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POVZETEK 

V današnjem svetu ima tekstil izredno velik pomen. Srečujemo ga povsod okoli nas v obliki 

izdelkov, kot so oblačila, modni dodatki, pripomočki, ki pa so včasih premalo cenjeni. Zato je 

poznavanje tekstila in tehnike obdelave zelo pomembno v predšolskem obdobju. Glavni namen 

diplomskega dela je bil predstaviti obliko tehnične dejavnosti šivanja in uporabo tehničnega 

pripomočka (šivalni stroj) kot primer dobre prakse, ki bi spodbudil strokovne delavce za 

uporabo le-tega v svoji praksi. V teoretičnem delu smo predstavili materiale in njihove 

tehnološke postopke, iz katerih pridobivajo tekstilna vlakna, tkanine in njihove značilnosti. 

Opisali smo tudi razvojne značilnosti otroka, pri katerih ima v praksi pomembno vlogo otrokova 

igra, prek katere se otrok izraža. Tekstil je prav tak pripomoček, ki vodi do otrokove raznolike 

igre, prek katere otrok predstavlja svoje zamisli, ideje … Predstavili smo tudi cilje v 

Kurikulumu za vrtce v povezavi s primeri tehnične dejavnosti šivanja in manipuliranja s 

tekstilom. Z anketnim vprašalnikom smo raziskovali pogostost uporabe tehnične dejavnosti 

šivanja v vrtcu pri predšolskih otrocih. V anketi je sodelovalo 38 vzgojiteljev iz Vrtca Škofljica. 

Ugotovili smo, da vzgojitelji v večini izvajajo tehnično dejavnost šivanja, vendar pri tej 

dejavnosti naletijo na različne težave pri izvajanju. Vzgojitelji uporabljajo tehniko šivanja s 

šivalnim strojem, vendar le-te ne ponujajo otrokom kot tehnično dejavnost. Vzgojitelji šivajo 

izdelke iz tekstila za otroke, ki jim jih ponudijo ali podarijo ob različnih priložnostih. V vrtcu 

smo z otroki izvedli tudi projekt, v katerem smo spoznavali tehnično dejavnost šivanja s šivanko 

in s šivalnim strojem. Predstaviti smo želeli dejavnost šivanja kot pozitivno izkušnjo in 

dejavnost šivanja s strojem kot novo izkušnjo, ki otroku nudi veselje, zadovoljstvo in 

motiviranost pri izvajanju dejavnosti. Za otroke je bila to prva izkušnja šivanja na šivalnem 

stroju. Otroci in starši so aktivno sodelovali pri posredovanju različnega tekstilnega materiala 

za izvedbo naših dejavnosti. Tekstilni material je otroke spodbudil k uvedbi novega kotička, ki 

smo ga poimenovali trgovina z blagom. 

Ključne besede: tehnična dejavnost, tehnike šivanja, otrokov razvoj, tekstil. 

 





Sewing as a form of technical activity in the preschool period 

ABSTRACT 

In today’s world, textiles are really important. They are present all around us in form of clothing 

and accessories, but all of them are undervalued. For this reason, the knowledge about textiles 

and their processing techniques are important in the preschool period. The purpose of this thesis 

was to present a form of technical activity, i.e. sewing, and the use of a technical tool (sewing 

machine) as an example of good practice that would encourage the education staff to use it in 

class. The theoretical part thus discusses the materials and the technological processes used for 

fabricating textile fibres and fabrics along with their characteristics. We also explained the 

developmental characteristics of children and the role of a child’s play, which has an important 

role in practice as it allows the children to express themselves. Furthermore, textiles are a 

perfect example of an accessory that leads the child to different forms of play, helping him or 

her to put forward ideas etc. We touched on the Kindergarten Curriculum in connection with 

examples of a technical activity, i.e. sewing, and textile manipulation. The survey questionnaire 

allowed us to determine how often the children learn to sew as part of a technical activity 

performed in kindergarten. 38 preschool teachers from the Škofljica Kindergarten participated 

in the survey. We found that preschool teachers often give sewing lessons but encounter many 

problems in the process. They use a sewing machine and create textile items they offer or give 

the children on various occasion, but children are discouraged from participating. We also 

carried out a project in the kindergarten through which the children got to know sewing as a 

technical activity using a sewing needle and a sewing machine. The goal was to present sewing 

as a positive experience and the activity of sewing with a sewing machine as a new experience 

that brings a lot of happiness, joy and motivation to the child in the process. In addition, this 

was their first opportunity to try sewing on a sewing machine. Parents and children actively 

participated in providing different textile materials for the performance of our activities. Finally, 

textile materials encouraged the children to create a new corner we entitled a ‘Textile shop’. 

