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POVZETEK  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredinili na pomen tehnične vzgoje pri 

predšolskih otrocih. Ugotavljali smo, kako jo vključiti v Kurikulum za vrtce in kako 

lahko preko tehničnih spretnosti, kot so vijačenje, zabijanje in konstruiranje, razvijamo 

fino motoriko v skupini predšolskih otrok, starih 5 in 6 let. Diplomsko delo je 

namenjeno vzgojiteljem, staršem in vsem, ki uživajo v delu z otroki in jim je 

pomembno, da otroci s čim bolj različnimi izdelki izpolnijo vse svoje potenciale. 

Namen diplomskega dela je opozoriti na pomembnost tehnike in tehničnih spretnosti v 

predšolski vzgoji ter posledično razvijanje fine motorike otrok, ki je pogoj za primeren 

otrokov razvoj. Izpostavili smo pomen izbire primerne igrače za otroka in kako le-ta 

vpliva na otrokov razvoj. Pomembno je, da igrača v otroku vzbuja radovednost in 

zadovoljstvo, saj jo bo le tako otrok večkrat samovoljno uporabil pri igri.  

V empiričnem delu smo analizirali in predstavili rezultate anketnega vprašalnika, ki 

smo ga razdelili vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja. Z njim smo želeli ugotoviti, 

kako pogosto in na kakšen način skrbijo za primeren razvoj fine motorike pri 

predšolskih otrocih. Rezultati vprašalnika so pokazali, da se večina strokovnih delavcev 

strinja, da je razvoj fine motorike v predšolskem obdobju izjemnega pomena, in za to 

skrbijo na različne načine tudi v svojih skupinah. Zasnovali in izdelali smo lesene 

igrače, ki smo jih uporabili pri dejavnostih v vrtcu. Z njimi smo želeli ugotoviti stopnjo 

razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih, starih 5 in 6 let. Ugotovili smo, da je 

stopnja razvoja fine motorike pri vseh otrocih zelo visoka, saj niso imeli večjih težav 

pri rokovanju z igračami. Diplomsko delo predlaga načine, kako lahko z zabavnimi 

igračami skrbimo za primeren razvoj fine motorike otrok in tako omogočimo korekten 

razvoj otroka tudi na ostalih področjih. Po opravljeni dejavnosti smo analizirali in 

ovrednotili stopnjo razvoja fine motorike in uporabnost izdelanih igrač. Vzorec 

raziskave je obsegal 20 otrok v vrtcu, ki so opravljali dejavnost, in 42 strokovnih 

delavcev, katerim smo razdelili vprašalnike. Dosegli smo vse zastavljene cilje in 

potrdili hipoteze, s čimer so igrače dosegle svoj namen. 

Ključne besede: tehnična vzgoja, predšolska vzgoja, igrače, tehniške spretnosti, fina 

motorika 
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Utilizing toys for fine motor skills enhancement in children 

aged 5 and 6 

 

SUMMARY 

The theoretical part of diploma thesis focuses on the importance of arts and crafts 

subject in preschool children. We have tried to find a way to include this subject in the 

curriculum for kindergartens and we observed how technical skills such as screwing, 

hammering and construction develop fine motor skills in a group of preschool children 

aged five to six. This diploma thesis is useful for teachers, parents and for everybody 

who enjoys working with children and finds it important that the children develop their 

potential by making different products.  

The aim of this diploma thesis is to warn about the importance of arts and crafts, 

technical skills in preschool education and consequent development of fine motor skills 

of children which are essential in a children’s development. We singled out the 

importance of choosing the right toy for a child and how it influences the child’s 

development. It is vital that the toy sparks curiosity and pleasure in a child, so that he 

will play with it again by his own volition. 

In the empirical part of the thesis, we analyzed and discussed the results of a survey 

which was distributed among the preschool teachers and teaching assistants. With this 

survey, we wanted to find out how often and in what way the teachers facilitate the 

development of fine motor skills in preschool children. The results of the survey have 

shown the agreement amongst workers that developing fine motor skills in preschool 

period is important. The survey also showed that the teachers and their assistants use 

different methods in their groups.  

We have designed and manufactured wooden toys that we used in various activities in 

kindergarten. The toys were used as a method of measuring the level of development of 

fine motor skills in preschool children aged five to six. We have discovered that the 

level of development is high in all children, because they did not have any major 

difficulties operating the toys. The diploma thesis proposes different applications of fun 

toys when developing fine motor skills in children and how to facilitate the proper 

development of children in other areas as well. After the activity was finished, we 
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analyzed and graded the level of development of fine motor skills and the usefulness of 

toys. The sample unit was 20 kindergarten children that performed the activities and 42 

teachers and teaching assistants that answered the survey. We have reached all our 

goals and confirmed the hypotheses, which means that the toys have fulfilled their 

purpose. 

 

KEY WORDS: technical education, preschool education, toys, technical skills, fine 

motor skills 
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1 UVOD 

 

Tehnična vzgoja ni uvrščena v Kurikulum za vrtce, ampak je skrita v ostalih 

dejavnostih, kjer jo je treba poiskati in uporabiti (Tomori, 2016). Le-ta je uporabljena 

predvsem v primerih opazovanja, konstruiranja, raziskovanja in razstavljanja, kateri so 

vsi postopki, ki jih uporabljamo pri tehničnih operacijah (Papotnik, 1993). 

Marjanovičeva (1981) trdi, da je lahko igrača vsak predmet, ki ga otrok pri igri 

uporablja in jo spremeni v sebi ljubo igračo. So osnova in ključ otrokove igre, ki ji 

določa smernice in okvire v katerih bo potekala. V zgodnji fazi so to največkrat deli 

telesa, kot do roke in prsti, kasneje pa predmeti iz otrokovega bližnjega okolja (prav 

tam). Igra je že stoletja center pozornost raznih znanstvenikov in raziskovalcev, saj vse 

vpletene skrajno zaposluje in jim daje užitek (Bognar, 1987). V otrokovem življenju 

ima podoben pomen kot hrana in spanje; če se otrok premalo igra, se bo ta primanjkljaj 

tako ali drugače pokazal v njegovem nadaljnjem življenju (Rener in Reven, 2000). Igra 

sama po sebi nima zunanjega cilja, ampak je cilj v njej sami. Med igro otrok raziskuje 

in se preizkuša z aktivnostmi, ki jim še ni dorasel, vendar se z njimi vseeno spopada in 

to je gonilo razvoja in osnova učenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Otrokov razvoj je celovit proces, le-ta poteka hkrati s telesno rastjo in z zorenjem 

funkcij v družbenem okolju (Zupančič, 2004). V prvih treh letih je razvoj najhitrejši in 

je intenziven vse do konca adolescence, seveda pa se razvojne spremembe v človeku 

dogajajo tudi v odraslem obdobju. Razvoj praviloma poteka od splošnih, osnovnih 

oblik k bolj specifičnim in kompleksnejšim oblikam vedenja, ki razvijajo ožje in 

zahtevnejše sposobnosti. Z razvojem poteka tudi proces integracije oziroma postopnega 

povezovanja posameznih specializiranih sposobnosti, saj je človek vedno bolj sposoben 

opravljati kompleksne dejavnosti (Pišot in Planinšec, 2005).  

Otroci se najbolj telesno in motorično razvijajo, ko so aktivni pri nestrukturirani prosti 

igri, ki je prilagojena njihovi zrelosti. Vloga odraslih pri takšni igri je, da otrokom 
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omogočajo plezanje in skakanje po zanje primernih igralih, zanje priskrbijo žoge in 

druge igrače, ki vzpodbujajo njihov motorični razvoj in samostojnost (Papalia, 

Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 

Krepitev drobnih motoričnih spretnosti, kot so zavezovanje vezalk in rezanje s 

škarjami, otrokom omogoča, da začnejo skrbeti sami zase in jim vliva prepotrebno 

mero samozavesti (Papalia idr., 2003). Fina motorika se razvija postopoma, od 

neuspelih poskusov držanja žlice, gibi kasneje postajajo natančnejši in so otroci 

sposobni v roke prijeti pisalo in ga nadzorovano uporabljati. Otroci morajo vsak dan 

čim več uporabljati vse prste na roki. Zato je zelo pomembno organizirati različne 

dejavnosti, ki so na videz nepomembne in dolgočasne, kajti z njimi stimuliramo velike 

možganske predele, ki so pomembni za razvoj teh sposobnosti (Rajović, 2015). 

Kot je že bilo omenjeno v zgornjih odstavkih, je fina motorika izjemnega pomena pri 

razvoju otroka. Otrok si s tem, ko si zmore sam zavezati vezalke in obleči jopico, krepi 

svojo samozavest in postaja samostojnejši. V diplomskem delu bi se rad osredotočil na 

izboljšanje tehničnih spretnosti v skupini, kot so npr.: zabijanje, vijačenje, konstrukcija, 

razstavljanje, preizkušanje. Hkrati pa bi tudi preveril nivo njihovih spretnosti. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

smo želeli poudariti velik pomen razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih, katerega 

lahko zagotovimo z raznimi pripomočki in igračami. Nekatere od njih bomo izdelali 

tudi sami in jih bomo uporabili v vrtcu v skupini otrok, starih od 5 do 6 let. V 

empiričnem delu bomo na kratko predstavili rezultate anketnega vprašalnika o uporabi 

igrač za razvoj fine motorike v vrtcih in analizo preizkusa uporabe teh igrač v skupini. 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je preverjanje in izboljšanje tehničnih spretnosti v skupini 

otrok, starih 5 in 6 let.  

 

V diplomski nalogi smo dosegli naslednje cilje (C 1–5): 

C 1: Predstaviti pomen razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih. 

C 2: Predstaviti razvoj predšolskega otroka na motoričnem področju. 
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C 3: Analizirati pogostost in načine uporabe igrač za razvoj fine motorike v vrtcu. 

C 4: Analizirati uspešnost in učinkovitost razvijanja fine motorike z lastno zasnovanimi 

in izdelanimi igračami. 

 

Preverili smo naslednje hipoteze (H 1–4): 

H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu uporablja igrače za razvoj fine motorike. 

H 2: Pri večini otrok je po daljši uporabi igrač za razvoj fine motorike viden napredek. 

H 3: Večina otrok v vrtcu ne bo imela težav pri rokovanju z igračami za razvoj fine 

motorike. 

H 4: Večina otrok v vrtcu bo večkrat samovoljno vzela in uporabljala igrače za razvoj 

fine motorike. 

 

1.3 Metode raziskovanja 

 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- zbiranje in študij ustrezne strokovne literature, 

- deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, 

- priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu, 

- načrtovanje in izdelava lesenih igrač za razvoj fine motorike, 

- metoda opazovanja z udeležbo, 

- preverjanje funkcionalnosti izdelanih igrač v vrtcu, 

- statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija. 

 

1.4 Pregled ostalih poglavij 

 

V drugem poglavju smo pregledali uporabo in uresničitev ciljev Kurikuluma za vrtce, 

ki vsebujejo tehnične spretnosti, ter tehnične dejavnosti uporabne v vrtcih. 

