala komunikacija otrok? 

Vredu, prisotnih je bilo nekaj grdih besed, vendar so se med seboj spomnile, da imamo 
pravila, ki jih je potrebno spoštovati.  

Moja opažanja: 

-Otrok 3: ne more sedeti pri miru, pozornost ji takoj uhaja, hitro se oddalji od skupine in 
začne raziskovati prostor kjer imamo delavnice 

-Otrok 2: takoj se začne dolgočasiti, lego kocke ji niso zanimive, bolj ji je všeč igranje z 
Duplo kockami, zato sem ji za sestavljanje prinesla druge kocke. Takrat je uživala, ko je pa 
končala je rekla, da bi počela kaj drugega, predlagala sem ji pobarvanke in jih je z veseljem 
vzela. Ko je vse pobarvala, je vse pospravila mi prinesla nazaj in prišla vprašat če se lahko gre 
igrat.  

-zelo so bile vesele da so dobile » lego licenco« na koncu prve delavnice 

-rekle so da z veseljem jutri pridejo spet na delavnice 

 

Slika 21: Razvrščanje po barvah 
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Slika 22: Razvrščanje po oblikah 

 

Slika 23: Prosto sestavljanje 
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• REFLEKSIJA DELAVNICE ZA 2. DAN: 2. skupina 

Prisotni otroci v tej skupini:  

ZAPOREDNA ŠTEVILKA 
OTROKA 

STAROST OPAŽENE POSEBNOSTI 

11 8 let Zelo iznajdljiv fant. Ima 
Aspergerjev sindrom 

12 7 let / 

13 7 let Najraje se igram sam. 

14 7 let Je zelo tih, bolj opazuje in raje 
sam sestavlja 

15 7 let Pri delu je tih, rad sestavlja 
sam v tišini 

16 8 let Ni vodljiv 

17 8 let 
Zelo poslušen, pogosto daje 
ideje kaj bi lahko sestavili iz 

kock 

18 7 let 
Težko vodljiv, jemlje drugim 
stvari, ko mu kaj ni všeč on 
reče da ne bi tega počel in 

reče da ga bolijo roke 
 

2. DELAVNICA: Inženir? Graditelj? Dobavitelj? 

Ura delavnic: 14.00-15.00 

Prostor delavnice: Natura 1 (učilnica nad jedilnico) 

Število prisotnih otrok: 8 

Kratki povzetek dogajanja: 

Delavnica je dobro potekala. Tudi pri tej skupini sem se odločila, da ne gremo po školjke, ker 
sem že pri današnji prvi skupini videla, da nam časovno ne bo uspelo vsega dokončati. Tokrat 
nam je tudi zmanjkalo časa za končno prosto sestavljanje, ampak fantje tega niso bistveno 
pogrešali, tudi noben ni omenil, da smo dogovorjeni še za prosto igranje. 

Otroku 11 je danes skupinsko sestavljanje šlo zelo na živce. Vse je hotel narediti po svoje. 
Otroku 15 sploh ni pustil do kock. Jezil se je nanj, da ne najde kock. Problem je pa bil v tem, 
da mu on ni dajal pravilnih navodil, kaj mora poiskati. Govoril je zelo tiho in nerazločno. Ni 
vedel kako bi sploh kaj povedal. Po enih 10 minutah sestavljanja sta se ujela in uspelo jima je 
sestaviti svetilnik. Je pa to tudi vse kar sta sestavila. V skupini od Otroka 18 je bil problem, da 
ne glede katero vlogo je Otrok 18 imel on je želel početi vse. Po opozorilih in ponovljenih 
navodilih, da bo vsak enkrat tudi gradil, se je počasi umiril. Pri Otroku 16 je bilo opravljanje 
vloge dobavitelja grozno, zelo se je dolgočasil, ko je samo iskal kocke. Zato je želel zadeve 
pospešiti. Ampak sem mu rekla, da mora počakati in je potem nekako počakal, da je prišel na 
vrsto graditelja/inženirja. Zelo zanimiv je bil Otrok 15, na začetku je bil zelo prestrašen, čisto 



108 
 

tiho je govoril, potem pa se je zelo dobro in odločno vživel v vlogo inženirja. On je delal v 
skupini z Otrokom 11 in jima je na koncu uspelo sestaviti svetilnik. 

