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I 

 

POVZETEK 

Tehnološka pismenost postaja vse pomembnejši vidik razvoja posameznika, družbe in 

okolja. Za tehnološko pismenega posameznika se šteje oseba, ki razume naravo 

tehnologije, ima praktične (fizične in senzorične) zmogljivosti in sposobnosti za 

interakcijo s tehnološkimi dosežki ter je sposobna kritičnega razmišljanja o vprašanjih iz 

tehnologije. 

Tehnološka pismenost je v predšolskem obdobju malo poznana in slabo definirana. 

Posledično je tudi redko izvajana, saj je ne zasledimo niti v Kurikulumu za vrtce. Ko 

ozavestimo tehnično vzgojo, opazimo prepletanje z vsemi področji kurikuluma 

(matematika, jezik, gibanje, narava, družba, umetnost).  Namen diplomskega dela je 

ugotoviti tehnološko pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. Zasnovali smo tridimenzionalni 

model, s katerim preverjamo znanje, zmožnosti reševanja problemov in zgodnje kritično 

razmišljanje in vrednotenje.  

V teoretičnem delu je utemeljena tehnološka pismenost, predstavljana so vsa tri področja 

ugotavljana tehnološke pismenosti. Predstavljana je povezava področij kurikuluma s 

tehniko in značilnostmi otrokovega razvoja. 

Pri empiričnem delu smo s pomočjo tridimenzionalnega modela ugotavljali tehnološko 

pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. V raziskavo je bilo vključenih 10 otrok. Pridobili 

smo časovni okvir razvoja tehnološke pismenosti, ki se prične že v zgodnjem obdobju. S 

pomočjo opazovalnega lista smo ugotavljali razliko med sestavljanjem in razstavljanjem 

lesenih tridimenzionalnih sestavljank. Opazovali smo sodelovanje, spraševanje, 

ustvarjalnost, raziskovalnost in logično mišljenje. Večina otrok pozna tehnične elemente 

in ima dobro razvite zmožnosti za reševanje problemov. Pri zgodnjem kritičnem 

razmišljanju in odločanju smo opazili le zametke.  

Ključne besede: tehnološka pismenost, predšolsko obdobje, model za ugotavljanje 

tehnološke pismenosti, otroci, stari od 2 do 3 let. 
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TECHNOLOGY LITERACY IN CHILDREN AGED 2-3 

SUMMARY 

Technology literacy has become an increasingly important aspect of the development of 

a person, society, and environment. A technologically literate person is an individual who 

understands the nature of technology, possesses physical and sensorial abilities to interact 

with technological tools and is capable of critical assessment of technology-related issues. 

Technology literacy of the pre-school period has been little researched and poorly 

defined, and is consequently not included in the Slovene Kindergarten Curriculum. Once 

the development of technical skills is tended to by the kindergarten teacher, we can notice 

some intertwinement of technical skills with all the other areas of the curriculum 

(mathematics, language, movement, nature, society, art). The aim of the present thesis is 

to ascertain the level of technology literacy in children aged 2 to 3. A model focusing on 

three different areas has been designed to measure the level of knowledge, problem-

solving capacity, and early critical thinking and decision-making in young children. 

The theoretical part defines technology literacy and outlines all three areas in which 

technology literacy is to be assessed. Technical education in pre-school period described, 

and the child’s development in connection with technology is researched. 

The empirical part focuses on the technology literacy of children aged 2-3 by means of 

the model developed specifically for this thesis. Ten children were included in the 

research. A time-frame of the development of technology literacy, which starts in the 

early childhood, was created. An observation sheet was used to record the differences 

between assembling and disassembling 3-D wooden puzzles. We observed cooperation, 

question-asking, creativity, explorative skills, and logical thinking. The majority of the 

children were aware of the technical elements and have well-developed capacities for 

problem-solving. Only traces of early critical thinking and decision-making have been 

observed. 

Key words: technology literacy, pre-school period, technology literacy ascertainment 

model, 2-3-year olds 
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1 UVOD 

Tehnološka pismenost postaja vse pomembnejši vidik razvoja posameznika, okolja in 

družbe. Kot vzgojitelji predšolskih otrok se zavedamo, kako pomembno je predšolsko 

obdobje za vsa področja otrokovega razvoja. Spodbujamo vsestranski otrokov razvoj, kar 

pomeni, da otrok ob različnih dejavnosti pridobiva socialne izkušnje, motorične 

spretnosti, ustvarjalno mišljenje, širi besedni zaklad … Otrok pridobiva prva spoznanja, 

izkušanje in vpogled v svet tehnike preko igre in ustvarjalnega dela, ki mora vsebovati 

problemske situacije. Otrok jih razrešuje v okviru konstrukcijske naloge. Ob tem 

upoštevamo njegovo razvojno stopnjo, pedagoško-psihološke, socialno-didaktične ter 

tehnično-tehnološke vidike vzgojne in izobraževanja. Igrača kot spodbuda in hkrati 

sredstvo za otrokov razvoj je pomemben dejavnik politehničnosti. Pri vzgojnem delu v 

predšolski dobi ima igra osrednje mesto, saj otrok razvija, gradi in oblikuje svojo osebnost 

v igri in igranju. Pomembno vlogo pri razvoju ima izkustveno učenje.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V današnjem času se vse bolj čuti potreba po tehnološkem opismenjevanju, kar je 

posledica hitrega razvoja gospodarstva, tehnoloških sprememb in industrializacije – ti so 

povzročili nove zahteve na področju šolstva. Vse bolj smo odvisni od posameznikov z 

visoko stopnjo izobrazbe.  Velik pomen pripisujemo tudi tehnološki pismenosti. Glavni 

cilj razvijanja tehnološke pismenosti pri otrocih je sposobnost razumevanja in 

vrednotenja tehnologije, s pomočjo katere zavestno in smotrno preoblikujemo naravni 

svet v človekovo okolje (Avsec, 2012). Že v predšolskem obdobju je potrebno otroke 

navajati na tehnološko okolje, saj pravilno razviti odnos do tehnike in tehnologije 

omogoča dolgoročen interes za naravoslovje in tehniko, razvoj tehničnih spretnosti in 

tehnološkega znanja (Aguirre-Munoz in Pantoya, 2016; OECD, 2017).  

ITEA tehnološko pismenost definira kot sposobnost razumevanja, poznavanja, 

upravljanja in ocenjevanja tehnologije (ITEA, 2007). Na področju predšolske vzgoje ne 

zasledimo konkretne tehnične vzgoje, saj se prikriva in posredno povezuje z vsemi 

kurikularnimi področji. V predšolskem obdobju se vsakodnevno izvajajo dejavnosti, ki 

so povezane s tehniko in tehnologijo, vendar pedagoški delavci pogosto tega ne 

ozavestimo, saj je med pedagogi tehnološka pismenost slabo definirana, kajti  kurikulum 
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je ne omenja. Otrok vsakodnevno preko različnih dejavnosti ustvarja, oblikuje, 

manipulira z različnimi predmeti in rešuje konkretne probleme.  Težava se pojavi pri 

predšolski vzgoji, saj ni posebej definiranih standardov, ki bi pedagoškim delavcem 

omogočila zavestnejše načrtovanje tehnične vzgoje, ta je odvisna od samoinciative 

posameznega vzgojitelja,  ki si prilagodi program. V Sloveniji je potrebno stopiti korak 

naprej in razviti tehnološko pismenost, saj bomo tako lažje razumeli svet tehnologije, ki 

nas obdaja (Dakers, 2006).   

V zgodnjem obdobju otrokovega učenja je  na področju tehnike in tehnologije, tako v 

tujini kot v Sloveniji, opravljenih zelo malo raziskav. Raziskovalca Bagiati in Evangelou 

sta s pomočjo kvalitativne raziskave opazovala od 3 do 5 let stare otroke pri gradnji 

konstrukcijskih stavb, da bi ugotovila, ali lahko predšolski otroci dokažejo zasnove 

inženirskega vedenja med gradnjo. Otroci so dokazali sposobnost zastavljanja cilja, 

kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in medsebojnega sodelovanja. Avtorja 

menita, da otroci v svobodni igri razvijajo sposobnosti in spretnosti, te so predhodnice 

inženirskega razmišljanja otrok. Inženirsko razmišljanje nam omogoča  preoblikovanje 

naravnega sveta v človekovo okolje (Bagiati in Evangelou, 2016). 

V Sloveniji je potrebno opredeliti tehnološko pismenost, jo prepoznati in jo povezati s 

posameznimi kurikularnimi področji. Povezovanje narave, matematike, družbe, gibanja, 

jezika, umetnosti s tehniko otrokom omogoča razvijanje spretnosti in sposobnosti,  

zmožnosti kritičnega razmišljanja in reševanja tehničnih problemov, tako uresničujemo 

načelo horizontalne povezanosti.  

Otrok si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike preko igre in 

ustvarjalnega dela, s čimer preoblikuje začetno stanje v neko novo stanje, ki se kaže kot 

stvaritev (Papotnik, 1993). Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce igri kot aktivni 

kompleksni dejavnosti pripisuje pomembno vlogo, saj se otrok preko nje razvija, duhovno 

in čustveno raste ter se uči. Igra otroka osebnostno močno pritegne, saj se v njej lahko 

poistoveti in izrazi. V igri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja – 

od čustvenega preko socialnega do spoznavnega (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrok z igro in z drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, v katerem se vsak dan 

srečuje tudi s tehniko. Pri dejavnostih opazuje, spoznava, prepoznava in tudi posnema 

tehnične stvaritve iz svojega okolja (Papotnik, 1989). 
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Tehnična vzgoja temelji na izkustvenem učenju, pomembno vlogo ima transfer med 

teorijo in prakso. Otrok pri tehnični vzgoji samostojno rešuje probleme, se ob napakah 

uči in že pridobljeno izkušnjo uporabi kasneje ter jo poveže z novo situacijo (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Otrokova izkušnja mora biti konkretna, pomembno je vključevanje različnih čutil. 

Izkustveno učenje predšolskemu otroku na podlagi konkretne izkušnje omogoča 

pridobivanje različnih spoznanj in znanja, do katerih je prišel sam (Garvas, 2010).  

V ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni (duševni in telesni) razvoj. Cilj učenja 

v predšolskem obdobju je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni 

odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja. Cilj tehnične vzgoje 

v predšolskem obdobju ni napraviti izjemen izdelek, pomembnejša je pot do izdelka, 

otrokov način razmišljanja in odkrivanje različnih poti do rešitve. S tem upoštevamo 

načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Z diplomskim delom želim spodbuditi razvoj tehnološke pismenosti v predšolskem 

obdobju. Z že izoblikovanim, vendar otrokom prilagojenim modelom prepoznavanja 

tehnološke pismenosti, želim spodbuditi vzgojitelje, da vključujejo tehnične vsebine 

znotraj Kurikuluma za vrtce in s tem uresničujejo horizontalno povezanost vsebin  

kurikuluma.  
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1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja diplomskega dela 

Z diplomskim delom želim ugotoviti tehnološko pismenost otrok, starih od 2 do 3 let.  

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–4):  

 C 1: Utemeljiti pojem tehnološke pismenosti in jo predstaviti v zgodnjem obdobju 

otrokovega učenja. 

 C 2: S pomočjo tridimenzionalnega modela ugotoviti tehnološko pismenost otrok, 

starih od 2 do 3 let. 

 C 3: Kritično ovrednotiti lastni model za ugotavljanje tehnološke pismenosti 

otrok, starih od 2 do 3 let.  

 C 4: Predstaviti konkretne dejavnosti oz. didaktične igre, ki spodbujajo razvoj 

tehnološke pismenosti. 

Odgovorili bomo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let?  

 Kako uspešni so otroci pri prepoznavanju tehničnih elementov? 

 Kakšna je razlika sestavljanja in razstavljanja 3D-sestavljank pri otrocih, starih od 

2 do 3 let?  

 Pri kateri vrsti zgodbe bo največje število odzivov?  

 Kako predšolski otroci rešujejo tehnične probleme?  

1.3 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili pojem tehnološke pismenosti in 

njen pomen v zgodnjem obdobju otrokovega učenja. Opisali smo povezavo tehnične 

vzgoje s posameznim kurikularnim področjem. 

 

V empiričnem delu bomo ugotavljali tehnološko pismenost otrok, starih od 2 do 3 let s 

prilagojenim tridimenzionalnim modelom. Znanje bomo preverjali s tremi didaktičnimi 

igrami – iskanjem parov tehničnih elementov, iskanje senc tehničnih elementov in iskanje 

logičnih parov. Zmožnosti z razstavljanjem in sestavljanjem ter ugotavljanjem razlik 

zaporedja (pomen deduktivnega mišljenja). Kritično razmišljanje in odločanje s 

sestavljanjem, nadaljevanjem, zaključevanjem tehničnih zgodb in reševanjem problemov.  
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V diplomskem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 zbiranje in študij ustrezne literature ter virov, 

 opisna metoda, 

 načrtovanje, izdelava, preizkušanje,  

 metoda igre, 

 fotografiranje, snemanje in dokumentiranje, 

 obdelava podatkov, 

 evalvacija. 

1.3.1 Vzorec  

Skupina 10 otrok, starih od 2 do 3 let.  

1.3.2 Spremenljivke  

Opazovanje otrok: poznavanje tehničnih pripomočkov in njihova uporaba, razstavljanje 

in sestavljanje, zmožnost reševanja tehničnih problemov.  

1.3.3 Način pridobivanja in obdelava podatkov  

 Opazovanje otrok pri iskanju parov, razstavljanju in sestavljanju. Število odzivov 

pri reševanju tehničnih problemov.  

 Snemanje sestavljanja in razstavljanja 3D-sestavljank iz več delov ter beleženje 

spraševanja, razumevanja, logičnega razmišljanja, ustvarjalnosti in  

medsebojnega sodelovanja.  

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

Na začetku diplomskega dela opredelimo problem, predstavimo namen, cilje, hipoteze in 

metode raziskovanja, ki smo jih uporabili v empiričnem delu. 

V drugem poglavju opredelimo pojem tehnološka pismenost kot pomemben del 

predšolske vzgoje. Predstavimo tri pomembne dimenzije ugotavljanja tehnološke 

pismenosti na področju znanja, zmožnosti, kritičnega razmišljanja in vrednotenja. 
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Tretje in četrto poglavje zajemata predšolskega otroka in njegov razvoj.  Predstavljana so 

posamezna kurikularna področja v povezavi s tehniko  in konkretni primeri dejavnosti. 

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen tridimenzionalni model ugotavljanja 

tehnološke pismenosti predšolskih otrok. Temu sledi analiza izvedenih dejavnosti v vrtcu. 

V šestem poglavju sta diskusija o zadanih ciljih in odgovori na raziskovalna vprašanja. 

Podrobno predstavimo cilje diplomskega dela. 

Sedmo poglavje zajema zaključek, ugotovitve tehnološke pismenosti otrok, starih od 2 

do 3 let. Analiziramo izveden model in predstavimo možne izboljšave.    
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

Živimo v hitro razvijajoči se družbi velikega napredka in stalnega razvoja, ki vse bolj 

zahtevata poglobljeno razumevanje tehnologije. Tako je tehnološka pismenost posledično 

postala pomemben vidik razvoja posameznika, okolja in družbe. Velik pomen 

pripisujemo zgodnjemu seznanjanju otrok s tehniko in tehnologijo, saj jim bo le-ta 

omogočala uspešnost  in učinkovitost v prihodnosti (Avsec, 2012). V današnjem času je 

poleg intelektualnosti vse bolj pomembna tudi praktična izkušnja, ki posamezniku 

omogoča, da v praksi uporabi svoje znanje teorije. Le-ta je na področju tehnike in 

tehnologije še toliko pomembnejša. Zametki delovanja tehnološke pismenosti kot 

glavnega rezultata pouka tehnike in tehnologije sežejo 30 let nazaj.  

Večina ljudi se ne zaveda, kaj vse sodi v svet tehnike (avtomobili, letala, energija, hrana, 

pohištvo …). Zavedati se moramo, da je tehnologija vsaka sprememba naravnega sveta 

zaradi potreb ljudi. Tehnološke odločite nas spremljajo in močno vplivajo na posamezna 

področja našega življenja – od zdravja in prostega do razvoj gospodarstva (Garmire in 

Pearson, 2006). 

Glavni cilj učnih načrtov tehnike in tehnologije je tehnološka pismenost učencev, da bodo 

sposobni razumeti in vrednotiti tehnologijo, s pomočjo katere zavestno in smotrno 

preoblikujemo naravni svet v človekovo okolje. Za tehnološko pismeno osebo se šteje 

nekdo, ki razume naravo tehnologije, ima praktične (fizične in senzorične) zmogljivosti 

in sposobnosti za interakcijo s tehnološkimi dosežki ter je sposoben kritičnega 

razmišljanja o vprašanjih iz tehnologije (Avsec, 2012). Pred dvema desetletjema je bila 

tehnološka pismenost razumljena drugače – kot nekaj, kar predstavlja znanje in veščine, 

ki so potrebne za delovanje v družbi. Potrebe gospodarstva so se povečale, kar je tudi 

eden izmed vzrokov za nastanek mednarodnega združenja za tehniko in tehnologijo 

(ITEA). Organizacija ITEA tehnološko pismenost definira kot sposobnost posameznika 

za ravnanje in uporabo, presojo in razumevanje tehnologije. Torej tehnološka pismenost 

posamezniku nudi orodje, s pomočjo katerega odgovarja na tehnološka vprašanja in jih 

praktično uresničuje, ta pa so pomembna za razvoj in napredek naslednjih generacij 

(ITEA, 2007). 
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Zuljan (2014) meni, da je tehnološka pismenost bolj zmožnost razumevanja širšega 

tehnološkega sveta kot sposobnost za delo z njim. Meni, da so tehnološko pismene osebe 

sposobne uporabljati pojme iz naravoslovja, matematike, družboslovja, umetnosti, 

jezikov in drugih področij kot orodja za razumevanje ter vodenje tehnološkega sveta. 

Tehnološka pismenost posameznika je odvisna od različnih dejavnikov:  

 razvitosti življenjskega okolja, 

 bogatih izkušenj posameznika, 

 časa, v katerem posameznik živi  (tehnološka pismenost se s časom in 

tehnološkim razvojem spreminja), 

 sposobnosti in spretnosti, 

 izobrazbe in stališč posameznika (prav tam). 

2.1 Tri dimenzije tehnološke pismenosti  

Tehnološko pismenost posameznika merimo s pomočjo treh različnih med seboj 

povezanih dimenzij, in sicer znanja, zmožnosti in kritičnega razmišljanja ter odločanja. 

V nadaljevanju bomo le-te podrobneje predstavili. 

2.1.1 Znanje   

Slovar slovenskega knjižnega jezika  znanje opredeljuje kot celoto podatkov, ki si jih kdo 

vtisne v zavest z učenjem. Znanje je rezultat asimilacije informacij s pomočjo učenja. Je 

skupek dejstev, praks, teorij in načel, ki so povezani tako s področjem dela kot s 

področjem študija. Za merjenje tehnološke pismenosti posameznika je znanje zgolj na 

podatkovnem nivoju (Garmire in Pearson, 2006). 

Postati tehnološko pismen pomeni imeti razvito kognitivno in procesno znanje za 

ustvarjanje  zasnove tehnoloških produktov. Kriteriji, ki jih mora dosegati tehnološko 

pismena oseba so: 

 razumevanje naprednih načinov, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo –                                                                                                

kaj je tehnologija, kako se ustvarja, njen vpliv na družbo ter njeno spreminjanje; 

 prepoznavanje podrobnosti tehnologije v vsakdanjem življenju; 

 poznavanje zgodovine in vpliva tehnologije ter odnosa narave in človeka; 
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 razumevanje osnovnih konceptnih izrazov - kompromisi, sistemi …; 

 poznavanje vrst in omejitve procesa konstruiranja; 

 zavedanje, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga moramo 

upoštevati pri načrtovanju; 

 ocena, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter ravnovesje 

stroškov in koristi; 

 zavedanje, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe (prav tam). 