V tretjem poglavju smo se osredotočili na razvoj otroka in njegove lastnosti ter 

zmožnosti v določeni starosti.  
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Sledi poglavje, ki vsebuje pregled klasifikacije igrač, podrobno opredelitev le-teh in 

uvrščanje igrač za razvijanje in krepitev fine motorike.  

V četrtem poglavju je večina pozornosti namenjena razvijanju fine motorike otrok in 

njihovih tehničnih spretnosti.  

V naslednjem poglavju sledi analiza in rezultati vprašalnika, ki je bil razdeljen 

vzgojiteljem in vzgojiteljicam. 

Opis, potek in analiza dejavnosti v vrtcu je opisana v šestem poglavju.  

Sedmo poglavje je namenjeno opisu izdelave igrač, uporabljenih strojev in drugih 

pripomočkov. 

Sledi še diskusija v osmem in zaključek v devetem poglavju.  
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2 TEHNIKA V VRTCU 

 

 

Otrok se vsakodnevno srečuje s tehniko in tehničnimi pripomočki in stroji. Na 

sprehodu sreča vozilo, ga imitira in posnema njegov zvok. Na poti domov opazuje 

gradnjo sosednjega stanovanjskega bloka, doma iz kock zgradi stolp in se pretvarja, da 

v njem stanuje. Ko postane premajhen, ga podre in zgradi novega. Z vsem tem 

pridobiva nova spoznanja in izkušnje iz sveta tehnike, ki se odvija okoli njega. To 

dogajanje je v vsakodnevnem opazovanju pretežno nenačrtovano, bolj načrtovano in 

usmerjeno pa postane v vrtcu, s tem ko uresničujemo različne cilje in jih povezujemo v 

vzgojni proces (Papotnik, 1993). 

 

2.1 Tehnične dejavnosti v vrtcu 

 

Cilji s področja tehnike, ki jih poskušamo uresničevati v predšolski vzgoji: 

Otrok:  

- se seznanja s tipičnimi tehničnimi predmeti, pojavi in procesi; 

- primerja, razlikuje vozila, stroje, pripomočke, ki jih srečuje v svojem okolju 

(npr. hiša, motor, avtomobil, izvijač, vijak, žaga); 

- spoznava stroje in njegove dele (npr. zobnik, jermen, zavora); 

- spoznava osnovne tehnične funkcije (npr. prenašanje, dviganje, poganjanje); 

- pridobiva zanimanje za tehnično ustvarjanje, pojave in procese; 

- spoznava različne materiale (npr. les, usnje, papir, karton); 

- oblikuje in ustvarja iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnične 

spretnosti; 

- pri oblikovanju in ustvarjanju uporablja različno orodje in pripomočke (npr. 

škarje, klešče, kladivo); 

- razvija različne tehnične spretnosti (npr. zabijanje, vijačenje, žaganje) 

(Papotnik, 1993). 
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Otrok naj ob izvajanju tehnične dejavnosti: 

- pridobiva primeren odnos do dela (npr. odgovornost, vztrajnost); 

- pridobiva primeren odnos do drugih otrok in organizacijske sposobnosti (npr. 

sodelovanje, delitev dela in obveznosti); 

- razvija svoje govorne sposobnosti in bogati tehnični jezikovni zaklad, uporaben 

v njegovem vsakdanu (npr. zgraditi, zrušiti, opazovati); 

- dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje, os kolesa) 

(Papotnik, 1993). 

Otrok naj si vsa ta spoznanja pridobiva pod vodstvom vzgojitelja, pri igri ali vodeni 

dejavnosti. Vzgojitelj mora omogočiti otroku, da ta lahko opazuje, posnema, deli 

mnenje, konstruira, izdeluje, preiskuje, razstavlja (Papotnik, 1993). Ob tem pridobiva 

osnovna znanja in izkušnje pri rokovanju z orodji in spoznava naravne zakonitosti. 

Razvija osnovne ročne spretnosti, pridobiva motivacijo za delo, preizkuša svoje 

sposobnosti, razvija smisel za tehniko ter uveljavlja svojo ustvarjalnost. Ob uspelem 

ustvarjanju in udejanjanju svoje ideje čuti zadovoljstvo, rešitev problema ga navdaja z 

veseljem in motivacijo za naslednja raziskovanja in odkrivanja. Med delom si krepi 

socialne, moralne, delovne navade, krepijo se organizacijske sposobnosti, saj lahko dela 

individualno, v parih ali večjih skupinah. Z zgodnjim uvajanjem tehničnih dejavnosti 

poskrbimo za razvoj dispozicij, ki lahko v nasprotnem primeru zakrnijo in se ne uspejo 

kasneje razviti v sposobnosti (Florjančič idr. 1987). 

 

2.2 Cilji kurikuluma 

 

Kurikulum za vrtce je dokument, ki vsem strokovnim delavcem vrtca pomaga pri 

lažjem načrtovanju, evalviranju in korekciji dejavnosti, ki jih izvajajo z otroki. Vsebuje 

cilje, primere dejavnosti in načela, ki pa se neprestano prepletajo z izvedbenim 

kurikulom, ki nam daje smernice vsakodnevnih dejavnosti. Ob upoštevanju odzivov 

otrok in njihovih potreb nastane iz cilja in primera dejavnosti nekakšna celota, ki 

zadovolji potrebe otroka in nenazadnje tudi vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, ki sta 

vse skupaj skrbno načrtovala (Bahovec idr., 1999). 

V kurikulumu (1999) ni predpisanih ciljev, ki bi spadali pod področje tehnične vzgoje, 

ampak so le-ti skriti v ciljih drugih področij in jih moramo poiskati ter doseči. 
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Izpostavili bi načelo, ki poudarja pomembnost aktivnega učenja in uporabljanja lastne 

vizije za rešitev problema (Bahovec idr., 1999, str. 9): 

- “enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je 

pomembno spodbujanje in navajanje na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov.” 

 

Prav tako je z vidika tehnične vzgoje v vrtcu pomembno načelo horizontalne 

povezanosti, ki upošteva različnost predšolskih otrok in zato je za zadovoljevanje 

njihovih potreb nujno povezovanje različnih dejavnosti (Bahovec idr., 1999).  

Največ ciljev v kurikulumu, ki imajo tako ali drugače povezavo s tehniko, najdemo na 

področju narave, nekaj pa tudi na področju matematike in umetnosti. Globalne cilje s 

področja narave povzema tudi Papotnik (1993): 

Globalni cilji s področja narave, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo (Bahovec 

idr., 1999, str. 56): 

- “spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.” 

Cilji s področja narave, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo (Bahovec idr., 1999, 

str. 57–58):  

Otrok: 

- ugotavlja, da ima urejanje prostora in lega predmetov svoj pomen, 

- spoznava, kaj povzroči gibanje in kaj ga vzdržuje, 

- odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost, 

- spoznava lastnosti teles in predmetov, 

- uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov namen, 

- razvija tehnično ustvarjalnost in tehnične spretnosti, 

- spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela ter krepi 

organizacijske sposobnosti. 

 

 



 8 

 

Cilji s področja matematike, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo (Bahovec idr., 

1999, str. 65): 

Otrok: 

- spoznava razlike med merjenjem in štetjem, različne in skupne lastnosti snovi, 

ki jih lahko merimo, 

- spoznava strategije merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami. 

 

Cilji s področja umetnosti, ki se povezujejo s tehniko in tehnologijo (Bahovec idr., 

1999, str. 38–39): 

Otrok:  

- razvija svojo umetniško predstavljivost in domišljijo z ustvarjanjem, 

- neguje in razvija individualne ustvarjalne potenciale z doživljanjem, izražanjem, 

komuniciranjem in uveljavljanjem na področju umetniških dejavnosti, 

- ima možnost odkrivanja in negovanja svoje umetniške sposobnosti in 

nadarjenosti, 

- naj razvija in uporablja spretnosti, kot so spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z različnimi umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, 

tehnikami), 

- se nauči splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji prostora in sredstev. 

 

Tako kot pri vsakem izdelovanju, projektiranju, potovanju in umetnosti, tudi pri 

tehnični vzgoji v vrtcu sam izdelek ni namen, ampak le sredstvo za oblikovanje celovite 

osebnosti. S tem skrbimo za otrokov pozitivni odnos do dela, narave in materialnega 

sveta (Papotnik, 1993).   
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3 RAZVOJ OTROKA 

 

 

“Vsak otrok, ki se je do tretjega leta naučil materni jezik, je že osvojil enega najtežjih 

umskih izzivov, zato ima zagotovo možnosti in sposobnosti, da še napreduje in razvija 

svoje specifične talente.” (Rajović, 2015, str. 19) 

V predšolskem obdobju se pri otroku izjemno hitro tvorijo povezave med nevroni, kar 

jim omogoča neizmerne možnosti povezav (Rajović, 2015). S temi povezavami lažje 

prihajajo do rešitev problemov, so kot mostovi na drugi breg reke, kjer je nepoznano in 

(do sedaj) še neosvojeno ozemlje. Na tem “neosvojenem” ozemlju pa rastejo še ne 

videne “dispozicije”, ki lahko dozorijo v slastne “sposobnosti” reševanja problemov.  

Če pa te povezave ne nastanejo v predšolskem obdobju, lahko otrok nikoli ne uresniči 

svojih bioloških potencialov (Rajović, 2015). 

Človekov razvoj je opredeljen in omejen z genetskimi dejavniki. Ti določajo meje 

razvoja, na vsakega posameznika pa potem deluje še veliko število različnih zunanjih 

dejavnikov (okolje). Skoraj nemogoče bi bilo najti dva človeka, katerih razvoj bi 

potekal po istih tirnicah – tudi pri enojajčnih dvojčkih nastanejo razlike. Ne glede na to, 

pa so meje razvoja pri vse ljudeh podobne. Le-te so zelo pomembne, saj lahko le tako 

določimo odstopanja (pozitivna in negativna) v razvoju posameznika, s tem ko v 

določeni starosti ne dosega (ali presega) določenih meja (Nemec in Krajnc, 2011).  

Vsa področja razvoja so medsebojno povezana in eno brez drugega praktično ne 

obstaja. Otrok shodi (gibalni razvoj), spoznava okolje okoli sebe, pridobiva izkušnje 

(miselni razvoj), kar sporoča navzven z govorom (spoznavni razvoj). Medtem deluje na 

okolje, se odziva na dražljaje iz okolice (čustveno-osebnostni razvoj) in spoznava druge 

sebi enake in različne posameznike in s tem krepi komunikacijo in socialne spretnosti 

(socialni razvoj) (Nemec in Krajnc, 2011). 

Vsi ljudje preidemo skozi vse faze razvoja in to po nekem vnaprej določenem 

zaporedju. Vsi sicer ne dosežejo najvišjih stopenj, kar rezultira v duševno slabše razviti 

osebnosti oz. osebah s posebnimi potrebami (Nemec in Kranjc, 2011). Pomembno je, 

da otroku v predšolskem obdobju vsakodnevno ponudimo (vnesemo) čim več 

elementov, ki stimulirajo njegov miselni razvoj, in specifične vaje za boljši razvoj 
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koordinacije in motorike, ki bodo preprečevale motnje koncentracije in pozornosti v 

poznejšem obdobju (Rajović, 2015).  