Keywords: technical activity, sewing techniques, child's development, textiles. 
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1 UVOD 

V današnjem svetu se s tekstilom srečujemo na vsakem koraku. Je nujen in nepogrešljiv izdelek, 

ki nam lahko veliko pomaga pri našem vsakdanu. Spoznavanje tekstila in tehnike obdelave je 

treba prenesti na mlajše otroke in jih tako že v zgodnjem otroštvu seznanjati s pomenom tekstila 

v življenju. Tehnične dejavnosti, ki vključuje tekstil, njegovo obdelavo in izdelavo tekstilnega 

izdelka, so za otroke nujno potrebne. Otrokom nudijo pozitivne izkušnje v njihovem razvoju. 

Danes je trg preplavljen z že izdelanimi tekstilnimi izdelki, ki so lahko dostopni. Dobrine so 

dostopne po zelo ugodnih cenah. Posledica tega je, da je ročno delo postalo premalo cenjeno. 

Otroci dobivajo predstave, da je mogoče kupiti vse, prav tako izdelke iz tekstila. Ne pomislijo 

pa, da se te izdelke lahko izdela, da jih lahko sešijemo sami.  

Pred kratkim smo se tudi sami zelo navdušili nad šivanjem. Občutek, ko greš skozi postopek 

izdelave in na koncu dobiš svoj izdelek, je neprecenljiv. Zato smo želeli svojo pozitivno 

izkušnjo prenesti tudi na otroke in jih seznaniti, da si tekstilne izdelke lahko izdelamo sami. 

Svojo izkušnjo smo želeli prenesti tudi na sodelavce in jih spodbuditi k pogostejši uporabi 

tehnične dejavnosti šivanja pri svojem delu. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Francoz Barthelemy Thimonnier je izumil prvi šivalni stroj leta 1830, prvi uspešni šivalni stroj 

pa je nastal leta 1845, njegov izumitelj pa je bil Elias Howe. Taka pridobitev je zelo močno 

vplivala na življenje ljudi (Mišič, 1998). 

Tehnologija močno vpliva na človeka in na svet okoli nas. Je veda, ki nas uči različnih načinov 

za izdelovanje česarkoli, po postopkih, ki vodijo od začetka do konca izdelka. Otrokom mora 

biti omogočeno seznanjanje s tehnologijo in uporaba te, saj so ji otroci nenehno izpostavljeni, 

čeprav se še ne zavedajo, kako močan vpliv ima tehnologija na okolje (Zuljan, 2014). 

Šivanje je oblika tehnične dejavnosti, ki otrokom omogoča izkustveno spoznavanje načina 

tehnike šivanja. Zaradi pozitivne osebne izkušnje s šivanjem smo želeli del te izkušnje prenesti 

na otroke in jim omogočiti, da si tudi sami pridobijo izkušnje v šivanju na pravem šivalnem 

stroju in v šivanju s šivanko. Pri šivanju otrok uporablja svoje telo in čutila. Otrok s tem, ko 

tipa blago, dojema in odkriva svet okoli sebe. Zaznava lastnosti blaga, kot so trdota, mehkoba, 
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hrapavost … Otrok spoznava barve, oblike, vzorce, spoznava količinske izraze in se uči 

izražanja časovnih in prostorskih razmerij (v, pod, na, zgoraj, spodaj, dolg, kratek …) 

(Videmšek, Karpljuk, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018). 

Razvoj otroka poteka na različnih področjih in v več smereh hkrati. Motorični razvoj otroka je 

povezan s telesnim razvojem, kognitivnim, socialnim in čustvenim (Pišot in Planinšec, 2005). 