2.1.2 Zmožnosti  

Zajemajo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. V ožjem pomenu 

predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti. 

Posamezniku zmožnosti nudijo, da na podlagi svojega znanja preizkusi svoje sposobnosti 

za izvedbo nalog in reševanja problemov. Zmožnosti pomenijo sposobnost, ki je bila 

pridobljena z uporabo implicitnega spomina, z uporabo znanja v standardnih situacijah in 

znanja za izvedbo nalog ter reševanje problemov.  V svojem primeru se osredinim na 

kognitivne (uporaba logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) in praktične 

zmožnosti, ki zajemajo ročne spretnosti otrok, uporabo različnih materialov in orodij 

(prav tam). 

Tehnološko pismena oseba ima naslednje zmožnosti: 

 praktične spretnosti, kot so: upravljanje vrste strojev, naprav, aparatov, orodij, 

pripomočkov doma ali na delovnem mestu; 

 uporaba osnovnih matematičnih konceptov, povezave z verjetnostjo, izračuni in  

ocenjevanjem za pripravo poučne sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih; 

  uporaba tehničnega načina razmišljanje za rešitev težav, s katerimi se srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

 sposobnost raziskovanja in pridobivanja informacij o tehnoloških vprašanjih iz 

različnih virov (Garmire in Pearson, 2006). 
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2.1.3 Kritično razmišljanje in odločanje  

Pomeni zmožnost uporabe znanja in spretnosti ter osebnih  in socialnih veščin na 

delovnem mestu ali pri učenju ter pri strokovnem in osebnem razvoju (Avsec, 2012).  Pri 

predšolskih otrocih je usposobljenost za kritično razmišljanje in odločanje opisana v 

smislu samostojnosti. Zanima nas način, kako posameznik rešuje tehnološko vprašanje, 

torej njegova iznajdljivost. Posamezniku z visoko razvitim mišljenjem in z dobro 

razvitimi spretnostmi je odločanje o novih tehnologijah enostavnejše, zastavlja si 

vprašanja o prednostih in slabostih tehnologij in se na podlagi svojega mišljenja  odloča.   

Oseba z razvitim kritičnim mišljenjem in odločanjem:  

 zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganju uporabe 

tehnologije; 

 na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo, o koristih, tveganju, 

stroških in o kompromisih s tehnologijo; 

 sodeluje, če je potrebno, pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije (Garmire 

in Pearson, 2006). 

Tehnološka pismenost otrok v vrtcu je potrebno obravnavati celovito, kjer otrokov razvoj 

igra eno ključnih vlog. V nadaljevanju predstavljamo možnosti razvijanja tehnične vzgoje 

glede na razvojne značilnosti otroka.    
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3 PREDŠOLSKI OTROK IN TEHNIČNA VZGOJA  

Kot vsa področja razvoja je tudi tehnična vzgoja povezana z razvojnimi značilnostmi 

otroka. Razvojna psihologija opredeljuje veliko teorij. Na podlagi njenih spoznanj, 

posebej na podlagi kognitivne teorije razvoja Jeana Piageta, vam v nadaljevanju 

predstavljamo teoretične osnove.  

Za teorijo stadijev je značilno, da je njihovo zaporedje stalno, za vse otroke enako, 

medtem ko se čas postavljanja določenega stadija lahko od posameznika do posameznika 

razlikuje. Povezava med stadiji in starostjo je le okvirna. 

Piaget govori o štirih stopnjah razvoja: 

1. senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

2. stadij preoperativnega razvoja (od 2 do 7 let), 

3. stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

4. stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let) (Batistič Zorec, 2006). 

Podrobneje bosta predstavljeni prvi dve fazi, saj se nanašata na otroke prve starostne 

skupine. 

Senzomotorični stadij (od rojstva do 2 let) 

Je predverbalno obdobje, v katerem otrok uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti za 

razumevanje sveta. Svet zaznava preko refleksov, akcij, gledanja, poslušanja in 

premikanja. Manipulira z naravnimi in umetnimi predmeti ter jih na tak način tudi 

spoznava. 

Stadij preoperativnega mišljenja 

Preoperativno mišljenje se začne s sposobnostjo simbolne funkcije, to je z otrokovo 

zmožnostjo, da razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni 

prisotno. Uporaba simbolov pri razmišljanju se kaže v treh tipičnih vedenjih: odloženem 

posnemanju, simbolni igri in uporabi jezikovnih spretnosti.  

Stadij delimo na simbolno in intuitivno mišljenje. 
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Za simbolno mišljenje je značilno transduktivno mišljenje, kar pomeni sklepanje iz 

posebnega na posebno (npr. otrok nekega popoldneva ne gre počivat in si razlaga: »Nisem 

šel počivat, torej ni popoldne.«) Otrok na tej stopnji še ni zmožen upoštevati dveh 

značilnosti hkrati (npr. razvrščanja v skupine po dveh spremenljivkah). Značilen je tudi 

egocentrizem, torej otrok gleda na svet iz lastne perspektive.  

Intuitivno mišljenje (od 4. do 7. leta) je obdobje prehoda med časom, ko je mišljenje 

odvisno zgolj od zaznavanja, in naslednjo stopnjo v razvoju – odvisnostjo logičnega 

mišljenja (Batistič Zorec, 2006). 

Torej v tem obdobju otroci pridobivajo nove funkcijske igre, razvijajo sposobnosti za 

opazovanje narave, predmetov in ljudi. Pridobivajo tehnične izkušnje, logično 

matematične predstave, spretnosti in delovne navade. Otroci se pogovarjajo, opazujejo, 

posnemajo, izdelujejo, konstruirajo s sestavljankami, sestavljajo in razstavljajo tehnične 

predmete ter zbirajo le-te (Papotnik, 1993, str. 18 – 19). 

Zavedati se moramo, kako »kritična« so prva leta za otrokov razvoj na vseh področjih. 

Pomembno vlogo ima poleg staršev vzgojitelj, ki mora poskrbeti za sproščeno vzdušje v 

skupini, otroke motivirati za dejavnosti, jim zastavljati raziskovalna vprašanja in v njih 

vzbuditi motivacijo za raziskovanje.  

3.1 Izkustveno učenje  

V najširšem smislu je vsako učenje izkustveno, saj je učenje vsako progresivno 

spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj. Osrednja vloga izkustvenega učenja je 

celovita osebna izkušnja. Pri izkustvenem učenjem se tesno povežeta teorija in praksa, 

izkustveno spoznavanje resničnosti ter konkretna akcija (Marentič Požarnik, 2000).  

Predšolski otrok se uči na podlagi konkretnih izkušenj, učenje izhaja iz njegovih 

predhodnih izkušenj in povezovanja novih izkušenj s starimi. Otrokova izkušnja mora 

biti konkretna, pomembno je vključevanje različnih čutil. Izkustveno učenje na podlagi 

konkretne izkušnje predšolskemu otroku omogoča pridobivanje različnih spoznanj in 

znanj, do katerih je prišel sam in si jih bo tudi shranil v dolgotrajni spomin (Garvas, 2010).  
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Tehnična vzgoja temelji na izkustvenem učenju, pomembno vlogo ima transfer med 

teorijo in prakso. Otrok pri tehnični vzgoji samostojno rešuje probleme, se ob napakah 

uči in že pridobljeno izkušnjo uporabi kasneje v novi situaciji (Marentič Požarnik, 2000). 

 

3.2 Tehnika kot igra in ustvarjalni proces 

Predšolski otrok z igro in  drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, v katerem se 

vsak dan srečuje s tehniko. Pri dejavnostih opazuje, spoznava, prepoznava in tudi 

posnema tehniške stvaritve iz svojega okolja (Papotnik, 1989). 

Temeljni smotri so: 

 razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehniškega ustvarjalnega dela ter 

zbujati veselje za delo na delovno-tehničnem področju; 

 razvijati delovne spretnosti in delovne navade ter sposobnosti za organizacijo 

dela; 

 razvijati ljubezen do tehnike in oblikovati pravilen odnos do tehničnih stvaritev; 

 seznaniti otroke z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in 

materiali ter jih v ustvarjalnem delovnem procesu usposabljati za njihovo 

uporabo; 

 razvijati osnove za vrednotenje tehničnih stvaritev; 

 razvijati in spodbujati razvoj konstruktorstva in inovatorstva; 

 s pravilno urejenim delovnim mestom vplivati na skladen razvoj otrokove 

osebnosti (prav tam). 

Zgoraj naštete cilje razvijamo preko praktične aktivnosti, ki jo moramo poimenovati kot 

kompleksno aktivnost, pri kateri so otroci in vzgojitelj postavljeni v ustvarjalen proces. 

Otrok svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe ter interese udejanja v stiku 

z učnimi pripomočki in predmeti ustvarjalnega dela, s katerimi si pridobiva novo 

teoretično in praktično znanje, tehnično-fizikalne izkušnje, delovne navade in ustvarjalne 

sposobnosti (Papotnik in Brglez, 2012). 
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3.3 Kurikulum za vrtce in tehnična vzgoja  

V nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce ni posebej obravnavano področje tehnike, 

ampak se povezuje z vsemi šestimi področji. Cilje s področja tehnike dosegamo posredno 

ali neposredno preko aktivnih načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih. Kurikulum za 

vrtce nam dopušča veliko svobode, saj dejavnosti različnih področij lahko povezujemo v 

kompleksen vzgojni program (Papotnik, 1993). V predšolskem obdobju so posamezna 

področja otrokovega razvoja (telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno) močno 

povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz 

njegovega telesa, zaznavanja okolja in izkušenj.  

Nacionalni  kurikulum poleg ciljev vsebuje šestnajst različnih načel uresničevanja ciljev. 

Pri uresničevanju ciljev tehnike in tehnologije najbolj izstopa načelo horizontalne 

povezanosti - povezovanje različnih področij dejavnosti in pri tem različnih vidikov 

otrokovega razvoja. V ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni razvoj, zato 

moramo upoštevati načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999). 

3.3.1 Gibanje  

Z gibanjem otrok  zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja 

veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.  

Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. Gibalni razvoj je v razvoju 

človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka v 

interakciji z zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno aktivnostjo. Z gibanjem si otroci 

razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi pri 

socialnem in emoncionalnem razvoju. Kurikulum za področje gibanja je prilagojen 

različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da prispeva k njihovem 

razvoju in zdravju optimalno (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25).  

Primeri dejavnosti področja gibanja v povezavi s tehniko: 

 zabijanje žebljev - razvijajo finomotoriko; 

 izdelava trakov iz usnja, s katerimi nato izvajajo gimnastične vaje; 



15 

 

 izdelava paličic iz lesenih odpadkov razrez blaga na trakove, ki jih prilepijo na 

paličice, kar uporabljajo za izvajanje gimnastičnih vaj; 

 izrez odprtin iz kartonskih škatel, kar uporabijo kot košarkarski koš - razvijajo 

gibalno spretnost in preciznost; 

 izdelava različno dolgih trakov, ki jih uporabijo  za hojo po njih - razvijajo 

ravnotežje; 

 izdelava žogic iz odpadnega blaga, ki jih napolnijo z odpadno volno in z njimi 

izvajajo gimnastične vaje (Papotnik, 1993). 

3.3.2 Jezik 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj 

govora, vključuje široko polje sodelovanja, komuniciranja z odraslimi, otroki, 

seznanjanje z zapisanim jezikom in spoznavanje narodove in svetovne književnosti. 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in  literarnih besedil, ob 

poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju od drugih 

otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, 

ugankah. Pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje 

navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot 

pomembno sestavino demokratične družbe (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31). 

Primeri dejavnosti s področja jezika v povezavi s tehniko: 

 izdelava odra za lutke iz lesa, 

 izdelava knjižnega kotička iz (odpadnega) lesa (police),  

  izdelava kazala iz različnih materialov, z njim označijo, na kateri strani so ostali 

(Papotnik, 1993). 

3.3.3 Umetnost  

Umetnost otroku omogoča udejanjenje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 

otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 

motivacije in vsebin vseh področij dejavnosti. Otrok  v umetnosti izumlja in ustvarja, ko 

odkriva jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, ko si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, 
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igro, ples, predmet …  Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira. Razvija svojo 

sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi … ustvari nekaj, kar 

predstavlja preneseni pomen (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37–38). 

Primeri dejavnosti s področja umetnosti v povezavi s tehniko: 

 izdelava lutke iz škatel in maske iz plastenk, 

 izdelava žabice iz kamenčkov, 

 izdelava glasbila (plastenke, les, kovina) in igranje nanj, 

 izdelava pogrinjka iz odpadnih trakov (Papotnik, 1993). 

3.3.4 Družba  

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje, Da bi lahko otroci 

sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma 

spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati pridobivati vpogled v širšo družbo. 

Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v  kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno zgodnje seznanjanje  z 

drugimi kulturami in civilizacijami, kar nudi osnovo za vzgajanje za medsebojno strpnost 

in spoštovanje drugačnosti. 

V vrtcu je treba ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini.  

Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina in dogodki morajo otroku omogočati 

občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje v skupini in omogočati vzpostavljanje 

vezi med vrtcem in družinskim življenjem (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48–49). 

Primeri dejavnosti področja družbe, v povezavi s tehniko: 

 izdelava hiše iz odpadnih materialov, 

 skupna izdelava indijanskih oblek in spoznavanje drugih kultur, 

 rezanje lesenih palčk in seznanjanje z različnimi načini prehranjevanja. 

3.3.5 Narava  

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 
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varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Postopno razvijamo 

naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasifikacija, iskanja ter povzemanja bistva in 

pomena ter oblikovanja konceptov. Našteti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar 

so hkrati osnove znanstvene metode v naravoslovju. Otrok v vrtcu in izven njega aktivno 

raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Raziskovanje mu odpira vrata do vedno novih zanimivih 

problemov. Med igro odkriva namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako 

delujejo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 55–56).  

Primeri dejavnosti področja narave v povezavi s tehniko: 

 izdelava krmilnice iz lesa in nastavljanje hrane pticam, 

 izdelava lončkov za rože iz odpadnega materiala (plastika) – nato gojenje rož, 

 izdelava različnih plovil iz naravnega materiala in kasnejše preverjanje njihove 

plovnosti in gostote vode (Papotnik, 1993).  

3.3.6 Matematika  

V vsakdanjem življenju se srečujemo z matematiko. Otrok ima pregled nad svojimi 

igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, 

prikazuje s simboli, opisuje in se o njih pogovarja.  

Navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da 

v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanje o tem, kaj je 

veliko, majno, česa je več, česa manj, v čem so si stvari različne in podobne, kaj je celota 

in del, kakšne oblike so, kaj je notri, zunaj, zadaj, spredaj, prej in potem, kaj so simboli. 

Pri tehniki oz. med tehnološkim ustvarjanjem se uporablja veliko matematičnih izrazov 

npr, spredaj, zadaj, nad, pod … 

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge in 

vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja matematično strategijo mišljenja. 

Vesel je, ko najde rešitev, zato je motiviran in praviloma išče še nove in nove situacije 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64). 



18 

 

Matematika in tehnologija imata podobne, vendar bolj oddaljene povezave. Matematika 

ponuja jezik, s katerim se odražajo povezave na področju naravoslovja in tehnologije, ter 

zagotavlja koristna orodja za analize, ki jih opravljajo znanstveniki in inženirji. 

Tehnološka inovacija, kot je računalnik, lahko spodbudi napredek na področju 

matematike, medtem ko matematični izum, kot je teorija numerične analize, pripomore k 

izboljšavi teorij. 

Primeri dejavnosti s področja matematike, v povezavi s tehniko: 

 izdelava različno velikih geometrijskih likov ali teles iz odpadnih ali naravnih 

materialov in nato medsebojna  primerjava ter urejanje po velikosti; 

 izdelava barvnih likov iz usnja in razvrščanje po eni spremenljivki, npr. barvi ali 

velikosti; 

 izdelava prevoznih sredstev iz odpadnih materialov in urejanje po drevesnem 

diagramu.  

Seznanili smo se z značilnostmi otrokovega razvoja. Predšolski otrok z izkustvenim 

učenjem pridobi znanje, ki si ga shrani v dolgotrajni spomin. Velik pomen pripisujemo 

transferju med teorijo in prakso. Vsa področja Kurikula se povezujejo s tehniko, če je 

posameznik le opazi. V nadaljevanju vam predstavljamo vplive tehnike in tehnologije na 

različna področja – družbo, kulturo, naravo in že izoblikovane modele za ugotavljanje 

tehnološke pismenosti.  
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4 TEHNOLOŠKA PISMENOST V OBDOBJU 

ZGODNJEGA UČENJA 

Otroci naj razumejo, da ljudje uporabljamo ustvarjalno mišljenje za prilagoditev 

naravnega okolja človeškim potrebam in željam. Biti morajo aktivno vključeni v 

opredelitev razlike med naravnim in umetnim okoljem. Otroci začnejo raziskovati, kako 

so ljudje razvili načine za oblikovanja okolja, povečanje udobja prostega časa in lažje 

delo. 

Predšolski otroci se zavedajo okolja, v katerem živijo, vendar na splošno ne poznajo 

vpliva tehnologije nanj. Tudi ne vedno natančno, kako pridobivamo, prevažamo in 

predelujemo hrano. Otroci se skozi vsa obdobja razvoja učijo, kako velik vpliv ima 

tehnika in tehnologija za življenje (Zuljan, 2014).  

4.1 Vplivi tehnike in tehnologije na različna področja v obdobju 

zgodnjega učenja  

V nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni učinki tehnike in tehnologije na posamezna 

področja v obdobju zgodnjega učenja.  

Vpliv tehnike in tehnologije na družbo in kulturo v obdobju zgodnjega učenja  

Predšolski otroci so izpostavljeni različnim aparatom in komunikacijskim izdelkom. 

Izkustveno začnejo spoznavati tehnologijo tako, da razmišljajo, kako uporabiti takšne 

naprave. Stvaren primer iz vrtca: vzgojiteljica z vprašanji spodbudi otroke k razmišljanju 

(Kako hladilnik ohranja hrano hladno, kako mikrovalovna pečica segreva hrano, kako 

televizija prenaša sliko). Z vodeno raziskavo, opazovanjem in razpravo lahko otroci 

spoznajo tehnologijo, ki jo uporabljajo v svojem življenju, in spoznajo njihovo učinkovito 

rabo. Poleg tega je otroke pomembno spodbujati k ugotavljanju pozitivnih in negativnih 

posledic uporabe tehnologije (Zuljan, 2014). 

Vpliv tehnike in tehnologije na naravo v obdobju zgodnjega učenja 

Otroci imajo osnovno znanje o svetu okoli sebe. Glavni poudarek je na neposredni okolici 

in lastnem življenju. Otroke moramo pripeljati od razmišljanja, ki vodi do spoznanja, da 
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njihova dejanja vplivajo na druge. Otroke v predšolskem obdobju spodbujamo k uporabi 

recikliranega papirja, odpadnega kartona za nove izdelke. Pomembno je, da otroci 

razmišljajo, kako bo material ali izdelek vplival na okolje (prav tam). 

4.2 Modeli tehnološke pismenosti v vrtcu  

V Sloveniji je izoblikovan tridimenzionalni model merjenja tehnološke pismenosti. Z 

njim preverjamo znanje, zmožnosti ter kritično razmišljanje in odločanje (Avsec, 2012). 

Model je zasnovan s tremi komponentami in nam omogoča preverjane tehnološke 

pismenosti otrok v predšolskem in šolskem obdobju. Model je prilagodljiv, saj lahko 

komponente preverjamo na različne načine z različnimi dejavnostmi. Avsec je preverjal 

tehnološko pismenost učencev v 9. razredu osnovne šole. Njegova metoda je zelo 

občutljiva in omogoča natančno merjenje je prva metoda, ki meri tri dimenzije, preostale 

merijo le eno (prav tam). 