 

3.1 Umski razvoj otroka 

 

V prvem letu se otroku podvoji teža njegovih možganov glede na težo ob rojstvu. 

Takšna razlika je predvsem zaradi povečanja števila možganskih celic, deloma pa tudi 

zaradi večjega števila povezav med celicami in deli možganov. Brez teh zvez bi bilo 

onemogočeno učenje in mišljenje na splošno. Zveze se že pri dojenčku začnejo 

povezovati v mreže, s tem ko le-ta spodbuja svoje čute in njegova čutila sprejemajo 

dražljaje v obliki zvokov, dotikov, vonjev, okusov in vidnih zaznav (Stoppard, 1992). 

Za primerno razvijanje razumevanja, se morajo vsi zaznavni deli razvijati hkrati. Če 

nima razvitega vida, ne bo videl svoje najljubše igrače, ki mu jo ponujamo. Če ni 

mentalno dovolj zrel in le-ta ni v povezavi z njegovo motoriko, ne bo mogel prijeti 

igrače. Če igrače ne more prijeti, se z njo ne more igrati in zanj to ne bo igrača. Ves ta 

razvoj je odvisen od otroka samega, njegove osebnosti in okolja, ki ga ustvarimo ljudje, 

ki smo mu blizu (Stoppard, 1992). 

V Preglednici 3.1 je predstavljen otrokov umski razvoj od prvega do šestega leta.  
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Preglednica 3.1: Umski razvoj otroka (Ivić, 2002). 

 

Starost otroka Umska sposobnost 

1 leto Najde skriti predmet in ga na zahtevo prinese. 

2 leti Pokaže pet delov telesa. Izloči predmet iz množice. Razvršča 

enake barve ali oblike v dve skupini. 

3 leta Pogosta je simbolna igra (igra pretvarjanja). Razloči količino 

(veliko – malo). Postavlja veliko vprašanj. Prepozna največjo 

izmed treh žog. 

4 leta Ponovi štiri številke. Uspe zgraditi most iz treh kock. Zmore 

nadaljevati nedokončano zaporedje. Ponovi poved s šestimi 

besedami. 

5 let Zmore sestaviti sliko iz štirih delov. Se orientira v času (dan – 

noč, jutro – popoldan). Šteje do deset. Ponovi poved z osmimi 

besedami. Opazi kakršno koli podobnost (barve, oblike, velikost). 

6 let Ve, katera je leva in katera desna roka. Prešteje do trinajst. Navaja 

razlike med dvema predmetoma. Po navodilu razvršča po štirih 

kriterijih. 

 

3.2 Gibalni razvoj otroka 

 

Otroci se motorično najbolj razvijajo, kadar so aktivni pri nestrukturirani in prosti igri 

primerni njihovi starosti in stopnji razvoja. Pri tej igri je pomembna vloga staršev in 

vzgojiteljev, da jim omogočajo primerno gibanje in motorične izzive, ki so zanimivi, a 

varni. Priskrbeti je treba tudi različne pripomočke, s katerimi ne morejo poškodovati 

sebe ali drugih sodelujočih pri igri. Motorične spretnosti, ki si jih otrok priuči v 

predšolskem obdobju, so podlaga za različne športe in dejavnosti, s katerimi se bo otrok 

ukvarjal v poznejšem otroštvu. Vse te spretnosti so nadgradnja iz obdobja dojenčka in 

malčka. S tem ko se spreminja otrokovo telo, se spreminjajo tudi njihove osvojene 
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spretnosti, ki jih otroci povežejo v sisteme, kateri jim potem omogočajo doseganje 

novih, kompleksnejših spretnosti (Papalia idr., 2003).  

Gibalni razvoj od otrokovega prvega do šestega leta je predstavljen v Preglednici 3.2. 

 

Preglednica 3.2: Gibalni razvoj otroka (Ivić, 2002). 

 

Starost otroka Gibalna sposobnost 

1 leto Hodi ob opori. Se spusti, da bi dosegel predmet. Se plazi. 

2 leti Se vzpenja po stopnicah brez opore. Pobere predmet s tal brez 

opore. 

3 leta Za kratek čas stoji na eni nogi. Stabilno in hitro teče.  

4 leta Se giba po ritmu glasbe. Hodi po ravni črti (eno nogo pred drugo 

in z razširjenimi rokami). Vozi tricikel. V teku brcne žogo. 

Preskoči oviro visoko do 20 centimetrov.  

5 let Poskakuje po eni nogi. Zmore stati na prstih. 

6 let Stoji na eni nogi brez opore. Vozi kolo. Sonožno preskakuje 

kolebnico. Ulovi žogo z eno roko. Igra badminton. Se zmore sam 

obleči in zavezati vezalke s pentljo.  

 

3.3 Socialno čustveni razvoj otroka 

 

Otroci imajo dar vzpostavljanja odnosov s starši že takoj po rojstvu. Tako starši kot tudi 

otroci so pripravljeni na obojestransko sporazumevanje, ki služi kot otrokova prva 

komunikacija z zunanjim svetom. Samo ljudje in še posebej starši s svojo ljubeznijo 

lahko iz otroka naredijo družabno bitje. Otroci si želijo odziva drugih in zato jim je 

treba ugoditi pri tem, kajti le tako bodo zrasli v vedoželjne in odkrite odrasle. Treba se 

je z otrokom pogovarjati, saj se s tem začne njegov socialni razvoj (Stoppard, 1992). 

Že v zgodnjem otroštvu otrok spontano reagira in s tem izraža različna pozitivna in 

negativna čustva. Pozitivna čustva so za druge ljudi okoli njih največkrat sprejeta z 
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navdušenjem in s tem tudi veliko prispeva k pozitivnem samovrednotenju. Z razvojem 

otroka se pojavlja vedno več čustev, ki jih doživlja, hkrati pa pri otroku narašča tudi 

sposobnost izražanja in obvladovanja čustev. To z leti postaja vedno bolj uravnovešeno 

in družbeno sprejemljivo (Kavčič in Fekonja, 2004).  

Naslednja preglednica, Preglednica 3.3, nakazuje otrokov socialni in čustveni razvoj od 

prvega do šestega leta starosti. 

 

Preglednica 3.3: Socialni in čustveni razvoj otroka (Ivić, 2002). 

 

Starost otroka Socialni in čustveni razvoj 

1 leto Sodeluje pri oblačenju. Sam nosi hrano do ust. Oponaša 

preprosta dejanja (plazenje, mežikanje). Pokaže s prstom v 

želeno smer. Poda predmet. 

2 leti Se sam sleče. Izraža ljubosumje. Pogosta trma in ljubosumje. 

Se igra ob vrstnikih, tudi deli igrače. Se odziva na izraz 

odraslega. 

3 leta Zna povedati svoj spol in starost. Uporablja prosim in hvala. 

Poskuša sam pospravljati igrače. Če ga omejujemo pri 

aktivnosti, dobi napade jeze. 

4 leta Sodelovanje pri igri z vrstniki. Razume preprosta pravila iger. 

Sam pozdravlja odrasle. Začetki čustvenega navezovanja. 

Pojav različnih čustev (sram, zavist, upanje, ponos). 

5 let Organizira igro z vrstniki. Preferira igro z istim spolom. Si 

sam pripravi mizo. 

6 let Spoštuje pravila iger z vrstniki. Zmore biti zaščitniški do 

mlajših otrok. Prepoznava občutke ljubezni in sreče. Zmožen 

opazovati situacijo z vidika drugega.  
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3.4 Govorni razvoj otroka 

 

Z otrokom se moramo čim več pogovarjati, četudi mislimo, da nas otrok še ne razume. 

V možganih imamo namreč center za govorni razvoj, v katerem otroci tvorijo zveze, ki 

mu kasneje omogočajo govor in razumevanje le-tega. Pred tem pa nam bo “odgovarjal” 

z zibanjem telesa in premikanjem ust (Stoppard, 1992). Ob pojavu prvih besed je 

izjemno pomembno zrcaljenje, tj. ponavljanje otrokovih besed staršev, ki tako dajo 

otroku pozitivno povratno informacijo. Prav tako je izjemno pomemben proces hitrega 

preslikavanja, s pomočjo katerega otrok lažje usvaja nove besede, četudi jih sliši le 

enkrat ali dvakrat, ter jih zna uporabiti v novem stavku (Nemec in Krajnc, 2011). 

Podroben razvoj otrokovega govora je opisan v Preglednici 3.4. 

 

Preglednica 3.4: Govorni razvoj otroka (Ivić, 2002) 

 

Starost otroka Govorni razvoj 

1 leto Razume in izgovori osnovne besede. Izpolnjuje osnovne naloge 

(pridi, ne).  

2 leti Razume in odgovarja na vprašanja, ki se tičejo svojine (čigava 

igrača je to?). Izgovori svoje ime. Uporablja 200 do 250 besed. 

3 leta Zna uporabljati zaimke in množino. Ima priljubljene pravljice in 

jih rad posluša. Rad pripoveduje svoja doživetja. Neprestano 

sprašuje. Uporablja 600 do 800 besed. 

4 leta Opisuje, kaj se dogaja na sliki. Sam šteje do štiri. Ima dolge 

samogovore. Uporablja 1200 do 1500 besed. 

5 let Pripoveduje kratke zgodbe. Prepozna nekaj črk abecede. 

Odgovarja na preprosta vprašanja. Uporablja 1800 do 2200 

besed.  

6 let Govor je jasen in pravilen. Zmore izgovoriti vse glasove. Piše in 

prebere svoje ime. Uporablja 2500 do 3000 besed.  
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4 IGRAČE 

 

 

Igrače dajejo idejo in okvir otrokovi igri in so tiste, ki narekujejo, v katero smer se bo 

odvila igra. Igrača je lahko vsak predmet, s katerim se otrok rokuje ter mu nudi 

zadovoljstvo in užitek (Fekonja, 2001). Stoppard (1992) poudarja, da je najboljša igrača 

za otroka tista, ki ga vedno znova navduši in očara, katero največkrat prime v roko, pa 

naj bo še tako uničena od pretirane uporabe. Velikokrat je boljša igrača, ki je 

preprostejša, manj strukturirana, saj je uporabna za več namenov. Lesena palica lahko 

predstavlja meč v igri vitezov, kuhalnico v igri kuhanja ali pa čarobno palico v igri 

čarovnikov. Po drugi strani pa strukturirano gasilsko vozilo ne more biti nič drugega 

kot gasilsko vozilo in je zaradi tega precej manj uporabna igrača kot preprosta lesena 

palica. Čas in Krajnc (2015) pravita, da je igrača funkcionalna, kadar otroku ponuja 

različne oblike igre ter mu tako omogoča razvoj različnih zmožnosti in spretnosti. 