Pri tehnični dejavnosti šivanja na šivalnem stroju se razvijajo senzomotorične spretnosti otrok. 

To sta dva samostojna sistema, ki sta medsebojno zelo odvisna (čutno in gibalno). Čutna 

področja senzoričnih procesov so na vidnem, slušnem, taktilnem in kinestetičnem področju. V 

predšolskem obdobju se ta zaznavanja najbolj razvijajo, zato je treba takrat nameniti temu 

posebno pozornost (Videmšek idr., 2018).  

Otroci v vrtcu si s tehničnimi ustvarjalnimi dejavnostmi pridobivajo nova znanja in vednosti o 

tehničnih predmetih, o procesih in pojavih ter njihovih pomenih in namenih, razvijajo si 

predstave o nastajanju odpadkov, o možnostih in pomenu predelave teh odpadkov … Otroci 

prek tehnične dejavnosti spoznavajo materiale in obdelovalne tehnike, spoznavajo naprave in 

njihovo varno uporabo, konstruirajo, razvijajo spretnosti in ustvarjalne sposobnosti. Zato je zelo 

pomembno, da otrokom v igralnici omogočimo stalen ali začasen kotiček za tehniko in 

tehnologijo, v katerem bodo lahko razvijali svoje spretnosti, delovno kulturo in splošne delovne 

sposobnosti (Papotnik, Katalinič in Fošnarič, 2005). Šivanje je ena izmed tehničnih oblik 

dejavnosti, ker otrokom omogoča pridobivanje novih spoznanj, vedenj, izkušenj … Vendar pa 

šivanje v Kurikulumu za vrtce redko najde prostor, ker se strokovni delavci premalokrat 

odločajo za tehnično dejavnost šivanja. Razlog za to je pomanjkanje izkušenj strokovnih 

delavcev na področju šivanja in prav tako pomanjkanje zavedanja o pomembnosti šivalne 

tehnike (Satur, 2015). 

Tekstilna vlakna so surovine, ki jih uporabljamo pri šivanju. Pri načrtovanju tehnike šivanja je 

potrebno poznavanje lastnosti tekstilnih surovin, kot so kemična sestava, tehnične in tehnološke 

ter estetske lastnosti. Za uporabnost tkanin je potrebno, da poznamo lastnosti, kot so odpornost 

proti trganju, zadrževanje toplote, otip, temperatura pri likanju in pranju. Estetske lastnosti nam 

povedo, koliko je tkanina odporna na mečkanje, barvo, potiskanost in ohranjanje oblike. 

Tekstilije dobimo iz vlaken, ki so predelana v ploske tvorbe, in jih delimo glede na namenskost 

v tapetniške in oblačilne (Haupt, 1994). 
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S tekstilno-tehnološkimi postopki predelave osnovnih tekstilnih surovin dobimo polizdelke in 

izdelke. Ti postopki so plemenitenje tekstilij, izdelava vlaknovin, konfekcioniranje oblačil, 

sukanje, pletenje idr. Ploskovne tekstilije največ uporabljamo za oblačila, notranjo opremo in 

tehnične izdelke. K izdelkom za notranjo opremo pa spadajo tudi tekstilije za posteljno perilo, 

ki morajo biti zračne, mehke, vpojne, odporne proti insektom in izdelane tako, da jih je lahko 

vzdrževati. Takšne tekstilije so narejene iz naravnih surovin, kot so bombaž, lan, juta (Jug - 

Hartman, 1997). Tkanine iz naravnih vlaken so zelo primerne za izdelke, ki so namenjeni 

otrokom.  

Otroci skozi igro spoznavajo svet. Spremenijo se v raziskovalce, zbiratelje in izumitelje. 

Pomembno je, da pridejo do spoznanj prek lastnih izkušenj, kar zelo vpliva na otrokov 

kognitivni, spoznavni in socialni razvoj. Izkušnjo, ki si jo otrok pridobi z dejavnostjo, pa je 

treba razširiti s strokovnim znanjem in z opogumljanjem otrok k raziskovanju naravoslovnih in 

tehničnih pojavov (Nemec in Krajnc, 2011). 