Fantje so se želeli sami razporediti v skupini, pa jim nisem dovolila. Kljub začetnemu odporu 
so se med seboj povezali in so skupaj stremeli k skupnemu cilju – da sestavijo čim več 
morskih stvari. Z veseljem so po modrem blagu razdelili živali in potem so mi dovolili da jih 
poslikam.  

Kako so jim bile všeč vloge: 

Inženir: dvema otrokoma 

Dobavitelj: enemu otroku 

Gradbinec: petim otrokom 

Ali so med otroci nastajali konflikti? Bili so manjši konflikti, ko se otroci med seboj niso 
razumeli. Drugače so pa konflikti nastajali med mano in določenimi fanti, ki so želeli biti 
»glavni«, niso želeli upoštevati navodil ampak so želeli na hitro narediti zadeve po svoje.  

Kako je potekala komunikacija otrok? 

Komunikacija je bila zelo slaba. Predvsem pri skupinskem delu. Otroci niso vedeli kako bi 
povedali prijateljem kaj morajo poiskati. Tako da je bilo na začetku malo nejevolje in 
dolgčasa. Ko so pa premagali začetne ovire, pa je zadeva stekla. Bili so bistveno bolj počasni 
kot fantje iz tretje skupine.  

Moja opažanja: 

-tudi ta skupina je prinesla v celoti lego gradbene licence na delavnice 

-danes so bili malo bolj razposajeni 

-prostor jih je zmedel, ker je bil nov in so takoj rekli, da tukaj pa ni naših pravil. Ampak smo 
se dogovorili da kljub temu tukaj upoštevamo pravilo, ki smo jih oblikovali včeraj. Zato smo 
jih tudi ustno ponovili 

-Otroka 18 je težko pripraviti do tega da posluša navodila. 
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Slika 24: Grajenje po vlogah 

 

Slika 25: Morska razstava 
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• REFLEKSIJA DELAVNICE ZA 3. DAN:  3. skupina 

Prisotni otroci v tej skupini:  

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 
OTROKA 

STAROST OPAŽENE POSEBNOSTI 

19 8 let Tih. Neopazen. Priden. 

20 10 let 
Precej aktiven. Hoče biti glaven, vodja skupine. 

Vsega se mora dotakniti in poskusiti. Je zelo 
hiter. Občasno je težko vodljiv. 

21 8 let 
Nagajiv. Razposajen. Ampak vodljiv. Ko je 

nehal sestavljati, je sedel na stolu in je počakal, 
da so drugi končali. 

22 8 let Miren fant. 

23 8 let / 

24 8 let / 

25 9 let  / 

26 8 let 
Tih, neopazen. Hoče biti kot drugi(Otrok 20). 

Zato ponavlja za njim. 

 

3.DELAVNICA: Barčica po morju plava 

Ura delavnic: 14.00 - 15.00 

Prostor delavnice: Veveričji domek 

Število prisotnih otrok: 8 

Kratki povzetek dogajanja: 

Otroci so uživali v današnji delavnici. Tudi uvodna igrica jim je bila všeč, tako da smo jo 
mogli nekajkrat ponoviti. Nato pa smo se lotili sestavljanja seta preprostih mehanizmov. 
Otrokom ni bilo všeč, ker sem jih jaz razporedila v skupine. Delali so v skupinah po dva po 
vlogah (inženir, graditelj). Otrok 20, ki je drugače zelo glasen in ga je poln prostor vsepovsod 
je bil med sestavljanje popolnoma tiho, z Otrokom 19 ki je bol tih, sta zelo dobro sodelovala. 
Otroku 21 danes to sestavljanje ni šlo preveč dobro od rok, ni mu bilo všeč, da je bil v skupini 
z Otrokom 23 in se je nenehno pritoževal. Niti pogledati se mu ni dalo navodil, čeprav je trdil 
da je vse naredil prav. Tako je mogel 5x popraviti preden je bilo prav sestavljeno. Čisto vsem 
fantom je uspelo sestaviti ladjico. Ob preizkusu v vodi so bili fantje navdušeni in kar niso 
mogli verjeti, da njihova ladja plava.  

Ostal nam je tudi čas za prosto sestavljanje in fantje so uživali. Otrok 20 in 26 raje sestavljata 
sama, kar se je videlo tudi na koncu. Pridno v tišini sta sestavljala in sem ju mogla priganjati, 
da končata in pospravita. Otroku 24, danes ni bilo preveč všeč skupinsko sestavljanje, on je 
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želel kar cel čas sestavljati po svoje. Na koncu je Otroku 22 povedal svoje ideje in sta skupaj 
sestavljala. 