Takrat govorimo o multifunkcionalnosti določene igrače.  

Igrače so tiste, ki so najbolj povezane z otrokovo igro. So otrokov zvesti spremljevalec 

in prvi soigralec, tudi kadar so sami in osamljeni. Igrače so jim vedno na razpolago in 

jih nikoli ne razočarajo. Primerne igrače, ki jih otrok zna uporabljati in jih razume, 

pomagajo najti harmonično uravnovešenost v njegovi igri. Hkrati so pomemben 

dejavnik otrokovega okolja, ki vpliva na njegov uspeh in razvoj, ne glede na to kje živi, 

koliko je star, ali je zdrav ali bolan (Marjanovič, 1981).  

Pri izbiri igrače se moramo zavedati in upoštevati več dejavnikov. Prvi je ta, da se 

otroci v prvih letih življenja izjemno hitro razvijajo. S tem sorazmerno rase tudi 

njegova potreba po raznolikih igračah, ki jih spodbujajo in zabavajo. Zato je 

pomembno, da izberemo igračo, ki je primerna otrokovi starosti. Ne sme biti za otroka 

prezahtevna, ker z njo ne bi vedel kaj početi, prav tako pa tudi ne sme biti preveč 

preprosta, saj otroku ne bi bila zanimiva (Stoppard, 1992). 

Prvi pogoj pri izbiri igrače pa je varnost le-te. V Sloveniji delo ocenjevanja ustreznosti 

igrač opravlja Komisija za oceno igrač, ki igrače ocenjuje na štirih področjih: na 

področju varnosti igrač, psihopedagoškem področju, tehnološkem in tehničnovzgojnem 

področju ter na likovno-oblikovnem področju (Nemec in Krajnc, 2011). V varnost 

igrače se je treba prepričati preden jo otroku ponudimo, tako kot tudi potem, ko se 
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otrok z njo že igra. Igrača se med igro velikokrat obrabi ali kako drugače deformira, 

zato je treba stanje igrače spremljati (Stoppard, 1992).  

 

4.1 Klasifikacija igrač 

 

Igrače lahko razdelimo v več skupin. Marjanovičeva (1981) igrače razdeli v skupine 

glede na to, katero funkcijo otrok v igri s to igračo razvija: 

 

- igrače za razgibavanje pospešujejo razvoj otrokove motorike in s tem 

izboljšujejo gibalne spretnosti otrok (npr. vozila, žoge); 

- ljubkovalne igrače so namenjene, da jih otrok ljubkuje in objema, zato so 

običajno narejene iz mehkih in nežnih materialov. Otrokom pomagajo v stiskah 

ter jim dajejo občutek varnosti in topline (npr. plišaste igrače, lutke); 

- igrače za spodbujanje konstrukcijske igre, ki so uporabne za vse vrste 

konstrukcij in s katerimi otrok pridobiva tehnične spretnosti (npr. kocke, 

naravni materiali – les, kamenje, mivka); 

- pripomočki za družabne igre otroka naučijo upoštevanja pravil in sodelovanja s 

soigralci in nasprotniki (npr. človek ne jezi se, karte, monopoli); 

- priložnostne igrače predstavljajo vse igrače, ki jih otrok naredi sam ali ob 

pomoči staršev. Lahko so narejene iz različnih materialov in služijo različnim 

namenom. Pomembno je, da otrok sodeluje pri izdelavi teh igrač, saj tako pri 

otroku utrjujemo zaupanje v lastne sposobnosti.  

 

Primerno naslovu diplomskega dela se bomo osredinili na igrače, ki pri otroku razvijajo 

in krepijo fino motoriko, tj. razvoj malih mišic prstov na rokah in dlaneh, predvsem z 

opravljanjem tehničnih spretnosti. Kajti s spretnostmi, kot so vijačenje, zabijanje in 

konstrukcija, otrok uporablja vse operacije, ki v možganih vzpostavljajo pomembne 

povezave za razvoj in krepitev sposobnosti. Poleg tega se nauči pomembnosti dela, ki 

mu bo v prihodnosti prišlo še kako prav. Večina teh igrač spada v skupino igrač za 

razgibavanje, v katero spadajo igrače, s katerimi pospešujemo razvoj motorike otroka, 

pa naj gre za fino motoriko prstov ali grobo motoriko celotnih okončin in telesa. Nekaj 
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pa jih spada tudi v skupino igrač za spodbujanje konstrukcijske igre, pri kateri otrok 

prav tako krepi svojo motoriko in koordinacijo oko–roka.  

Otrok najprej osvoji funkcijsko igro, v katero spada prijemanje, tipanje, metanje in 

plazenje. Pri vsaki izmed teh operacij uporabi za svoja leta in razvoj izjemno 

kompleksne in zahtevne gibe. V to skupino sodijo različne igrače, ki so primerne za 

razne starosti otrok. Za mlajše otroke (do dveh let) so najbolj primerne velike in mehke 

žoge, igrače na kolesih (otrok jih lahko potiska ali vleče za sabo), različna prevozna 

sredstva (poganjalci, voziček), vtikanke, igrače za igro z mivko (lopatka, kanglica). Za 

otroke, stare od 2 do 4 let se najbolj uporablja različne kroglice za nizanje na vrvico 

(biseri, pisane kroglice), različna manjša vozila (avtomobili, letala, vlaki), različna 

prevozna sredstva (tricikel, poganjalci), igrače za igro z mivko (lopatka, kanglica, 

grabljice, samokolnica, tovornjaki, modeli različnih vrst), različne žoge. Otroci, stari 4 

do 6 let imajo že visoko razvito motoriko, zato so zanje primerne že bolj zahtevne 

igrače: lesen vlak s tiri (sestavljanje železnice), različna prevozna sredstva (skiro, kolo, 

kotalke), kolebnica, plastelin, glina (Marjanovič, 1981).  
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5 FINA MOTORIKA IN TEHNIČNE SPRETNOSTI PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

 

Razvoj fine motorike in razvoj tehničnih spretnosti se prepletata med seboj. S tem ko 

opravljamo različne tehnične spretnosti, se posledično razvija tudi fina motorika. Prav 

tako pa so tehnične spretnosti pomemben del operacij za razvoj fine motorike pri 

otrocih. 

 

5.1 Fina motorika 

 

Otrok se že rodi z nekaterimi nehotenimi refleksi, katerih pa se mora čim prej odvaditi, 

z namenom, da bi se lahko razvile številne druge operacije, ki se v nasprotnem primeru 

ne bi mogle. Prijemalni refleks, ki je pri dojenčkih tako močan, da bi zmogli z eno roko 

zdržati celotno svojo težo, mora izginiti, da bi lahko otrok namerno prijel in se rokoval 

s predmetom. To je refleks, ki nam ostal še od primatov in je bil v veliko pomoč pri 

plezanju po drevesih.  Prav tako mora izginiti refleks zdrznenja, ki otroku razširi prste v 

obliki zvezde, da bi otrok lahko prijel pisalo. Otrok lahko v svojem prvem letu vedno 

bolj natančno prijema stvari. Najprej drži s celo dlanjo, kasneje že prime s palcem in 

kazalcem. Naslednji velik razvojni korak je, ko zmore otrok spustiti predmet iz rok. 

Takrat mora priti do sodelovanja mišic za držanje in spuščanje, ki rezultira v korektnem 

izpustu predmeta iz rok (Stoppard, 1991). 

Pri finomotoričnih operacijah je pomembno sodelovanje majhnih mišic rok in oči. Kajti 

z očmi vidimo nekaj, kar želimo prijeti. Razvoj zaznavnih in motoričnih centrov v 

možganih omogoča otroku boljšo koordinacijo med tem, kar otrok hoče, in tem, kar 

otrok zmore narediti (Papalia idr., 2003). V zgodnjem otroštvu, do sedmega leta 

starosti, se ustvari največ povezav (sinaps) v naših možganih. Rajović (2015) pravi, da 

se do sedmega leta ustvari kar 70 odstotkov vseh povezav v otrokovih možganih. Prav 

tako omenja, da je od števila povezav v zgodnjem otroštvu odvisen tudi razvoj 

intelektualnih sposobnosti otroka. 
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Nekatere raziskave kažejo na povezavo med stopnjo razvoja finomotoričnih spretnosti 

in kasnejšim otrokovim šolskim uspehom (Carlson, Rowe in Curby, 2013). Višja kot je 

bila stopnja razvoja fine motorike v predšolskem obdobju (tukaj gre predvsem za 

pisanje in risanje), manj težav in višje ocene so otroci dosegali pri določenih predmetih. 

Raziskovali so kasnejšo uspešnost pri matematiki in branju. Preizkusi so potekali na 

dveh ravneh: VMC – vizualno-motorična koordinacija (ang. visual-motor coordination) 

in VSI – vizualno-prostorsko povezovanje (ang. visual-spatial integration). Vizualno-

motorična koordinacija vključuje vse finomotorične operacije z vizualno komponento. 

Vizualno-prostorsko povezovanje pa zajema ustvarjanje mentalne predstavitve slike in 

njeno ponovitev oz. preslikavo, pri katerem uporabljamo finomotorične spretnosti. 

Rezultati so pokazali, da je VSI precej povezana s kasnejšim učnim uspehom otrok pri 

predmetu matematike in branjem nasploh. Kakovostnejša kot je bila predstava in 

zapomnitev mentalne predstavitve in popolnejša kot je bila preslikava, višja je bila 

uspešnost teh otrok (prav tam).  

Otroci morajo vsakodnevno uporabljati čim več mišic. Naj se zdi vsakodnevno 

samostojno slačenje in oblačenje še tako dolgotrajno, se otroku z zapenjanjem gumbov 

in zadrge v možganih vzpostavljajo povezave, ki kasneje privedejo do kompleksnejših 

in zahtevnejših operacij, pri katerih otrok ne bo imel težav. S tem, ko bo otrok uspel 

sam poskrbeti zase, pa krepimo tudi njegovo samozavest in disciplino (Rajović, 2015). 

V Razpredelnici 5.1 so podrobno opisane otrokove zmožnosti na področju fine 

motorike pri določeni starosti. 
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Preglednica 5.1: Finomotorični razvoj otroka (Ivić, 2002; Stoppard, 1992) 

 

Starost otroka Finomotorični razvoj 

Novorojenček Otrok ima večino časa stisnjene pesti. Zaradi prijemalnega 

refleksa trdno prime ponujeni prst. Ob vznemirjenju razširi 

prste, zaradi refleksa zdrznenja. 

Do 3 mesecev Otrokov prijemalni refleks je izginil, prsti so večinoma odprti. 

Rad prijema stvari in jih je zmožen držati. 

Do 6 mesecev  Otrokovi gibi so že precej natančni. Zmožen je prenesti 

predmet iz ene v drugo roko. Izpusti predmet, da bi prijel 

drugega. Vse stvari daje v usta. 

Do 9 mesecev Že lahko nese hrano v usta z žlico. Uživa, ko udarja s kockami 

in ustvarja hrup. Začenja kazati s kazalcem. Z lahkoto pobere 

stvari, tudi tako majhne kot grah.  