Avtorica Plohl Križnar je v predšolskem obdobju, natančneje v drugi starostni skupini 

(od 5 do 6 let) zasnovala podoben model za preverjanje tehnološke pismenosti. Znanje je 

ugotavljala s sestavljankami, zmožnosti z izdelavo gibank ter kritično razmišljanje in 

odločanje z  zgodbami s tehnično vsebino. Z lastnim izoblikovanim modelom je 

ugotovila, da otroci na področju znanja dosegajo željene cilje. Polovica otrok je imela 

težave s sestavljanjem gibank. Skupina otrok je samostojno nadaljevala zgodbo s tehnično 

vsebino, vendar se je le-ta pogosto izgubila (Plohl Križnar, 2017). 

V tujini sta raziskovalca Bagiati in Evangelou s pomočjo kvalitativne raziskave opazovala 

3–5 let stare otroke pri gradnji konstrukcijskih stavb, da bi  ugotovila, ali lahko predšolski 

otroci dokažejo zasnove inženirskega vedenja med gradnjo. Otroci so dokazali 

sposobnost zastavljanja cilja, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in 

medsebojnega sodelovanja. Avtorja menita, da otroci v svobodni igri razvijajo 

sposobnosti in spretnosti, te so predhodnice inženirskega razmišljanja otrok. Inženirsko 

razmišljanje nam omogoča  preoblikovanje naravnega sveta v človekovo okolje (Bagiati 

in Evangelou, 2016). 

Novozelandski avtor Mawson je izvedel več raziskav. Devetletna raziskava opazovanja 

otrok  med njihovo igro, predvsem skupinsko. Otrokom je omogočil spodbudno okolje. 

Na voljo so imeli prava orodja in materiale. Spodbujal je tehnične izkušnje otrok. Otroci 
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so pridobili vpogled v svet tehnike na enak način kot odrasli. Odrasli mora otroku zaupati, 

da bo z orodjem in materiali ravnal ustrezno (Maswon, 2013). 

Model, ki ga je razvil Avsec je široko zasnovan nudi preverjanje vseh komponent v 

različnih starostnih obdobjih, raziskovalec prilagoditi naloge razvojnim značilnostim 

otrok. V nadaljevanju bomo predstavili zasnovan model ugotavljanja tehnološke 

pismenosti otrok, starih od 2 do 3 let.   
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5 TRIDIMENZIONALNI MODEL ZA 

PREVERJANJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

PREDŠOLSKIH OTROK 

Zasnovan tridimenzionalni model za dvig tehnološke pismenosti predšolskih otrok je 

sestavljen iz tehnološkega znanja, zmožnosti reševanja problemov ter kritičnega 

razmišljanja in odločanja. 

5.1 Zasnova modela ugotavljanja tehnološke pismenosti 

V nadaljevanju bodo predstavljene vse tri dimenzije tehnološke pismenosti, ki so nam 

služile za zasnovo modela in konkretne dejavnosti otrok.  

 Tehnološko znanje  

Tehnološko znanje smo preverjali z različnimi didaktičnimi igrami – s pomočjo iskanja 

parov tehničnih elementov, senc tehničnih elementov in smiselnih/logičnih parov.  

Iskanje parov tehničnih elementov 

Igra je sestavljena iz šestih parov. Slike tehničnih elementov so pobarvane z barvicami. 

Otroci poimenujejo tehnični element in poiščejo podobnega. Ob individualnem iskanju 

parov tehničnih elementov poteka pogovor (slika 5.1).  

 

Slika 5.1: Pari tehničnih elementov. 
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Iskanje senc tehničnih elementov 

Igra iskanja senc vključuje dvanajst različnih tehničnih elementov. Izdelana je iz papirja 

A4, 80 g/m2, dimenzije 608 x 608 mm, in magneta. Otrok tehničnemu elementu poišče 

senco in ga poimenuje (slika 5.2).  

 

Slika 5.2: Didaktična igra iskanja senc tehničnih elementov. 

Iskanje logičnih/smiselnih parov 

Igra vsebuje štiri pare tehničnih elementov, ki se med seboj logično povezujejo. Igra je 

izdelana iz osmih različnih slik, dimenzije 800 x 800 mm. Otroci poiščejo logičen par in 

komentirajo uporabno oz. funkcijo najdenega para (slika 5.3).  

 

Slika 5.3: Didaktična igra iskanja logičnih parov. 
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Zmožnosti reševanja problemov 

Zmožnost reševanja problemov ugotavljamo z lesenimi 3D-sestavljankami, in sicer 

avtomobila, ki je sestavljen iz sedmih kosov, ter stola, ki je sestavljen iz osmih kosov. Za 

razliko od proučevanja znanja s prvega področja, ki je potekalo individualno, bomo 

zmožnost reševanja problemov preverjali tako v individualni kot v skupinski obliki. Prva 

skupina najprej sestavi 3D-sestavljanko avtomobila in nato razstavi stol. Druga skupina 

najprej razstavi avto in nato sestavi stol. Skupini primerjam med seboj. Opazujem 

otrokove načine reševanja problemov, sodelovanja, komuniciranja, zastavljanja vprašanj, 

ustvarjalnosti in logičnega razmišljanja. Namen sestavljanja in razstavljanja je primerjava 

skupin in ugotavljanje prisotnosti oz. razvijanja divergentnega mišljenja.  Podatki bodo 

zbrani s pomočjo opazovalnega lista.  

 

 

 

Slika 5.4: Sestavljeni leseni avtomobili. 
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Slika 5.5: Sestavljeni leseni stoli. 

 

 

 

Slika 5.6: Razstavljen leseni avtomobil. 
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Slika 5.7: Razstavljen stol. 

Kritično razmišljanje in odločanje  

Za razvijanje kritičnega razmišljanja in odločanja smo sestavili štiri različne zgodbe, ki 

imajo tehnično vsebino. Otroci nadaljujejo zgodbo, predvidevajo njen začetek, sestavijo 

zgodbo iz treh besed ter ubesedijo zgodbo z danim  naslovom. 

Nadaljevanje zgodbe s tehnično vsebino  

Vzgojiteljica Katja se z avtomobilom pelje proti vrtcu. Nenadoma se pred njej avto 

zakotali velika skala. Kaj se zgodi? Kaj zdaj? 

Predvidevanje začetka zgodbe 

Zdaj se Laura zopet lahko vozi s poganjalcem, saj ji je oče popravil kolo.  

Sestavljanje zgodbe s tremi besedami 

Otroci sestavijo zgodbo iz treh besed - škarje, papir in svinčnik.  

Sestavljanje zgodbe z naslovom 

Naslov zgodbe, ki jo sestavijo otroci je Avtomobil brez gume.  
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5.2  Analiza in vrednotenje zasnovanega tri dimenzionalnega modela v 

vrtcu 

ZNANJE  

Iskanje parov  

 

Graf 5.1: Otrokovo poznavanje tehničnih elementov in uporaba. 

Vsi otroci so našli pare, razlike so se pojavile pri poimenovanju tehničnega elementa in 

njegovi uporabi. Dva otroka poimenovala in poznala uporabo vseh tehničnih elementov. 

Iz grafa 5.1 je razvidno, da sta med otroki najbolj poznana tehnična elementa kladivo in 

škarje, najmanj znana pa vijak in izvijač. Trije otroci niso poznali izraza vijak in izvijač, 

vedeli so le za njuno uporabo. Veliko otrok ni poznalo poimenovanja tehničnega 

elementa, a so poznali njegovo uporabo, ki so jo prikazali s pomočjo glasu in z lastnim 

telesom. 
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Iskanje senc tehničnih elementov  

 

 

Graf  5.2: Poznavanje tehničnih elementov. 

 

Iz grafa 5.2 je razvidno, da vsi otroci poimenujejo štiri tehnične elemente, in sicer desko, 

žago, kladivo in čopič. Najmanj poznani so jim elementi, ki jih v vsakdanjem življenju 

ne srečujejo ali uporabljajo pogosto. Otrokom niso blizu naslednji tehnični elementi: 

izvijač, pila in klešče. 

 Otroci so ob iskanju senc in individualnem pogovoru širili besedni zaklad. Nalogo so 

rešili na različne načine. Nekateri otroci so sami poiskali tehnični element, ga 

poimenovali in poiskali njegovo senco. Drugi so potrebovali več usmeritve in so 

zastavljali vprašanja. Deček je na senci najprej poimenoval tehnični element, kar je še 

zahtevnejše, nato je poiskal barvno sliko in jo dodal k pravi senčni fotografiji. Otrok je 

žičnik želel dodati h kladivu in tako poiskal logičen par. Njegovo idejo sem uporabila za 

naslednjo igro znanja. Zanimivo je bilo, da je najmlajši deček v skupini dobro ločil med 

žebljem in vijakom, saj je večini otrok to povzročalo težave. Predno je deček pričel z 

iskanjem senc, je za vsak tehnični element vprašal, kaj je to in nato samostojno 

poimenoval tehnični element in poiskal senco.  
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Iskanje logičnih/smiselnih parov 

Logične in smiselne pare so otroci iskali med naslednjimi tehničnimi elementi: 

 škarje in papir  

 žaga in lesena deska  

 kladivo in žičnik 

 vrtalnik in vijak.  

Izbrali so si različne načine in skupine povezovanja tehničnih elementov. Vse rešitve so 

bile pravilne. Nekaj otrok me je popeljalo izven mojih okvirjev in pokazalo različne 

načine reševanja in povezovanja tehničnih elementov. Večina otrok je smiselne pare 

poiskala z rešitvijo škarje-papir, žaga-lesena deska, kladivo-žičnik in vrtalnik-vijak. Štirje 

otroci so logične pare povezali drugače. Izdelali so skupine tehničnih elementov. Slika 

5.8 prikazuje, kako je  deklica skupaj združila škarje-papir, kladivo-žičnik-desko-žago ter 

na koncu vrtalnik-vijak. Zanimalo me je, kako povezuje kladivo-žičnik-žago-desko. 