V glavnem so fantje uživali, ura je minila zelo hitro.  

Kako je potekala komunikacija otrok? Na začetku je bila zelo slaba. Nato pa se je dobro 
razvila. Otrok 20 je zelo dobro poskrbel in deloval z Otrokom 19. Pri fantih ki so pa bili bolj 
počasni, pa je bil problem predvsem v komunikaciji. 

Moja opažanja: 

-Otroka 20 in 26 bi še želela imeti več prostega časa za igranje 

-Otrok 24 bi raje sestavljal po svojih idejah 

-Otrok 21 me kliče na pet minut, ker jima sestavljanje ni šlo od rok, sploh se mu ni ljubilo 
gledati navodil 

-na začetku je Otrok 20 delal bedarije cel čas ko smo se pa začeli igrati s kockami pa se je 
umiril 

-na koncu je Otrok 20  učiteljici podtaknil naj pospravi kocke za njim, pa ji nisem dovolila. 
Namreč dogovorili se smo, da vedno pospravimo za sabo. 

 

Slika 26: Sestavljanje ladjice 
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Slika 27: Preizkus plovnosti 
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• REFLEKSIJA DELAVNIC ZA 4. IN 5. DAN: 4. SKUPINA 

Prisotni otroci v tej skupini:  

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA OTROKA 

STAROST OPAŽENE POSEBNOSTI: 

27 9 let Zelo rad se igra z kockami. 

28 9 let Želi vse sam sestavljati. 

29 10 let Neopazen v skupini. 

30 10 let 
Večkrat je težje vodljiv. Pogosto 

želi on dajati navodila in 
ukazovati drugim otrokom.  

31 9 let  / 

32 9 let Miren in zadržan. 

33 9 let Miren in zadržan. 

34 9 let Zelo živahen. Težko kontrolira 
svoja čustva. 

35 9 let Občasno težje vodljiv. 

 

4.DELAVNICA: Ustvarjalni dan 

Ura delavnic: 9.00 - 10.00 

Prostor delavnice: Veveričji domek 

Število prisotnih otrok: 9 

Kratki povzetek dogajanja: 

Delavnica je potekala zelo dobro. Fantje so pri delu uživali. Na začetki so bili malo nemirni, 
ker so jih druga igrače motile, ampak sem delavnico izpeljala brez večjih problemov. Tudi 
igranje z duplo lego kockami jim je bilo všeč. Edino ena skupina ni delovala dobro, mogoče 
sem bila tukaj kriva tudi jaz, ko sem jih napačno razporedila v skupine. Otroci  29, 30 in 32 se 
niso ujeli. Bilo je malo slabe volje, prepirali so se med seboj in na koncu jim res ni uspelo 
skoraj nič pametnega zgraditi. Med tem ko so pa ostale trojke, delale zelo dobro in so nastale 
zanimive stvari. Otrok 35, je bil danes zelo priden, potreboval je malo opozoril. Obožuje igro 
z lego kockami, zato je težko počakal da so bila podana navodila. 

Zanimivo je bilo sestavljanje račk, otroke sem razsedla, tako da niso mogli goljufati in gledati 
en k drugemu. Ko so dobili vrečko z kockami so sestavljali spet v popolni tišini. Rabili so par 
minutk in nastale so zanimive račke. Tukaj je imel velike težave Otrok 28, ni vedel kako se 
naj loti sestavljanja. Vsi so že končali on pa je še edini sestavljal. Na koncu mu je vseeno 
uspelo. Nastalo je 9 lepih račk in ena račji otročiček.  
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Po tej aktivnosti, smo začeli z lego izzivi. Otroci so uživali, uspelo nam je narediti 3 izzive, za 
več nismo imeli časa. Fantje so sestavili same zanimive stvari, nekaterim pa seveda tudi ni 
uspelo nič sestaviti. Končali smo in se pogovorili o današnjih delavnicah, vsem so bile všeč. 

Nato je ostalo še nekaj časa za prosto sestavljanje, nekateri pa so me prosili, da bi nadaljevali 
z lego izzivi. Tako da polovica jih je sestavljala po svoje, polovica pa je sodelovala še naprej 
na izzivih. Ker so danes dobro sodelovali in ker je ura minila zelo hitro, sem rekla da bom 
igralnico pospravila jaz za njimi. 

Ali so med otroci nastajali konflikti? Majhni, pri upoštevanju želja kaj bodo zgradili. 