1 leto Otrok že lahko pobere majhno stvar s palcem in kazalcem. 

Uspe zgraditi stolp iz dveh kock. Zmore vreči predmet stran od 

sebe. Ne nosi več stvari v usta.  

1 leto in 6 mesecev Že zmore listati knjigo (več strani hkrati). Zna s svinčnikom 

delati črte. Pije iz skodelice in jo odloži. Zna zgraditi stolp iz 

treh kock. Se samostojno prehranjuje. 

2 leti  Zmore nizati kroglice na nit in prepogniti papir na pol. Zna 

prijeti kljuko in odpreti vrata. Sestavi stolp iz 4–6 kock. 

2 leti in 6 mesecev Zmore zapeti gumb. Oponaša risanje črte. Lahko zgradi stolp 

iz osmih kock. 

3 leta Se že sam obleče in sleče. Zna jesti z vilico. Poskuša rezati s 

škarjami. Nariše prepoznavno sliko. Zgradi stolp iz devetih 

kock.  

3 leta in 6 mesecev Zmore prerisati krog. Poskuša narisati človeka (večinoma 

nastane “glavonožec“ – glava in okončine).  
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4 leta Nariše diagonalno črto. Zna prerisati kvadrat in nekaj tiskanih 

črk. Zmore zgraditi stolp iz desetih kock.  

4 leta in 6 mesecev Zmore si sam umiti roke in obraz. Pripravi in pospravi svojo 

posteljo in obleke. Zna prerisati križ.  

5 let Zna razlikovati težke in lahke predmete. Preriše trikotnik. 

Nariše risbo s šestimi podrobnostmi in jo pobarva.   

5 let in 6 mesecev Ujame žogo z obema rokama. Naredi kroglico iz papirja v eni 

roki.  

6 let Zadene cilj z žogo. Zmore naviti vrv na tulec. Izvleče žebelj s 

kleščami in ga nazaj zabije. S palcem se zmore dotakniti vseh 

ostalih prstov. Prepiše vse tiskane črke. Preriše romb.  

 

5.2 Tehnične spretnosti 

 

Obvladanje tehničnih spretnosti je močno povezano s s stopnjo razvoja fine motorike. 

To je sploh vidno pri otrocih, kjer so velike razlike in preskoki v razvoju fine motorike. 

Papotnik (1988) razloži, da je izjemnega pomena, da se otrok že v predšolskem 

obdobju sreča s tehničnimi operacijami, kot so: vijačenje, zabijanje, rezanje, 

konstruiranje in razstavljanje. Kajti s tem se otrok ne le motorično razvija, ampak tudi 

razvije odnos do dela in tehnike, ki sta sestavni del življenja in vsestransko oblikujeta 

otroka.  

Večino tehničnih spretnosti otroci uporabljajo vsak dan: ko odvijajo navoj zobne paste, 

ko s pokrovčkom zaprejo flomaster, tako da z njim udarijo po mizi, in ob drugih 

potezah, ki jih niti ne opazimo. V izvajanju le-teh so tudi vedno bolj vešči, bolj kot jih 

uporabljajo, bolje jim gre. Poznamo tudi veliko igrač, ki so namenjene urjenju 

tehničnih spretnosti. Sem spadajo vijačenke (privijanje vijakov z roko ali z izvijačem), 

zabijanke (zabijanje žebljev z lesenim kladivom v plutovinaste podloge), vse vrste 

konstruktorjev (lego in duplo kocke, veliki leseni konstruktorji, veliki mehki 

konstruktorji), vstavljanje (vstavljanje manjših plastičnih ali lesenih žebljičkov raznih 

barv na plošče). Z vsako izmed teh igrač otrok razvija svoje spretnosti in ob tem 

uporablja (predvsem) finomotorične operacije. Papotnik (1988) prav tako poudarja, da 
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je med samo igro (oz. delom) izjemno pomemben otrokov odnos do drugih otrok, 

svojih “sodelavcev”, s katerimi mora sodelovati, kajti le tako zmorejo doseči skupni 

cilj.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Empirični del diplomske naloge sestavljajo analiza anketnega vprašalnika, ki smo ga 

razdelili vzgojiteljem in vzgojiteljicam vrtca VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, opis 

poteka izdelave lesenih igrač ter analiza in vrednotenje njihove uporabe v skupini 

otrok, starih 5 in 6 let. 

Namen vprašalnika je bil, ugotoviti, kako pogosto otroci v vrtcih uporabljajo igrače, ki 

razvijajo ali spodbujajo razvoj fine motorike, in katere igrače najpogosteje uporabljajo. 

Zanimalo nas je tudi, mnenje vzgojiteljev o pomembnosti korektnega razvoja fine 

motorike pri otrocih in kako skrbijo za razvoj le-te v svoji skupini.  

Vprašalnik sem razdelil vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev vrtca VVZ Ilke 

Devetak Bignami Tolmin in njihovim podružnicam. Prejel sem dvainštirideset 

vprašalnikov, medtem ko sem jih razdelil petdeset.  

Anketni vprašalnik (Priloga 10.1), je obsegal 9 vprašanj: 2 vprašanji zaprtega tipa, 2 

kombinirani vprašanji, 3 vprašanja z ocenjevalnimi lestvicami ter 2 vprašanji odprtega 

tipa, pri katerih so vzgojitelji navajali različne izdelke za razvijanje fine motorike, 

njihovo uporabo in probleme otrok pri uporabi teh izdelkov.  

Vprašalnike smo junija 2017 razdelil med vzgojitelje v vrtcu ter v vse zunanje 

podružnične enote. Rešene vprašalnike so potem osebno vračali v najkrajšem možnem 

času. Vprašanja zaprtega tipa in vprašanja z ocenjevalno lestvico smo prikazali 

grafično, vprašanjem odprtega tipa pa smo dodali tudi opisno razlago rezultatov.  
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6.1 Rezultati 

 

1. vprašanje: Katero od oblik dela izbirate kot najbolj učinkovito in primerno za 

izvedbo tehničnih dejavnosti? 

 

 

Slika 6.1: Najbolj učinkovita in primerna oblika dela za izvedbo tehničnih dejavnosti. 

 

Največ vzgojiteljev (20) je odgovorilo, da je  najbolj učinkovita in primerna oblika dela 

za izvedbo tehničnih dejavnosti individualna oblika, najmanj pa skupna/frontalna 

oblika, kar je razvidno tudi iz slike 6.1. 
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Slika 6.2: Kombinirana oblika dela za izvedbo tehničnih dejavnosti. 

 

Pri prvem vprašanju je bila tudi možnost kombinirane oblike dela (odgovor e), kjer se 

je največ anketirancev (50 %) odločilo za skupinsko in individualno obliko, najmanj pa 

za skupno in delo v dvojicah ter kombinacijo skupinske, individualne oblike in dela v 

dvojicah. 
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2. vprašanje: Kolikšen del igrač v vaši skupini predstavljajo lesene igrače? 

 

 

Slika 6.3: Delež lesenih igrač v skupini. 

 

Iz slike 6.3 je razvidno, da v večini skupin (36) lesene igrače predstavljajo manj kot 

polovico vseh igrač, nobena skupina pa ni popolnoma brez lesenih igrač.  
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3. vprašanje: Kateri material igrač prevladuje v vaši skupini?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.4: Prevladujoči material igrač v skupini 

 

V skupinah prevladujejo plastične igrače (21), sledijo lesene, igrače iz naravnih 

materialov in papirnate oz. kartonaste igrače, kar je predstavljeno tudi na sliki 6.4. 
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4. vprašanje: Kateri izmed kriterijev Vam je najbolj pomemben pri izbiri igrač, ki jih 

ponudite otrokom? 

a) Material, iz katerega je narejena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.5: Pomembnost materiala, iz katerega je igrača narejena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

b) Področje, ki ga najbolj razvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.6: Pomembnost področja, ki ga najbolj razvija 
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c) Starostna ustreznost igrače 

 

Slika 6.7: Pomembnost starostne ustreznosti igrače 
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d) Oznaka Varna igrača 

 

 

Slika 6.8: Pomembnost oznake Varna igrača 
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e) Unikatnost igrače 

 

 

Slika 6.9: Pomembnost unikatnosti igrače 

 

Kar 81 % anketirancev je odgovorilo, da jim je pri izbiri igrače najbolj pomemben 

dejavnik področje, ki ga igrača razvija. Kot drugi najpomembnejši dejavnik pa se je 

pokazala starostna ustreznost igrače z 62 % odgovorov. Le 9 % pa je najbolj 

pomemben dejavnik unikatnost same igrače. Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da 

strokovni delavci posvečajo precej pozornosti primerni izbiri igrač, ki jih ponudijo 

otrokom v skupini. 
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5. vprašanje: Pri katerih izmed naštetih dejavnosti otroci po Vašem mnenju najbolj 

razvijajo fino motoriko? 

 

a) Likovne dejavnosti 

 

 

Slika 6.10: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri likovnih 

dejavnostih. 
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b) Matematične dejavnosti 

 

 

Slika 6.11: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri matematičnih 

dejavnostih 
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c) Tehnične dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.12: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri tehničnih 

dejavnostih. 
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d) Prosta igra 

 

 

Slika 6.13: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri prosti igri 
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e) Gibanje na prostem 

 

 

Slika 6.14: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri gibanju na prostem. 
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f) Rokovanje z različnimi predmeti 

 

 

Slika 6.15: Mnenje strokovnih delavcev o razvoju fine motorike pri rokovanju z 

različnimi predmeti. 

 

Pri vprašanju, katera dejavnost po njihovem mnenju najbolj razvija fino motoriko, se je 

86 % odločilo za likovne dejavnosti in tehnične dejavnosti, najmanj pa se po njihovem 

mnenju fina motorika razvija pri gibanju na prostem (14 %).  
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6. vprašanje: Kako pomembno se Vam zdi primerno razvijanje fine motorike pri 

predšolskih otrocih? 

 

 

Slika 6.16: Pomembnost primerne razvitosti fine motorike pri predšolskih otrocih. 

 

Kar 90 % anketirancev meni, da je zelo pomembno primerno razvijanje fine motorike 

pri predšolskih otrocih. Kar je razvidno tudi iz slike 6.16. 
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7. vprašanje: Kako pogosto v skupini uporabljate naslednje igrače za razvijanje fine 

motorike? 

a) Zabijanje 

  

 

Slika 6.17: Pogostost uporabe igrač z zabijanjem z namenom razvoja fine motorike. 
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b) Vijačenje 

 

 

Slika 6.18: Pogostost uporabe igrač z vijačenjem z namenom razvoja fine motorike. 
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c) Različni gradniki 

 

 

Slika 6.19: Pogostost uporabe različnih gradnikov z namenom razvoja fine motorike. 
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d) Vtikanke 

 

 

Slika 6.20: Pogostost uporabe vtikank z namenom razvoja fine motorike. 
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e) Šivanje 

 

 

Slika 6.21: Pogostost uporabe šivanja z namenom razvoja fine motorike. 
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f) Igre, ki vključujejo pincetni prijem 

 

 

Slika 6.22: Pogostost uporabe iger, ki vključujejo pincetni prijem, z namenom razvoja 

fine motorike. 