Otroci so v predšolski dobi prikrajšani za marsikatero izkušnjo in po mnenju učiteljev prihajajo 

v prvi razred »nevedni« (Elschenbroich, 2001). Prav zato je pomembno otrokom omogočiti 

neposredne izkušnje z različnimi materiali že v predšolskem obdobju. Satur (2015) je v svoji 

diplomski nalogi ugotovila, da je uporaba tekstilnega materiala v vrtcih premalo zastopana in 

da si otroci z različnimi dejavnostmi, ki vključujejo tekstil, lahko pridobijo veliko več, kot si 

strokovni delavci predstavljajo, prav tako pa je dejavnost lahko povezati z vsemi področji 

kurikuluma.  

Za razvoj otrokovih miselnih struktur so pomembne fizične izkušnje, ki otrokom omogočajo 

pridobivanje več miselnih struktur. To pomeni, da otroci potrebujejo za razumevanje sveta 

veliko raznolikih izkušenj z materiali, ki ga obkrožajo. Eden takih materialov je tudi blago 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

Glavni namen diplomskega dela je umestiti šivanje kot obliko tehnične dejavnosti v predšolsko 

obdobje. Naša motivacija je, da otrokom predstavimo šivanje kot obliko tehnične dejavnosti, ki 

poleg šivanja zajema tudi izdelavo načrta, rezanje, sestavljanje delov v celoto in na koncu še 
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uporabo izdelka v vsakdanjem življenju. Na ta način si otroci krepijo tehniško ustvarjalnost in 

razvijajo pozitiven odnos do tehnologije in tehnike (Papotnik, 1999). 

Z diplomskim delom želimo doseči naslednje cilje: 

 C1: Predstaviti šivanje s šivalnim strojem kot tehnično dejavnost. 

 C2: Omogočiti otrokom doživljanje, spoznavanje in uživanje v šivanju. 

 C3: Analizirati pogostost uporabe tehnike šivanja z otroki med vzgojitelji s pomočjo 

vprašalnika. 

 C4: Analizirati in kritično ovrednotiti tehnično dejavnost šivanja v vrtcu. 

Preverili bomo naslednje hipoteze: 

 H1: Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev pri svojem delu ne uporablja tehnike 

šivanja s šivalnim strojem z otroki. 

 H2: Večina otrok ne bo imela težav pri usklajevanju gibov oko-roka-noga med šivanjem 

na šivalnem stroju. 

 H3: Večina otrok bo imela težave pri sestavljanju blaga na pravo stran pred šivanjem. 

 H4: Za večino otrok bo to prva izkušnja šivanja s šivalnim strojem. 

1.3 Metodologija dela 

V diplomskem delu bomo uporabili naslednje metode: 

 zbiranje in študija ustrezne literature in virov, 

 deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

 priprava in izvedba anketnih vprašalnikov za strokovne delavce v vrtcu, 

 učno delo v vrtcu, 

 načrtovanje in izdelava blazin, 

 fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov, 

 statistična obdelava podatkov in evalvacija, 

 metoda opazovanja z udeležbo. 
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1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

Na začetku diplomskega dela smo opredelili problem, predstavili smo njegov namen, cilje, 

hipoteze in metode dela, ki smo jih uporabili v empiričnem delu.  

V drugem delu smo predstavili materiale, njihov izvor, nastanek in lastnosti. Predstavili smo 

tudi tehnološke postopke za predelavo tekstilnih surovin v izdelke ali polizdelke. 

V tretjem poglavju smo predstavili značilnosti otrokovega razvoja. Predstavili smo tudi 

kurikularne dejavnosti, ki smo jih podkrepili s cilji in s primeri tehnične dejavnosti šivanja in 

spoznavanja tekstilij v predšolskem obdobju. 

Četrto, empirično poglavje zajema pregled in ovrednotenje vprašalnikov za vzgojitelje. V tem 

poglavju smo predstavili tudi projekt šivanja blazinic. 

Diskusijo zastavljenih ciljev in hipotez smo predstavili v petem poglavju. Podrobno smo 

predstavili, kako smo dosegli zastavljene cilje diplomskega dela. 