Odgovorila je, da s kladivom zabijemo žičnik v desko. Vprašala sem jo: »Zakaj potem 

potrebuješ žago?« Odgovorila je: »Da lahko prežagam desko.« Deklica je popolnoma 

poznala funkcionalnost tehničnih elementov. Slika 5.9 prikazuje izvirno rešitev 

didaktične igre iskanja smiselnih parov, vendar ni popolna.  
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Slika 5.8: Rešitev didaktične igre iskanja logičnih parov. 

 

 

Slika 5.9: Izvirna rešitev didaktične igre iskanja logičnih parov. 
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Slika 5.10 prikazuje kako je deček  med iskanjem logičnih parov pokazal uporabo 

tehničnega elementa, saj je prijel fotografijo žage in lesene deske in pričel premikati 

fotografijo žage po fotografiji lesene deske ter med tem govoril »žiga žaga«. Uporabo in 

povezavo med smiselnima predmetoma v paru je pokazal pri vseh tehničnih elementih. 

 

Slika  5.10: Prikaz uporabe tehničnih elementov. 

Ocenjevanje znanja tehnološke pismenosti otrok je potekalo zgolj na podatkovnem 

nivoju, kar otrokom ni tako blizu. Predšolski otroci pridobivajo znanje preko 

izkustvenega učenja. Udeleženi so v konkretnih situacijah in si tako lažje zapomnijo ter 

pridobljeno znanje shranijo v dolgotrajni spomin.  

ZMOŽNOST REŠEVANJA PROBLEMOV 

Podatki so bili zbrani s pomočjo opazovalnega lista, za natančnejšo obdelavo podatkov 

je dejavnost posneta. 

Prva skupina otrok je najprej sestavila in nato razstavila tridimenzionalne sestavljanke, 

druga skupina pa jih je najprej razstavila in nato sestavila. V nadaljevanju vam bomo 

predstavili različne tehnike sestavljanja in razstavljanja lesenih tridimenzionalnih 

sestavljank, ki so jih uporabili otroci.  

Prva skupina je najprej sestavila avto. Kot prikazuje slika 5.11, sem na sredino mize 

položila štiri razstavljene avtomobile. Otrokova naloga je bila, da sestavi avtomobil.  
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Slika 5.11: Razstavljeni avtomobili. 

Otroci so si najprej vzeli največji del, nato palice in kolesa. Med njimi je potekalo močno 

sodelovanje, saj so si morali izmenjati dele, nekateri so imeli ogromno koles, drugi skoraj 

nič. Nekateri otroci so najprej vtaknili palico in veliko koles natikali le na eno stran 

avtomobila (slika 5.12). S preizkušanjem, vtikanjem in natikanjem so kmalu ugotovili, 

da lesena paličica pride skozi avtomobil in da tudi na drugo stran lahko natikajo kolesa. 

Nekaj časa je preteklo, da je deček ugotovil, da vsak otrok potrebuje štiri kolesa. Otroci 

pri sestavljanju avtomobila niso imeli večjih težav, vsi so avtomobil uspešno sestavili.   

 

 

Slika 5.12: Natikanje koles na eni strani avtomobila. 
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Slika 5.13: Štetje koles ob natikanju. 

Nekaj otrok je med sestavljanjem komentiralo svoja dejanja, npr. šteli so število koles 

(slika 5.13), ki so jih nataknili, medtem ko so drugi le sestavljali. Največ sodelovanja je 

potekalo na začetku pri iskanju delov. Ko so pričeli sestavljati, so bili nekateri  v svojem 

svetu. Razlike med otroki so se pojavile na koncu - nekateri so razvili igro in zopet 

razstavili sestavili avtomobil. Deček je dejal, da avtomobilu menja kolesa. Vsak otrok je 

poskusil, če se njegov avtomobil pelje oz. če se mu vrtijo kolesa. Otroci so toliko časa 

vztrajali in preizkušali, da so se vrtila vsa kolesa. Posamezniki so imeli ogromno 

vztrajnosti pri sestavljali in preizkušanju. Nekaj otrok je avtomobil sestavilo na 

inovativen način. Deček je avtomobil sestavil ležeče. Kolesa je natikal le na eno stran 

(slika 5.14), po večkratnem preizkušanju je ugotovil, da lahko kolesa natakne tudi na 

drugo stran. Slika 5.15 predstavlja končni izdelek sestavljenega avtomobila, ki ima 

dvojna kolesa. Deček je komentiral, da je to gorski avto. Deček je sestavil avtobus (slika 

5.16) tako, da je uporabil dva avtomobila in enega položil na drugega.  

 

Slika 5.14: Sestavljen avtomobil. 
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Slika 5.15: Sestavljen lesen avtomobil z dvojnimi kolesi. 

 

 

Slika 5.16: Sestavljen lesen avtobus. 

Med dejavnostjo sestavljanja so otroci pridobili veliko socialnih izkušenj; med seboj so 

se spraševali in si izposojali. Torej so delili sestavne dele s prijatelji, si pridobivali 

tehnične izkušnje, motorične spretnosti in spoznavali material. Dejavnost sestavljanja 

lesenih tridimenzionalnih  sestavljank lahko povežemo z večino kurikularnih področij, in 

sicer z matematiko (celota in deli, štetje koles), naravo (les), jezikom (verbalno 

sodelovanje s prijatelji), gibanjem (razvijanje finomotorike) in družbo (sodelovanje, 

posojanje, dogovarjanje).  

Ko so otroci zaključili z igro sestavljanja avtomobila, sem na sredino mize položila 

sestavljene stole. Polovica otrok je ugotovila, kaj je njihova naloga, medtem ko so 



35 

 

nekateri mislili, da se s stoli lahko igrajo, vendar da so premajhni in da so za dojenčke. 

Njihova naloga je bila, da razstavijo stol. Otroci so brez težav razstavili celoto in pridobili 

dele. Pri razstavljanju ni bilo veliko sodelovanja med njimi, vsak je bil osredinjen na svoj 

stol. Ko so razstavili stol, so ga želeli takoj sestaviti nazaj. Pri sestavljanju so imeli manj 

težav kot skupina, ki predhodno ni videla sestavljenega stola.  

Druga skupina je najprej razstavila avtomobil. Razstavljanje je pri obeh skupinah 

potekalo enako. Opaženih ni bilo nobenih pomembnih razlik.  

Sledilo je sestavljanje stolov. Otroci so imeli različne načine in postopke sestavljanja 

stolov. Po večkratnem poskušanju je stol pravilno (štiri noge in naslonjalo) sestavila 

večina otrok. Nekateri hitreje, drugi po večkratnem poskušanju. Izbrali so si različne 

postopke sestavljanja. Nekaj otrok je najprej sestavilo naslonjalo, ki je bilo sestavljeno in 

povezano s stolom z manjšimi palicami, in nato nataknili noge (slika 5.17). 

 

Slika 5.17: Postopek sestavljanja stolov. 

Drugi so najprej natikali noge in nato nataknili naslonjalo. Na začetku je večini otrok 

povzročalo težave veliko število lukenj in manjše število palic. Otroci so dele obračali 

preizkušali, natikali in vtikali palice (slika 5.18). Po večkratnem preizkušanju so 

ugotovili, da tja, kjer sta dve luknji, vtaknejo naslonjalo in tja, kjer je šest lukenj, v kote 

vtaknejo štiri daljše palice. Slika 5.19 prikazuje poskusanje sestavljanje stola. Na sliki 

5.20 vidimo dva sestavljena stola, vendar nepopolno.  
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Slika 5.18: Postopek sestavljanja stola. 

 

Slika  5.19: Prikaz preizkušanja, sestavljanja stola. 

 

 

Slika  5.20: Drugače sestavljeni stoli. 
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Otroci so sestavljene stole in avtomobile uporabili v igri. Deček je avtomobilu naredil 

prikolico (slika 5.21). Nekateri so se z avtomobili igrali na preprogi in v garažni hiši (slika 

5.22). Deček je avtomobilu menjal kolesa (slika 5.23). Deklica je naredila mizo in 

naslonjalo uporabila kot stol, na stole so posedli dojenčke. 

 

 

Slika  5.21: Avtomobil s prikolico. 

 

 

Slika  5.22: Igra s sestavljenimi avtomobili. 
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Slika 5.23: Menjava koles pri avtomobilu. 
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Analiza opazovalnega lista  

SPRAŠEVANJE  

 

Graf  5.3: Postavljanje vprašanj. 

Graf 5.3 prikazuje, da je največ otrok med sestavljanjem »občasno« in »pogosto« 

postavljalo vprašanja (3), medtem ko med razstavljanjem skoraj niso spraševali. Trije 

otroci so med razstavljanjem »redko« spraševali, le eden »občasno«. Otrokom je bilo 

razstavljanje preprostejše, zato so tudi manj spraševali.  

RAZUMEVANJE  

 

Graf  5.4: Otrok ugotovi, kaj je njegova naloga. 
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Graf 5.4 prikazuje, da so otroci v povprečju pri sestavljanju pogosteje predvideli in 

ugotovili, kaj je njihova naloga, saj  so bili pred njimi različni deli, ki so predstavljali 

celoto. Pri razstavljanju je največ otrok »redko« in »občasno« ugotovilo, kaj je njihova 

naloga. Ko so pred seboj zagledali celoto (avto ali stol), so težje predvideli, kaj je njihova 

naloga.  

 

 

Graf 5.5: Otrok razume navodila. 

 

Iz raziskave je razvidno, da so vsi otroci (10) razumeli navodila in ugotovili, kaj je njihova 

naloga. Sonja Pečjak (2000) pravi, da je poslušanje prva komunikacijska dejavnost na 

razvojni lestvici, ki se pojavi pri otroku. Najpogostejša in hkrati temeljna oblika 

poslušanja je poslušanje z razumevanjem, kar so otroci v raziskavi potrdili (graf 5.5). 
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USTVARJALNOST 

 

Graf  5.6: Otrok sestavi izvirni model. 

Iz grafa 5.6 je razvidno, da so pri sestavljanju trije otroci »vedno« izdelali novo obliko ali 

model. Vsi trije so vedno sestavili tridimenzionalno sestavljanko in ob tem dodali svojo 

inovativnost, sestavljeni predmet sta dva otroka takoj uporabila v igri. Pri razstavljanju  

šest otrok ni nikoli izdelalo nove oblike oz. modela, saj razstavljanje ne nudi raziskovalne 

možnosti. Pri sestavljanju je bila polovica otrok (pet), ki je »pogosto« izdelala novo 

obliko.  