 

Kar 76 % anketirancev je odgovorilo, da v skupini zelo pogosto uporabljajo različne 

gradnike, s katerimi skrbijo za razvoj fine motorike otrok. Medtem ko precej manj 

anketirancev, le 15 %, zelo pogosto uporablja zabijanje kot sredstvo za razvoj fine 

motorike. 
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8. vprašanje: Navedite izdelek in najpogostejšo težavo/problem pri rabi tega izdelka za 

razvoj fino motorike!  

 

 

Slika 6.23: Izdelek, uporabljen za razvoj fine motorike. 

 

Kot je razvidno iz slike 6.23, je večina anketirancev navedla škarje kot največkrat 

uporabljen izdelek za razvoj fine motorike, kar je tudi pričakovano, saj starejši 

predšolski otroci uporabljajo škarje vsakodnevno.  

 

Težave pri rabi izdelka za razvoj fine motorike: 

 

- škarje: rezanje po ravni črti, rezanje likov, pravilni prijem, 

- žebljički: težave pri vtikanju, prijemanje manjših žebljičkov, 

- šivanje: prijemanje šivanke, 

- prijemanje gumba, samostojno oblačenje, 
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- igre s pincetnim prijemom: prijemanje manjših stvari s pinceto (koruza, 

semena ...), 

- vtikanke: poskusi – napake, obračanje predmeta in poskušanje, 

- ščipalke: prijemanje manjših predmetov s ščipalko (koruza, semena, vijaki ...), 

- pretikanje: prijemanje vrvice 

- vijačenje: vijačenje v pravo smer, natikanje izvijača na kapico vijaka, 

- natikanje perlic: prijemanje perlic, koordinacija oko–roka, 

- sestavljanke: poskusi – napake, rokovanje z manjšimi koščki sestavljank, 

- trganke: prijemanje papirja, trganje papirja. 

 

Pri odgovorih na drugi del vprašanja pa je opaziti, da je težava ob uporabi izdelkov za 

razvoj fine motorike predvsem v prijemanju predmetov s prsti, tj. koordinacija oko–

roka, kar se kaže pri pincetnem prijemu, ščipalkah, vijačenju, pretikanju in drugih. 

Tukaj je seveda treba vzeti v obzir tudi šibkejšo mišično moč otrok.  
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9. vprašanje: Navedite povprečni čas (minute) ob razvijanju in rabi fine motorike otrok 

ob določenem izdelku! 

 

Preglednica 6.1: Povprečni čas uporabe izdelka (v minutah) za razvoj fine motorike. 

 

Izdelek spoznavanje 

(min) 

urjenje         

(min) 

raba                

(min) 

škarje 5 10 20 

žebljički 5 10 15 

šivanje 10 10 20 

gumbi 10 15 20 

igre s pincetnim prijemom 10 15 20 

vtikanke 15 10 5 

ščipalke 10 10 5 

pretikanje 5 10 20 

vijačenje 5 10 20 

natikanje perlic 5 10 20 

sestavljanke 15 15 10 

trganke 5 15 15 

 

V razpredelnici 6.1 lahko opazimo povprečni čas uporabe izdelkov za razvoj fine 

motorike. Opaziti je predvsem, da otroci več časa uporabijo za spoznavanje miselnih 

problemov (sestavljanke in vtikanke), ko pa jih osvojijo, jim gre stvar hitreje in lažje od 

rok.  
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6.2 Predstavitev igrač 

 

Pri izbiri materiala za izdelavo igrač smo se odločil za les, ker je kot prvo najlažji za 

obdelovanje in kot drugo, ker je naravni material, ki ga je pri otroških igračah vse manj 

in ga nadomeščajo umetne snovi. Izdelali smo štiri različne igrače, ki ob pravilni 

uporabi razvijajo določeno tehnično spretnost in skrbijo za razvoj fine motorike otrok. 

Igrače so predstavljene v nadaljevanju. 

 

VIJAČENKA 

Vijačenka, predstavljena na slikah 6.24 in 6.25, je igrača, s katero otrok razvija 

sposobnost vijačenja, vrtenja vijaka ali matice v pravilno smer. Kot je razvidno na 

fotografijah, je sestavljena iz dveh vezanih plošč, ki sta z mozniki pritrjeni pravokotno 

ena na drugo. Skozi zgornjo ploskev je zvrtanih več lukenj različnih premerov, v katere 

sodijo plastični vijaki. Tudi vijaki so seveda različnih premerov in sodijo v točno 

določene luknje. Otrok jih lahko ugotovi s tehniko poskusov in napak ali s 

predvidevanjem glede na premer vijaka. Ko je vijak v pravilni luknji, je treba nanj z 

druge strani naviti še matico. To lahko otrok stori na več načinov: lahko vrti vijak, 

lahko vrti matico ali pa vrti oba hkrati. Tukaj gre za uporabo koordinacije oko–prsti, ko 

otrok ugotavlja, v katero smer je treba vrteti vijak in v katero smer matico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.24: Vijačenka 
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Slika 6.25: Vijačenka 

ZABIJANKA 

Igrača, predstavljena na slikah 6.26 in 6.27, je zabijanka in je sestavljena iz treh 

vezanih plošč. Dve sta si med seboj vzporedni, med njima pa leži ena, ki je na njiju 

pravokotna. Skozi to ploščo je zvrtanih več izvrtin različnih premerov, v katere sodijo 

mozniki, primernih premerov. Otrokova naloga je, da z lesenim kladivom ali kladivom 

iz umetne snovi zabije moznike v primerne luknje. Mozniki na drugi strani ne padejo 

ven, četudi jih otrok zabije do konca. Ko zabije vse moznike, lahko igračo samo obrne 

in jih zabije še z druge strani ali morda to stori njegov prijatelj. Otrok pri uporabi te 

igrače uri natančnost, ko s kladivom udari po mozniku, in občutek za moč, da ne udari 

premočno s kladivom po mozniku.  
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Slika 6.26: Zabijanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.27: Zabijanka 

VTIKANKA 

Vtikanka, predstavljena na slikah 6.30 in 6.31, je igrača, s katero otrok razvija svojo 

ustvarjalnost in natančnost. Sestavljena je iz plošče iz masivnega lesa, v katero je 

zvrtanih več lukenj z enakim premerom, ter raznobarvnih moznikov, ki služijo kot 

žebljički za sestavljanje različnih motivov ali vzorcev in sedejo v luknje v plošči. 

Otrok, s tem ko vstavlja moznike v luknje, uri svojo natančnost,  ko sestavlja različne 

motive in vzorce po svoji želji pa razvija ustvarjalnost. Igrača se lahko uporablja 
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individualno ali v parih, tako da en otrok sestavlja motiv, drugi pa ugiba, kaj je prvi 

sestavil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.28: Vtikanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.29: Vtikanka 
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KONSTRUKCIJSKA IGRAČA 

Konstrukcijska igrača, ki je vidna na slikah 6.28 in 6.29, je igrača, ki je za spremembo 

od prejšnjih dveh zelo ustvarjalne narave.. Sestavljajo jo štirje leseni valji z različnimi 

premeri, v katere je zvrtano različno število lukenj. Povezujejo jih enako dolge palice, 

ki se na spodnji ploskvi nasadijo v luknje, na drugo, zgornjo ploskev pa se le naslonijo. 

Otroci lahko v poljubnem vrstnem redu sestavljajo stolpe različnih oblik.  S tem, ko 

lahko ustvari stolp različnih oblik in višin, otrok uri ustvarjalnost. Ko mora ujeti 

pravilno ravnotežje, da se stolp ne podre, otrok uri konstrukcijo. Igrača je primerna za 

enega samega otroka, tako kot tudi za manjšo skupino otrok, ki stolp sestavljajo skupaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.28: Konstrukcijska igrača 
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Slika 6.29: Konstrukcijska igrača 

 

6.3  Izdelava igrač 

 

Preglednica 6.2: Izdelava vijačenke 

 

VIJAČENKA 

Tehnološki postopki Slike 

Vijačenka je 

sestavljena iz 2 

vezanih plošč dimenzij 

300 mm X 200 mm X 

10 mm; 300 mm X 200 

mm X 20 mm. 
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V daljšem robu tanjše 

vezane plošča smo z 

električnim vrtalnikom 

izvrtali izvrtine s 

premerom 5 mm, 

globine 10 mm. 

 

Enako smo storili še v 

debelejši vezani plošči 

po sredini ploskve in v 

izvrtine v tanjši 

vstavili moznike s 

premerom 5 mm. 

Moznike v palicah smo 

nažagali na vibracijski 

žagi na dolžino 18 

mm. 

 

V tanjšo vezano ploščo 

smo izvrtali izvrtine 

različnih premerov (od 

5 mm do 12 mm) 

neenakomerno po 

površini. 

 

 



 56 

Tanjšo ploščo z 

mozniki smo vstavili v 

izvrtine v debelejši 

ploskvi ter vse skupaj 

pritrdili z mekol 

lepilom. 

 

 

 

Preglednica 6.3: Izdelava zabijanke 

 

ZABIJANKA 

Tehnološki postopki Slike 

Zabijanka je 

sestavljena iz 3 

vezanih plošč, 

dimenzij 300 mm X 

200 mm X 10 mm. 
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Dve plošči bosta 

služili kot stranici, 

ena pa kot 

povezovalna plošča, 

v katero smo z 

električnim 

vrtalnikom izvrtali  

izvrtine različnih 

premerov (od 5 mm 

do 12 mm) 

neenakomerno po 

površini. 

 

 

V obe stranski 

plošči smo po 

sredini ploskve  z 

električnim 

vrtalnikom izvrtali 

izvrtine s premerom 

5 mm, kot mozniki, 

ki jih bomo 

uporabili. 

Enake izvrtine smo 

izvrtali tudi v 

povezovalno ploščo 

na obeh daljših 

robovih ter vanje 

vstavili moznike s 

premerom 5 mm. 
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Vse tri plošče smo 

nato povezali med 

seboj in pritrdili z 

mekol lepilom. 

 

 

 

Preglednica 6.4: Izdelava vtikanke. 

VTIKANKA 

Tehnološki postopki Slike 

Masiven kos lesa 

oreha smo odžagali s 

krožno žago na 

dimenzije 250 mm X 

200 mm X 50 mm. 

Les smo z brusilnim 

papirjem zbrusili, da 

je postal povsem 

gladek in tako 

nenevaren za igro. 
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Vanj smo z 

električnim 

vrtalnikom izvrtali 

izvrtine premera 5 

mm in globine 8 

mm, razporejene v 6 

vrst po 8 izvrtin. 

 

Z različnimi 

akrilnimi barvami 

smo nato prebarvali 

moznike s premerom 

5 mm. 

 

Pobarvani mozniki 

služijo kot žebljički 

v izvrtanih izvrtinah 

v plošči. 
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Preglednica 6.5: Izdelava konstrukcijske igrače. 