V šestem poglavju smo zajeli zaključek in naše ugotovitve ter kakšen vpliv ima tehnična 

dejavnost šivanja na predšolske otroke. 
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2 MATERIALI IN TEHNOLOŠKI POSTOPKI 

V tem poglavju predstavimo tekstilne surovine in njihovo predelavo v polizdelke ali izdelke. 

Za uporabo tekstila in tekstilnih predelanih izdelkov je treba poznati njihovo sestavo, saj nam 

le-ta omogoča izbiro ustreznega tekstila pri izdelavi želenega izdelka.  

2.1 Tekstilne surovine  

Vlakna so značilna oblika tekstilnih surovin. Dolžinsko so omejena ali neomejena in imajo 

določene lastnosti za svojo predelavo, kot so: upogljivost, minimalna debelina, prožnost, 

čistost, lesk, trdnost, razteznost, elastičnost … Zaradi teh lastnosti so primerna za predelavo v 

tekstilije. 

Zgradba vlaken je odvisna od njihovih kemičnih sestav in od tega, kako so sestavljena v 

notranjosti (Slika 2.1). Vlakna so sestavljena iz polimerov, kar pomeni, da so sestavljena iz 

mnogo delov. Spojina polimer pa nastane tako, da se povezuje več osnovnih, manjših molekul 

monomerov. Takemu postopku tvorjenja monomerov pravimo polimerizacija. Polimerizacija 

se odvija v naravi in zanjo so pomembne določene naravne okoliščine (svetloba in toplota). 

Danes se človek lahko sam loti polimerizacije v posebej za to namenjenem prostoru (kemične 

tovarne), kjer lahko sam ustvarja nove polimere, ki so primerni za izdelovanje vlaken 

(Bojkovska-Bedrač, 1993; Marinc, 1971). 

 

Slika 2.1: a) Model zgradbe tekstilnih vlaken; b) in c) mikroskopski posnetek 6320-krat 

povečane notranjosti vlakna (Bojkovska-Bedrač, 1993, str. 9)  
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2.2 Tekstilna vlakna in njihova delitev 

Tekstilna vlakna predelujejo iz naravnih ali kemičnih vlaken. Vlakna imajo določene lastnosti, 

ki imajo pomembno vlogo pri njihovi uporabi.  

2.2.1 Naravna rastlinska vlakna 

Naravna vlakna so pridobljena iz rastlin, ki morajo vsebovati v svojih semenih, listih ali pa v 

plodovih več kot 10 % vlaken, ki so primerna za uporabo. Teh rastlin je približno 2000 vrst, od 

katerih pa jih izkoriščajo le 20. Bombažno vlakno je eno od najpomembnejših rastlinskih 

tekstilnih surovin (Bojkovska-Bedrač, 1993). 

BOMBAŽ 

Vlakna, ki jih imenujemo bombaž, pridobivamo iz semenske kožice rastline po imenu 

bombaževec. Za svojo rast potrebuje rastlina bombaževca ustrezno okolje z dosti vlage, 

primerno temperaturo in obilo sonca. Dež je lahko uničujoč za to rastlino, saj povzroči to, da 

ne morejo vsa vlakna dozoreti. Suša pa povzroči, da plodovi odpadejo. Rastlina bombaževca je 

lahko enoletnica ali večletnica. Je zelo občutljiva rastlina, še posebej v času obiranja in zorenja. 

Vlakna, ki so nezrela, pa so skorajda neuporabna. 

Lastnosti bombažnega vlakna (Bojkovska-Bedrač, 1993; Marinc, 1971): 

 trdnost: glede na svojo tankost je bombažno vlakno zelo trdo; 

 lesk: odvisen je od vrste bombaževca, lahko je moten ali pa ima svilnat lesk; 

 barva: bombažno vlakno je večinoma bele barve (ameriški bombaž), rjavkasto kremaste 

barve pa je bombažno vlakno, pridobljeno v Afriki in Aziji. Bombažno vlakno v 

pastelnih barvah pa so uspeli razviti sovjetski pridelovalci; 

 kemijske lastnosti: bombažne tkanine se zelo dobro perejo, odporne so proti lužinam, 

niso pa odporne proti kemikalijam; 

 pogoji pranja in likanja: bombažne tkanine peremo pri 90–100 ⁰C, likamo pa jih pri 

180–200 ⁰C. 
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Uporabne lastnosti bombaža 

V primerjavi z volno je bombaž bolj odporen na trganje, zato ga uporabljajo pri izdelavi 

trpežnega jeansa. Uporabljajo pa ga tudi za izdelavo nogavic, športnega perila, spodnjega perila, 

posteljnine, brisač, opreme za dojenčke …  

Bombaž je koži zelo prijazen, vpija pot in ne draži kože, zato je zelo priljubljen med potrošniki 

bombažnih oblačil (Haupt, 1994). 