 

Graf  5.7: Otrok je raziskovalen. 
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Ni bilo otroka, ki  bi bil »nikoli« ali »redko«  raziskovalen. Pri sestavljanju je bila polovica 

otrok (pet otrok) vedno raziskovalna, sledi odgovor »pogosto« (štirje otroci) in en otrok, 

ki je bil »občasno« raziskovalen. Pri razstavljanju je bila polovica otrok »redko« 

raziskovalna. Le en otrok je bil tudi pri razstavljanju »pogosto« raziskovalen. Sestavljanje 

je nudilo veliko raziskovanja, medtem ko je bilo z razstavljanjem omejeno (graf 5.7). 

 

 

Graf  5.8: Izvirnost otrokovih idej. 

 

Otroci so imeli ves čas svobodno ustvarjanje. Spremljali smo njihovo domišljijo in ideje. 

Dva otroka sta »vedno« imela izvirne ideje, po sestavljanju sta vedno razvila novo igro, 

vključila dodaten material. Polovica otrok je pri sestavljanju »pogosto« dobila svoje ideje. 

Medtem ko je pri razstavljanju več kot polovica otrok (7) »redko« uporabila lastne ideje 

in domišljijo, saj jim razstavljanje tega ni omogočalo toliko kot sestavljanje. Pri 

sestavljanju ni bilo nikogar, ki ne bi uporabljal svojih izvirnih idej. Pri razstavljanju sta 

bila dva otroka, ki »nikoli« nista uporabljala lastnih idej (graf 5.8). 
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LOGIČNO MIŠLJENJE  

 

Graf  5.9: Uspešnost otrok pri dejavnostih. 

Graf 5.9 prikazuje uspešnost otrok pri dejavnostih. Pri razstavljanju so bili vsi otroci 

uspešni. Pri sestavljanju je bila več kot polovica otrok (šest)  »vedno« uspešna, dva otroka 

sta bila »pogosto« uspešna, le eden je bil »občasno« uspešen. 

DELO Z DRUGIMI  

 

Graf  5.10: Otrokovo sodelovanje z ostalimi. 
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Graf 5.10 prikazuje sodelovanje otrok pri dejavnostih. Pri sestavljanju zasledimo več 

sodelovanja: odgovor »vedno« pri štirih otrocih, pri razstavljanju ni bilo nobenega otroka, 

ki bi »vedno« sodeloval. Pri razstavljanju je polovica otrok (pet) »redko« sodelovala z 

ostalimi. Razstavljanje ni omogočalo toliko sodelovanja kot sestavljanje, pri katerem so 

si morali razdeliti dele, proces je potekal iz delov v celoto in iz celote v dele. 

 

Graf  5.11: Otrokova samostojnost pri dejavnostih. 

Graf 5.11 prikazuje samostojnost otrok pri razstavljanju in sestavljanju. Pri razstavljanju 

so bili vsi otroci (deset)  »vedno« samostojni, pri sestavljanju eden manj (devet). Pri 

razstavljanju in sestavljanju ni bilo bistvenih razlik glede samostojnosti.  
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Graf  5.12: Otrok prosi za pomoč vzgojitelja. 

Iz grafa 5.12 razberemo, da otroci niso pogosto prosili za pomoč. Pri sestavljanju je več 

kot polovica otrok (šest), ki »nikoli« ni prosila za pomoč, pri razstavljanju devet otrok. 

Za pomoč sta pri sestavljanju »redko« prosila le dva otroka, »občasno« dva, eden pri 

sestavljanju, drugi pri razstavljanju. Po večini so bili samostojni in vztrajni, potrebovali 

so le usmeritev ali spodbudno besedo. 

 

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE  

Odgovore za kritično razmišljanje in odločanje, ki sem jih pridobila s pomočjo zgodb s 

tehnično vsebino, sem izvedla individualno.  

Tretji del področja ugotavljanja tehnološke pismenosti je bil za triletne otroke zahteven, 

kljub temu sem za vsako vrsto zgodbe s tehnično vsebino pridobila več kot polovico 

odgovorov.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nikoli redko občasno pogosto vedno

št
ev

il
o

 o
tr

o
k

Otrok prosi za pomoč vzgojitelja. 

sestavljanje razstavljanje



46 

 

 

Graf  5.13: Odzivi otrok na zgodbe s tehnično vsebino. 

Iz grafa 5.13 je razvidno, da je bilo število popolnih odzivov (šest otrok) enako pri zgodbi 

s tremi besedami, nadaljevanju zgodbe in predvidevanju začetka zgodbe. Razlike med 

njimi so se pojavile pri ostalih otrocih, ki so odgovarjali z »Ne vem.«, in otrocih, ki se 

niso odzvali, saj jim je bila naloga prezahtevna oz. preveč abstraktna. Najmanj odzivov 

je bilo pri zgodbi z naslovom.  

Nadaljevanje zgodbe otrok  

Vzgojiteljica Katja se z avtomobilom pelje proti vrtcu. Nenadoma se pred njej avto 

zakotali velika skala. Kaj se zgodi? Kaj zdaj? 

 »Ne vem, kaj naj naredi. Avto ne more več naprej. Lahko pride »truck«, ker ima 

zadaj za zataknit. Bo tako odmaknil skalo in jo porinil stran, da bo lahko Katja šla 

v vrtec.«  

 »Skalo mora odmaknit. Dvigneš avto in pritisneš gumb in gre skala kam drugam 

in postaviš gumo nazaj, tako okroglo in to je to, veš.« 

 »Odmaknem z orodjem. Ti bom pokazal, z vrtalnikom. Tako bi vrtal v skalo 

bzzzzzbzzzz. Skala bo padla v morje. Ali pa Katja spleza čez skalo in pride v 

vrtec.« 
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 »Avto gre domov.« 

 »Avto boš dvignil, visoko.« 

 »Velika skala in se lahko veliko udariš. Skala je težka, ne vem, kako jo odmaknit. 

Veverica lahko pomaga odmaknit skalo z repom. Ona lahko brcne skalo v vodo.« 

Predvidevanje začetka zgodbe otrok  

… Zdaj se Laura zopet lahko vozi s poganjalcem, saj ji je oče popravil kolo.  

 »Lahko se pelje, ker ji je oči popravil gumo, prej ji je dol padla guma in je padla.«, 

 »Kolo se je pokvaril.« 

 »Poganjalec se je pokvaril.« 

 »Laura je padla.« 

 »Naredila se je nesreča, ko je nekdo prehiteval.« 

 »Guma je počila.« 

Kratke zgodbe otrok s tremi besedami; škarje, papir in svinčnik 

 »Strižem lase in papir. S svinčnikom znam risati na papir.« 

 »Svinčnik riše, škarje strižejo papir, razrezal sem desko z žago. Jaz bom s škarjami 

tako strigel ckckck.« 

 »Deklica riše z barvicami pikice.« 

 »Svinčnik piše papir.« 

 »Svinčnik in škarje, zato imamo, da škarje režejo po papirju, tako ccccccc. 

Svinčnik premakne skalo in lahko prime škarje.« 

 »Škarje režejo. Mami riše s svinčnikom.« 

Zgodbe otrok z danim naslovom: Avtomobil brez gume.  

 »Pride avto in ima novo gumo, kot jo ima »police truck«.« 

 »Avto se je prehitro peljal in mu je odletela stran.« 

 »Guma je šla v morje.« 

 »Nesreča, nekdo je prehitel avto. Nekdo se je vozil in je prehiteval in potem je 

guma padla stran.« 

 »Tati ima kolesa. Tati pelje avto.« 
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Iz zgoraj navedenih zgodb otrok je razvidno, da je večina otrok iz realnega odšla v 

domišljijski svet. Primeri zgodb jim niso bili blizu, znašli so se tako, da so rešitev našli v 

nadrealističnem svetu. Predšolski otroci zgodbe in pravljice povezujejo z vsemogočnimi 

risanimi junaki, kar je opazno pri nekaterih oblikah otroških zgodb. Zavedamo se, da pri 

2 do 3 leta starih otrocih še ni razvito realno kritično razmišljanje in odločanje, opazimo 

pa zasnove.  
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6 DISKUSIJA 

V diskusiji bomo predstavili doseganje ciljev in odgovorili na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Glavni namen diplomske naloge je bil ugotoviti tehnološko pismenost otrok, 

starih od 2 do 3 let.  

 C 1: Utemeljiti pojem tehnološke pismenosti in jo predstaviti v zgodnjem obdobju 

otrokovega učenja. 

V teoretičnem delu smo utemeljili pojem tehnološke pismenosti in jo predstavili v 

zgodnjem obdobju otrokovega učenja. V tretjem poglavju so podrobno predstavljeni 

stadiji otrokovega razvoja in mišljenja po Piagetu: senzomotorični stadij (0–2 let) in stadij 

preoperativnega mišljenja (2–7 let). Tehniko smo podrobneje povezali z vsemi 

kurikularnimi področji in predstavili konkretne dejavnosti (poglavje 3.3). Pomembno 

vlogo pri tehniki v predšolskem obdobju pripisujemo izkustvenemu učenju, ki je 

podrobneje opisano v poglavju 3.1. 

 C 2: S pomočjo tridimenzionalnega modela ugotoviti tehnološko pismenost otrok, 

starih od 2 do 3 let. 

S pomočjo tridimenzionalnega modela smo na prvi komponenti znanja ugotovili, da 

otroci poznajo tehnične elemente, ki so jim blizu in jih videvajo v vsakdanjem življenju. 