 

KONSTRUKCIJSKA IGRAČA 

Tehnološki postopki Slike 

Iz vezane plošče 

debeline 10 mm smo 

s tračno žago izrezali 

okrogle ploskve s 

premeri 85 mm, 130 

mm, 160 mm in 180 

mm. 

 

V plošče smo izvrtali 

izvrtine s premerom 

10 mm globoke 5 

mm. 

  

Gladke moznike v 

palicah s premerom 

10 mm smo s tračno 

žago nažagali na 100 

mm dolge palice. 
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Palice služijo kot 

povezovalni člen 

med ploščami in 

sestavljajo zanimivo 

stoječo konstrukcijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.30: Označevanje mest za luknje. 
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Slika 6.31: Vrtanje lukenj z vrtalnikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.32: Barvanje moznikov. 
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Slika 6.33: Sušenje barvanih moznikov. 

 

Na slikah 6.32, 6.33, 6.34 in 6.35 je predstavljena izdelava ene izmed igrač (vtikanke). 

Najprej sem masiven kos lesa oreha temeljito zbrusil z ročnim tračnim brusilnikom in 

označil središča izvrtin. Izvrtine sem nato z električnim vrtalnikom izvrtal in znova 

pobrusil vrhnjo ploskev. Sledilo je še barvanje moznikov z različnimi barvami, da je 

možno ustvariti čim bolj barvite vzorce. 

 

6.4 Analiza in vrednotenje igrač 

 

Igrače smo uporabili pri dejavnosti v vrtcu, v skupini otrok, starih 5 in 6 let. Ker so to 

otroci, ki bodo naslednje šolsko leto obiskovali prvi razred osnovne šole, smo bili 

mnenja, da naloge zanje ne bodo prezahtevne. Najprej sem otrokom predstavil vsako 

igračo posebej ter jih opozoril, na kaj morajo biti pozorni. Ko sem opazil, da so vsi 

otroci razumeli navodila, sem jih razdelil v 4 skupine, v katerih je bilo po 4 ali 5 otrok. 

Naloge so opravljali skupinsko ali individualno. Pri opazovanju je pomagala 

vzgojiteljica, saj je bilo tako lažje opaziti vse podrobnosti, kasneje pa sva se 

posvetovala in analizirala potek nalog. Celoten potek smo tudi dokumentirali z 

videoposnetkom, saj je bilo tako lažje primerno analizirati in vrednotiti uporabnost 

igrač ter razvoj fine motorike pri otrocih. 
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Igra z vijačenko 

Igra z vijačenko, vidna na sliki 6.40, se osredinja na razvijanje koordinacije oko–roka 

in ravno to je otrokom povzročalo največ težav. Opaziti je bilo, da veliko otrok 

poizkuša, v katero stran je treba vrteti vijak in v katero matico. Težave so se pokazale 

tudi pri vrtenju obeh – vijaka v eno stran, matice v drugo stran. Večina je držala vijak 

in vrtela matico, kar je tudi najbolj logična operacija. Nekateri otroci so imeli težave že 

z ugotavljanjem pravilne luknje za vijak in jim je uspelo s poskusi in napakami. Prijem 

in vrtenje vijaka oz. matice jim nista povzročala težav, kar pomeni, da je fina motorika 

prstov korektno in primerno razvita, tudi dimenzija vijakov ni bila premajhna za 

njihovo starost in razvoj.  

Po izpeljani dejavnosti smo opazil, da bi lahko bile velikosti in premeri vijakov 

nekoliko bolj raznoliki in bi tako imeli otroci manj težav z ugotavljanjem pravilnih 

lukenj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.34: Igra z vijačenko. 

 

Igra z zabijanko 

 

Pri igri z zabijanko, ki je je vidna na sliki 6.41, otrok predvsem razvija natančnost in 

primerno uporabo moči. Pri igri s to igračo ni bilo opaziti večjih težav. Otroci so že 
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sposobni zadeti moznik s kladivom ter ga zabiti. Pri nekaterih otrocih je bilo opaziti, da 

so še nekajkrat udarili po mozniku, četudi je bil ta že zabit do konca. Tukaj gre za 

repetitivne gibe, ki se ne ustavijo do časa. Zato je potrebno, da otroci čim večkrat 

sodelujejo pri takšnih nalogah, da se razvijejo povezave, ki omogočajo hitrejši prenos 

do možganov. V igri so bolj uživali fantje, kar kaže na to, da najverjetneje bolj 

pomagajo pri domačih opravilih in za to kažejo več interesa kot dekleta. Nalogo so 

opravljali individualno, ko je eden od otrok končal, so obrnili igračo, drugi otrok pa je 

zabijal nato z druge strani, tako da ni bilo treba prestavljati moznikov. 

Po končani dejavnosti sem ugotovil, da bi lahko bili robovi, ki služijo kot noge, 

nekoliko krajši, saj so motili pri zabijanju moznikov, ki so bili bližje robu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.35: Igra z zabijanko. 

 

Igra z vtikanko 

 

Igra z vtikanko, predstavljena na sliki 6.43, pri otrocih razvija pincetni prijem in 

ustvarjalnost. Pincetni prijem je pri nekaterih otrocih še vedno težava. To je razvidno že 

pri drži pisala in pribora pri hranjenju. Prav pri teh otrocih se je pokazala težava tudi pri 

prijemu moznika in vstavljanju v luknje. Večkrat jim je moznik padel iz rok in so ga 

morali zopet pobrati. Prav takšne naloge pa prisilijo otroka v vajo, ki mu kasneje tudi 
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pomaga do primernega razvoja fine motorike. Otroci so izdelali različne motive in 

vzorce z igračo, opazili pa smo, da so bile pri igri bolj dejavne deklice. Motive so 

sestavljali skupinsko, najprej so se odločili, kaj bodo sestavili, potem pa izbrali 

primerne barve moznikov. Motive so lahko kasneje tudi podrli in sestavili novega, tako 

da so izpolnili želje vseh.  

Med dejavnostjo smo opazili, da bi lahko bilo lukenj več in le-te bi lahko bile bolj 

skupaj, da bi bila slika bolj razvidna in razločna. Je edina izmed igrač, ki zaradi 

nevarnosti zaužitja manjših delov – moznikov ne bi bila primerna za mlajše otroke..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.36: Igra z vtikanko. 

 

Igra s konstrukcijsko igračo 

 

Pri igri s konstrukcijsko igračo, ki je vidna na sliki 6.42, so otroci razvijali svoje 

konstrukcijske sposobnosti in ustvarjalnost. Ta igrača je požela največ zanimanja pri 

otrocih, to pa zato, ker je najbolj nenavadna in nevsakdanja. Otroci so najprej začeli z 

večjim krogom spodaj, nekateri pa so bili drznejši in so poskusili postaviti spodaj 

manjšega. Najprej se jim je konstrukcija podrla, a so na koncu uspeli postaviti celoten 

stolp. Opazili smo tudi nenačrtovano možnost, ko je ena skupina otrok celotno 
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konstrukcijo obrnila na glavo, tako da je bila ploskev zgoraj in so palice izgledale kot 

noge. Tudi njim je uspelo sestaviti konstrukcijo, ki pa ni bila tako stabilna kot prva. Pri 

tej nalogi so morali otroci delovati skupinsko, saj so morali paziti, da se konstrukcija ne 

podre. Nekdo je pazil, da so vse palice naravnost, drugi je postavljal palice na ploskev 

in tako dalje. S tem so krepili tudi timsko delo in sodelovanje v ekipi.  

Že med izdelovanjem igrače smo razmišljali, ali bi izdelali še dodaten krog, ampak 

nismo bili prepričani o stabilnosti konstrukcije in sposobnostih otrok. Med dejavnostjo 

pa smo opazili, da bi bilo to možno in celo dobrodošlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.37: Igra s konstrukcijsko igračo. 

 

Celotna ocena stopnje razvoja fine motorike in tehničnih spretnosti pri otrocih, starih 5 

in 6 let, je visoka. Niti pri eni igrači niso imeli težav, vsaj ne takšnih, ki jih ne bi znali 

rešiti sami. Izjemnega pomena je bilo tudi to, da so otroci naloge reševali v skupinah in 

so tako pomagali drug drugemu. Tako so s skupnimi močmi uresničili cilj, s čimer so 

krepili moštveni duh, sodelovanje in spoštovanje pravil. Vsi otroci so upoštevali 

navodila, ki smo jih razložili pred začetkom igre. Seveda je bil potreben nadzor, 

predvsem zaradi tega, ker so bile igrače nove in z njimi še niso imeli izkušenj. So pa 

imeli igrače na razpolago v skupini še nekaj časa in bili so vedno bolj drzni in 
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ustvarjalni (pri konstrukcijski igrači in vtikanki) ter suvereni (pri vijačenki in 

zabijanki).  

V Preglednici 6.6 so razvidni rezultati opažanj igre otrok z igračami za razvoj fine 

motorike. 

 

Preglednica 6.6: Opažanja pri igri otrok z igračami za razvoj fine motorike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo seznanjanje z igračami 65 % otrok ni imelo težav z rokovanjem 

Po enem dnevu uporabe 80 % otrok ni imelo težav z rokovanjem 

Po enem tednu uporabe 90 % otrok ni imelo težav z rokovanjem 

Samovoljna igra z igračo (1. teden) 80 % otrok je samovoljno uporabljalo igrače 

Samovoljna igra z igračo (2. teden)  60 % otrok je samovoljno uporabljalo igrače 
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7 DISKUSIJA  

 

 

V tem poglavju bomo pregledali uresničitev ciljev (C1–4) in hipotez (H1–4).  

 

Cilji: 

C 1: Predstaviti pomen razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih. 

V 5. poglavju (Fina motorika in tehnične spretnosti pri predšolskih otrocih) smo 

predstavili izjemen pomen primernega razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih, ki 

je po nekaterih raziskavah tudi ključen za nadaljnji šolski uspeh otrok. Otrok je bolj 

samostojen, lahko sam poskrbi za svoje potrebe (oblačenje in hranjenje), in je hkrati 

bolj zadovoljen in samozavesten tudi pri drugih opravilih.  

C 2: Predstaviti razvoj predšolskega otroka na motoričnem področju. 

V 3. poglavju (Razvoj otroka) smo se osredinili na celostni razvoj otroka od 1. do 6. 

leta starosti, v podpoglavju 3.2 (Gibalni razvoj otroka) pa smo se osredinili na gibalni 

razvoj otroka od 1. do 6. leta starosti. Kaj otrok zmore pri določeni starosti, je 

pomembno vedeti, kajti odrasli smo tisti, ki otroku dodelimo igrače, s katerimi se bo 

igral.  

C 3: Analizirati pogostost in načine uporabe igrač za razvoj fine motorike v vrtcu. 