Kako je potekala komunikacija otrok? 

Komunikacija je potekala v redu. Otroci so se včasih kaj sporekli ampak so hitro nadaljevali z 
delom. Otrok 30 je bil jezen in se je »namulil«, ker ni bilo vedno po njegovo, ampak se je 
potem spet hitro vključil v sestavljanje kock 

Moja opažanja: 

-Otrok 35 se ni mogel čakati da začne sestavljati kocke. Je pa v primerjavi z prejšnjimi dnevi 
boj vodljiv in potrebuje vse manj opozoril 

-Otrok 29 je bil danes precej otožen, se je pa na koncu vživel ko smo delali lego izzive 

-Otrok 30 bi tako kot po navadi, sam sestavil skupino s katero bi sestavljal kocke 

-Otroku 34 je bilo vse brez veze, ker niso bile upoštevane njegove želje, drugih pa ni želel 
upoštevati. Jezil se je nad prijatelji v skupini in jih je skušal vse »komandirati« in nadzorovati 
njihovo delo, ker tega nisem pustila je bil še bolj jezen in užaljen 

-ko je bilo delavnic konec, sta se Otrok 35 in 27 želela še kar naprej igrati, nista hotela oditi 
na plavanje 

-Otrok 34 je spraševal po lego preprostih mehanizmih, saj želi dokončati ladjo, ki jo je začel 
sestavljati prejšnji dan. Obljubila sem mu, da bo jutri lahko uporabil tiste kocke. 

 

Slika 28: Uvodna igra z duplo kockami 
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Slika 29: Nastale račke 

 

Slika 30: Izdelki pri lego izzivih 

5.DELAVNICA: »Lego mojstri« 

Ura delavnic:  9.00 – 10.00 

Prostor delavnice: Veveričji domek 

Število prisotnih otrok: Vsi 

Kratki povzetek dogajanja: 

Prve delavnice sem danes izvedla z najstarejšimi fanti. Začeli smo z gordijskim vozlom in na 
začetku nam ni šlo ravno dobro, saj fantje niso razumeli kako se morajo prijeti za roke. Zato 
smo vajo ponovili in se uspešno razvozlali. Fantje so se zabavali in sami prevzeli pobudo, za 
dajanje navodil kako se bomo najlažje odpletli. 

Nato sem jih na podlagi interesov razdelila v skupine kjer so lahko sestavljali po vlogah 
(inženir, gradbinec in dobavitelj), prosto sestavljali, delali lego izzive ali pa se igrali s setom 
preprosti mehanizmi. Fantje so »padli« v igro, v učilnici je zavladala tišina, slišal se je samo 
ropot kock. Fantje so zelo uživali, tako da sem jih mogla opomniti, če se želi kdo zamenjati, 
da ne bo potem slabe volje, ob koncu delavnic. Menjala sta se mogoče samo dva, ostali so 
sestavljali do konca tako kot so začeli. Nekateri vmes pa so začeli tudi prosto sestavljati kar so 
želeli. Nihče se ni igral z duplo kockami. 
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Malo pred koncem, sem jih pozvala da igrače pospravijo, saj je bil čas za refleksijo tedenskih 
delavnic in izpolnitev vprašalnikov. Fantje so se mojim navodil hitro odzvali in naredili kar je 
bilo potrebno. 

Ali so med otroci nastajali konflikti? 

Ja, Otrok 35 je bil malo jezen, ker mu je Otrok 34 hotel razdreti avto, po tistem ko so menjali 
lego kotičke. Vendar sta se na koncu dogovorila, da bo ga Otrok 34 samo dogradil. Namreč 
Otrok 34 pa ni želel, da se podre njegovo izdelek, ki ga je naredil iz seta preprosti mehanizmi. 
Na začetku sta potrebovala malo moje pomoči, potem pa sta se sama dogovorila do konca. 

Kako je potekala komunikacija otrok? V redu, niso se veliko pogovarjali, saj so zavzeto 
sestavljali kocke. 

Moja opažanja: 

- Otrok 33 je eno uro sestavljal lego izzive 

- Otrok 34 je hotel biti šef in je »komandiral« Otroka 29, čeprav je pri sestavljanju Otrok 29 
bil  inženir 

- fantje so me opozorili da smo pozabili prebrati pravljico na začetku 

 

Slika 31: Prosto igranje s setom preprosti mehanizmi 
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Slika 32: Lego izzivi 

 

Slika 33: Izdelki prostega sestavljanja 

 

 