Najbolj poznana tehnična elementa med otroki sta kladivo in škarje, najmanj poznana pa 

vijak in izvijač. Pojavile so se razlike v poimenovanju in uporabi. Nekateri otroci so 

poznali uporabo tehničnega elementa in niso vedeli, kako in za kaj se uporablja. Pri drugi 

komponenti smo preverjali otrokove zmožnosti s pomočjo lesenih tridimenzionalnih 

sestavljank. Vsi otroci so uspešno sestavili, večina otrok je nadaljevala igro sestavljanja 

z lastnimi izvirnimi idejami in razvila igro. V poglavju 5 so podrobneje predstavljene 

razlike sestavljanja in razstavljanja na področju spraševanja, razumevanja, ustvarjalnosti, 

logičnega mišljenja in dela z drugimi. Zadnja komponenta je bila komponenta, s katero 

smo s pomočjo zgodb s tehnično vsebino preverjali oz. ugotavljali razvitost kritičnega 

razmišljanja in odločanja. Otroci so problem reševali z domišljijo in nerealnim svetom.  

 



50 

 

 C 3: Kritično ovrednotiti lastni model za ugotavljanje tehnološke pismenosti 

otrok, starih od 2 do 3 let.  

Pri prvi komponenti (znanje) smo pričeli postopoma z iskanjem parov tehničnih 

elementov, iskanjem senc in s tretjo didaktično igro –iskanjem smiselnih parov–, pri 

kateri smo dobili izvirne ideje, kar pripisujem zaslugi prvih dveh iger.  Druga komponenta 

je bila pri otrocih najbolj učinkovita, saj so pri njej uporabljali svojo ustvarjalnost, 

predhodno znanje in izkušnje. Imeli so veliko svobode, ta pa jih je popeljala do izvirnih 

idej. Tretja komponenta kritičnega razmišljanja in odločanja pri otrocih, starih od 2 do 3, 

let še ni razvita. Z raziskavo smo pridobili vpogled v otrokovo razmišljanje in dojemanje 

sveta. Opaženi so bili le zametki kritičnega razmišljanja in odločanja. Ugotovili smo, da 

tretja komponenta (kritično razmišljanje in odločanje) pri otrocih, starih od 2 do 3 let, ni 

še razvita. V predšolskem obdobju bi kritično razmišljanje in odločanje lahko zaznali pri 

otrocih druge starostne skupine, starih od 5 do 6 let. Rezultat bi bil bolj verodostojni, če 

bi bilo v raziskavo vključenih več otrok.  

 C 4: Predstaviti konkretne dejavnosti oz. didaktične igre, ki spodbujajo razvoj 

tehnološke pismenosti. 

Preko tridimenzionalnega modela smo sestavili tri didaktične igre področja znanja – 

iskanje parov tehničnih elementov, iskanje senc tehničnih elementov in iskanje smiselnih 

logičnih parov. Izdelali smo tridimenzionalne sestavljanke, s katerimi predšolski otroci 

razvijajo tehnične kompetence. 

Odgovorili smo si na raziskovalna vprašanja:  

 Kakšna je tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let?  

Z raziskavo smo ugotovili, da imajo predšolski otroci občutek in zasnove tehnološke 

pismenosti, ki jo je potrebno s pomočjo tehnične dejavnosti razvijati. Večina otrok 

prepozna tehnični element, imajo sposobnosti za razvijanje zmožnosti reševanja 

problemov in izjemno vztrajnost. Nimajo še razvitega kritičnega razmišljanja in 

odločanja, opazni so le zametki. Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let, nima  

bistvenega pomena, saj ni pomemben rezultat, pomemben je proces. Vzgojitelj mora 
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ozavestiti tehnične dejavnosti, ki jih vodi neposredno skupaj z drugimi kurikularnimi 

področji.   

 Kako uspešni so otroci pri prepoznavanju tehničnih elementov? 

Otroci prepoznajo večino tehničnih elementov, več kot polovica otrok pozna tudi njihovo 

uporabo. Otroci so ob poimenovanju vedno s telesom pokazali delovanje tehničnega 

elementa. Didaktična igra iskanja smiselnih parov je potrdila, da otroci poznajo tehnične 

elemente, uporabo in povezavo med njimi.  

 Kakšna je razlika sestavljanja in razstavljanja 3D-sestavljank otrok, starih od 2 do 

3 let? 

Opaznih je nekaj razlik in tudi podobnosti. Sestavljanje omogoča več medsebojnega 

sodelovanja, spraševanja, raziskovalnosti in ustvarjalnosti. Skupina otrok, ki je 

sestavljanko najprej razstavila, je hitreje sestavila naslednjo sestavljanko. Pri 

razstavljanju so težje predvidevali, kaj bo njihova naloga, saj so imeli pred seboj 

celoto. Skupina, ki je imela pred seboj dele, je enostavno predvidevala, kaj bo njihova 

naloga.  

 Pri kateri vrsti zgodbe bo največje število odzivov?  

Število popolnih odzivov je enako pri zgodbi s tremi besedami, nadaljevanju zgodbe 

in predvidevanju začetka zgodbe. Razlike med njimi se pojavijo pri ostalih otrocih, ki 

so imeli direkten odgovor »Ne vem.« in otrocih, ki se niso odzvali, saj jim je bila 

naloga prezahtevna oz. preveč abstraktna. Najmanj odzivov je bilo pri zgodbi z 

naslovom. Čeprav sem izbrala vsebino  zgodb, ki so otrokom blizu, jim je bila naloga 

zahtevna, saj imajo razvite le zametke kritičnega razmišljanja in odločanja.  

 Kako predšolski otroci rešujejo tehnične probleme?  

Za predšolsko obdobje je pomembna konkretna operacija. Otroci problem 

najenostavnejše rešijo, če se pojavi pred njimi in ga takoj razrešujejo. Imajo realne in 

nadrealne ideje. Omogočimo jim, da vse ideje preizkusimo in jim ponudimo možnost, 

da se sami odločijo, katera je najučinkovitejša. Kot smo ugotovili z raziskavo, otroci, 

stari od 2 do 3 let težje rešujejo probleme, ki so le napisani. Pomembno vlogo 
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pripisujemo izkustvenemu učenju in da je otrok aktivni udeleženec dejavnosti. 

Tehnične probleme rešujejo na podlagi pridobljenega znanja in iz lastnih izkušenj.  
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7 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti tehnološko pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. 

S pomočjo zasnovanega tridimenzionalnega modela smo ugotavljali tehnološko znanje, 

zmožnosti reševanja problemov in kritično razmišljanje ter odločanje otrok.  

Z raziskavo in analizo smo ugotovili, da imajo predšolski otroci veliko potencialov za 

zmožnost reševanja problemov. Konkretna dejavnost sestavljanja nam je omogočila 

podrobno analizo otrokovega dojemanja. Vsi otroci so uspešno sestavili sestavljanko, 

vsak na svoj način, saj nista pomembna rezultat in »pravilnost«, pomembnejši je proces 

sestavljanja. Opazen napredek je med prvo in drugo komponento, saj otrok iz poznavanja 

tehničnih elementov preide v  konkretno dejavnost, ki mu omogoči uporabo svojih 

zmožnosti, sposobnosti in znanja. Z dejavnostmi smo pri otrocih razvijali tehnološke 

kompetence. Dobili smo vpogled in občutek, kako otroci, stari od 2 do 3 let, dojemajo, 

povezujejo in spoznavajo tehnične elemente in njihovo delovanje. Otroci tehniko 

povezujejo s konkretnimi dejavnostmi in izkušnjami, ki so jih pridobili.  

Z zasnovanim modelom smo pridobili časovni okvir, kdaj pričeti s tehnološkim 

opismenjevanjem. Najhitreje pričnemo na drugi komponenti zmožnosti reševanja 

problemov, saj se s tem predšolski otrok hitro sreča. Najkasneje pričnemo s kritičnem 

razmišljanjem in odločanjem, saj ga otrok prične aktivno razvijati proti koncu 

predšolskega obdobja in ga aktivno razvija v obdobju šolanja.  

Z diplomskim delom želim vzgojiteljem sporočiti pomembnost predšolskega obdobja na 

vseh področjih razvoja, tudi  tehničnega. Z zasnovanim modelom, ki se ga lahko prilagaja 

starosti in razvojnim značilnostmi otrok, vzgojiteljica lahko ugotovi in zazna kje se otroci 

»nahajajo«.   
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9 PRILOGE 

PRILOGA A 

OPAZOVALNI LIST  (Avsec) 

Opazovanje otrok pri sestavljanju in razstavljanju tridimenzionalnih sestavljank.  

SESTAVLJANJE  

 

 

Kategorija Opazovanje nikoli 

    0 

redko 

1 x 

občasno 

2 x 

Pogosto 

3–4 x 

vedno 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 1 2 3 3 1 

Gre v podrobnosti pri 

odgovorih. 

5 3 1 1 0 

Razumevanje Ugotovi in predvidi, kaj je 

njegova naloga. 

0 0 3 3 4 

Razume navodila. 

 

0 0 0 0 10 

Ustvarjalnost Izdela novo obliko ali model. 0 1 1 5 3 

Je raziskovalen. 0 0 1 4 5 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. Izbere različne tehnike 

sestavljanja.  

0 1 2 5 2 

Logično 

razmišljanje 

Pri dejavnosti je uspešen. 0 0 1 2 7 

Delo z drugimi Pri dejavnosti sodeluje z 

ostalimi.  

0 2 1 3 4 

Samostojno sestavi. 0 0 0 1 9 

Prosi za pomoč. 6 2 1 1 0 



II 

 

RAZSTAVLJANJE  

Kategorija Opazovanje nikoli 

0x 

redko 

1x 

občasno 

2x 

 

pogosto 

3–4 x 

vedno 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 6 3 1 0 0 

Gre v podrobnosti pri 

odgovorih. 

5 2 2 1 0 

Razumevanje Ugotovi in predvidi, kaj je 

njegova naloga. 

0 3 3 2 2 

Razume navodila. 

 

0 0 0 0 10 

Ustvarjalnost Izdela novo obliko oz. model.  6 1 0 0 0 

Je raziskovalen. 0 5 4 1 0 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

2 7 1 0 0 

Logično 

razmišljanje 

Pri dejavnosti je uspešen. 0 0 0 0 10 

Delo z drugimi Pri dejavnosti sodeluje z 

ostalimi.  

2 5 3 0 0 

Samostojno razstavi. 0 0 0 0 10 

Prosi za pomoč. 9 0 1 0 0 

 

 