Z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja v 

vrtcih, smo ugotavljali, katere igrače, kako pogosto in na kakšne načine uporabljajo za 

razvoj fine motorike v svojih skupinah. Kot izdelek, s katerim otroci krepijo fino 

motoriko, v skupinah prevladujejo škarje, kar ni presenetljivo, saj starejši predšolski 

otroci uporabljajo škarje vsakodnevno. Med igračami so po pogostosti uporabe 
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izstopali še žebljički, šivanje in igre z uporabo pincetnega prijema. Ugotovitve so 

zapisane v poglavju 6.1 Analiza vprašalnika. 

 

 

C 4: Analizirati uspešnost in učinkovitost razvijanja fine motorike z lastno zasnovanimi 

in izdelanimi igračami. 

Z lastno zasnovanimi in izdelanimi igračami smo ugotavljali razvitost fine motorike pri 

otrocih, starih 5 in 6 let.  Po opravljeni dejavnosti v vrtcu in njeni analizi lahko 

ugotovimo, da je stopnja razvitosti fine motorike pri otrocih zelo visoka, kajti pri 

uporabi igrač niso imeli nikakršnih težav in so služile kot utrjevanje znanj in njihovih 

sposobnosti. Analiza in vrednotenje razvoja fine motorike sta predstavljeni v poglavju 

6.3 Analiza in vrednotenje uporabe igrač v vrtcu.  

 

Hipoteze: 

H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu uporablja igrače za razvoj fine motorike. 

Veliki večini strokovnih delavcev, kar 90 %, se zdi primerno razvijanje fine motorike 

pri predšolskih otrocih zelo pomembno. To je razvidno iz anketnega vprašanja o 

pomembnosti primernega razvoja fine motorike pri predšolskih otrocih, ko je kar 90 % 

anketirancev odgovorilo, da se jim zdi zelo pomembno, da otroci v predšolskem 

primerno razvijejo finomotorične spretnosti. Iz tega lahko sklepamo, da uporabljajo 

igrače za razvoj fine motorike in se trudijo, da bi otroci na tem področju dosegali vse 

norme. To hipotezo lahko potrdimo.  

H 2: Pri večini otrok je po daljši uporabi igrač za razvoj fine motorike viden napredek. 

Otroci že tako niso imeli pretiranih težav pri igri z igračami za razvoj fine motorike. Je 

pa bila opazna večja suverenost in samozavest pri daljši uporabi igrač, ko so si otroci 

nabrali več izkušenj pri igri z igračami. Pri 90 % otrok je bil viden napredek pri daljši 

uporabi igrač. To hipotezo lahko potrdimo.  

H 3: Večina otrok v vrtcu ne bo imela težav pri rokovanju z igračami za razvoj fine 

motorike. 
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Kar 80 % otrok je brez težav rokovalo z igračami za razvoj fine motorike. To hipotezo 

lahko potrdimo.  

 

 

H 4: Večina otrok v vrtcu bo večkrat samovoljno vzela in uporabljala igrače za razvoj 

fine motorike. 

Več kot polovica otrok, 60 % (po enem tednu uporabe), je večkrat samovoljno vzela in 

uporabljala igrače za razvoj fine motorike ter se z njimi igrala dolgo časa. To hipotezo 

lahko potrdimo.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

Namen diplomskega dela je bil z lastnoročno zasnovanimi in izdelanimi igračami 

preveriti razvitost fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let. Vsaka izmed štirih igrač je 

razvijala fino motoriko otrok preko uporabe njihovih tehničnih spretnosti: vijačenje, 

zabijanje, konstrukcija in ustvarjalnost. Preko vprašalnikov smo ugotavljali tudi 

pogostost in načine uporabe igrač za razvoj fine motorike v vrtcih ter na podlagi 

odgovorov vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev prišli do določenih zaključkov. 

Velika večina strokovnih delavcev si je bila enotna, da mora otrok v predšolskem 

obdobju primerno razviti fino motoriko, saj bi v nasprotnem primeru pomanjkljivosti 

lahko imele drastične posledice. Ugotovili smo tudi, da je v vrtcih vse preveč igrač 

narejenih iz umetnih snovi, ki so otrokom in okolju neprijazne. Ne glede na to večina 

igrač v vrtcih spada med igrače, ki tako ali drugače razvijajo otrokove sposobnosti in 

tako skrbijo za primeren razvoj otroka. In to je ta lastnost igrač, na katero se je treba 

osrediniti. Analiza dejavnosti v vrtcu je pokazala zelo visoko raven razvoja fine 

motorike in tehničnih spretnosti pri otrocih. Otroci so brez težav rokovali z vsemi 

izdelanimi igračami. Še največ težav so imeli pri vijačenju, ampak še to zaradi 

vzpodbude naj poskusijo z vijačenjem vijaka v eno smer, matice pa v nasprotno smer, 

kar je za otroke te starosti precej zahtevno.  

Otrok se večino svojega predšolskega obdobja igra. In prav je tako. Kajti le med igro je 

svoboden in igra je gonilo njegovega razvoja, igrače pa nudijo okvir sami igri in 

narekujejo, v katero smer se bo igra obrnila. Igrača je otrokov zvesti spremljevalec, ki 

ga nikoli ne zapusti in mu je vedno v oporo. Zato je izbira otrokove igrače izjemno 

pomembna. Vendar je vsa ta izbira na njem samem. Kajti lahko se še tako trudimo, da 

bi otrok vzljubil določeno igračo, če se bo on odločil za zavrženo embalažo, mu ne 

smemo stati na poti z vsiljevanjem “svoje” igrače.  

Pri materialu za izdelavo igrač za razvoj fine motorike smo se odločili za les. Prvič 

zato, ker je najlažji za obdelavo, drugič pa zato, ker je vedno manj igrač iz naravnih 

materialov in jih nadomeščajo igrače iz umetnih snovi. Po izvedbi dejavnosti smo 

opazili nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih lahko predvideli. Te so se pokazale predvsem pri 
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izdelavi igrač. Pri vijačenki in zabijanki bi lahko bile izvrtine bolj raznolike in pri 

vtikanki bi lahko bilo izvrtin nekoliko več, da bi bili motivi še bolj zanimivi. Ampak to 

so malenkosti, ki jih ni mogoče predvideti in ki bi jih sam pri izdelavi svojih prvih igrač 

zanemaril. Kljub vsemu pa je bil moj osebni cilj dosežen že s tem, ko so otroci 

samovoljno prijeli za igrače, spraševali, kako smo jih izdelali, in pohvalili njihov izgled 

ter najpomembneje, v igri z njimi uživali.  
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10     PRILOGE 

10.1   Vprašalnik, razdeljen strokovnim delavcem in delavkam vrtca 

 

Spoštovani! 

Sem študent Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje, z namenom, da uspešno sestavim 

načrt in pripravo za izvedbo tehniških delavnic v vrtcu. Vljudno Vas prosim, da 

vprašalnik v celoti izpolnite. Vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori pa bodo 

uporabljeni le v namen raziskovanja. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

Tolmin, april 2017                                                                                          Matic Mavri 

OSNOVNI PODATKI 

1. Spol (obkrožite):  ženski     moški      2. Izobrazba:_____________ 

3. Stopnja:______________ 

4. Starost v letih (obkrožite): 

a) 20–30 

b) 31–40 

c) 41–50 

č) 51 in več 

5. Opravljate delo (obkrožite): 

a) vzgojitelj-a/ice 

b) pomočnik/ca vzgojitelj-a/ice 

c) drugo (navedite):____________ 

6. Delovna doba v vrtcu (prosim, zapišite število let): ________ 

7. Naziv vrtca in enote:__________ 

8. Starost otrok v oddelku (navedite): __________ 

9. Število otrok v oddelku (navedite): __________ 

VPRAŠALNIK 

1. Katero od oblik dela izbirate kot najbolj učinkovito in primerno za izvedbo 

tehničnih dejavnosti? (obkrožite): 

a) skupna/frontalna 

b) skupinska 

c) individualna 

d) delo v dvojicah 

e) kombinirana oblika dela (navedite črke; npr.: b in č): 

__________________________________ 

 

 

 



 II 

 

2. Kolikšen del igrač v vaši skupini predstavljajo lesene igrače? (obkrožite) 

a) manj kot polovico vseh igrač 

b) več kot polovico vseh igrač 

c) približno ena od petih igrač 

d) v naši skupini ne uporabljamo lesenih igrač 

3. Kateri material igrač prevladuje v vaši skupini? (obkrožite) 

a) les 

b) plastika 

c) papir/karton 

d) blago 

e) naravni materiali 

f) drugo(navedite):___________________________________________________ 

4. Kateri izmed kriterijev Vam je najbolj pomemben pri izbiri igrač, ki jih 

ponudite otrokom? (obkrožite, 0-ni pomemben do 5-zelo pomemben) 

a) material, iz katerega je narejena   0      1      2      3      4      5 

b) področje, ki ga igra najbolj razvija  0      1      2      3      4      5 

c) starostna ustreznost igrače    0      1      2      3      4      5 

d) oznaka Varna igrača     0      1      2      3      4      5 

e) unikatnost      0      1      2      3      4      5 

f) drugo (navedite):__________________________________________ 

5. Pri katerih izmed naštetih dejavnosti otroci po Vašem mnenju najbolj razvijajo 

fino motoriko? (0-nič do 5-veliko) 

a) likovne dejavnosti     0      1      2      3      4      5 

b) matematične dejavnosti     0      1      2      3      4      5 

c) tehnične dejavnosti     0      1      2      3      4      5 

d) prosta igra      0      1      2      3      4      5 

e) gibanje na prostem     0      1      2      3      4      5 

f) rokovanje z različnimi predmeti   0      1      2      3      4      5 

g) drugo (navedite): __________________________________________________ 

6. Kako pomembno se Vam zdi primerno razvijanje fine motorike pri predšolskih 

otrocih? (obkrožite) 

a) zelo pomembno 

b) pomembno 

c) manj pomembno 

d) nepomembno 
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7. Kako pogosto v skupini uporabljate naslednje igrače za razvijanje fine 

motorike? (0-nič do 5-veliko) 

a) zabijanje      0      1      2      3      4      5 

b) vijačanje      0      1      2      3      4      5 

c) različni gradniki     0      1      2      3      4      5 

d) vtikanke      0      1      2      3      4      5 

e) šivanje       0      1      2      3      4      5 

f) igre, ki vključujejo pincetni prijem   0      1      2      3      4      5 

g) drugo (navedite):________________________________ 

 

8. Navedite izdelek in najpogostejšo težavo/problem pri rabi tega izdelka za razvoj 

finomotorike! 

Izdelek:                                        Težava/problem: 

______________________________                         

____________________________ 

______________________________             ____________________________ 

______________________________  ____________________________ 

______________________________   ____________________________ 

9. Navedite povprečni čas (minute) ob razvijanju in rabi finomotorike otrok ob 

določenem izdelku! 

(spoznavanje izdelka, urjenje s pomočjo izdelka, konkretna raba že naučenih spretnosti)     

Izdelek:_________________Spoznavanje:________Urjenje:_________Raba:________ 

Izdelek:_________________Spoznavanje:________Urjenje:_________Raba:________ 

Izdelek:_________________Spoznavanje:________Urjenje:_________Raba:________ 

 