LAN, KONOPLJA, JUTA, RAMIJA 

Lan, konoplja in juta so najpomembnejša stebelna vlakna. Juta uspeva samo v tropskih krajih, 

medtem ko sta konoplja in lan zelo razširjena v tropskih in zmernih podnebjih. Vlakna iz stebel 

pridobivajo z godenjem, kar pomeni, da stebla, ki so brez semen, namakajo v stoječih vodah po 

več tednov, da zgnijejo mehkejši deli stebel. Ostanke nato operejo in posušijo snope vlaken. Da 

se popolnoma odstranijo ostanki ličja, je treba vlakna obdelati s staranjem in stepanjem.  

Po lastnostih primerjamo stebelna vlakna z vlakni bombaževca. Debelina in trdnost stebelnih 

vlaken sta večji kot pri bombažu, trdnost vlaken pa je pri bombažu večja kot pri stebelnih 

vlaknih. 

Lan se uporablja za izdelavo preje za osnovo, laneno sukano prejo in tkanino. Tkanine, ki so 

narejene iz lana, uporabljamo za izdelavo lahkih poletnih oblačil, brisač, različnih vrvi, 

sukancev, slikarskega platna, prtov, pregrinjal, zaves … 

Konoplja se uporablja predvsem za vreče, ribiške mreže, vrvi, gasilske cevi, dekorativne 

tkanine … 

Juta se uporablja za grobe tkanine, vreče, podlogo za topli pod, v avtomobilski industriji za 

izdelavo oblog vozila … 

Ramija se uporablja za dekoracijske tkanine, posteljnino, brisače, transportne trakove, krpe, 

čevljarske sukance … (Bojkovska-Bedrač, 1993). 
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2.2.2 Kemijska ali umetna vlakna 

Kemijska vlakna so tista vlakna, ki jih pridobivamo umetno. Začeli so jih proizvajati v 

dvajsetem stoletju in jih danes vedno bolj izpopolnjujejo. Vse te lastnosti so dobro napisane v 

učbeniku Naravoslovje s poznavanjem blaga (Jug - Hartman, 1997). 

KEMIJSKA VLAKNA IZ NARAVNIH POLIMEROV 

Naravnih polimerov je veliko in so lažje dostopni, po lastnostih pa so zelo podobni polimerom, 

ki se nahajajo v naravnih vlaknih. Naravne polimere uporabljamo pri kemični predelavi. Tvorijo 

se v živalih in rastlinah (Bojkovska-Bedrač, 1993). 

KEMIČNA CELULOZNA VLAKNA 

Celuloza je zelo razširjen naravni polimer. Najdemo jo v skoraj vseh znanih rastlinah. 

Pridobivajo jo iz lesa, v katerem jo je največ (bukev, smreka, topol, bor …). Tak postopek, kjer 

se celuloza pridobiva iz lesa, je znan že več kot 100 let. Kemično predelana celulozna vlakna 

uporabljajo za: avtomobilske izdelke iz gume, izdelavo pletenin, tkanin, za pripravo netkanih 

materialov, ki so za enkratno uporabo (čistilne krpe, higienski pripomočki …), za izdelavo 

negorljivih, zaščitnih oblačil … (Bojkovska-Bedrač, 1993). 

SINTETIČNA VLAKNA 

Človekovo znanje o lastnostih kemičnih snovi se je iz dneva v dan širilo in tako so našli nove 

poti, s katerimi bi lahko spreminjali naravne snovi in tako sestavili umetne sintetične surovine. 

Skoraj na vseh področjih tehničnega tekstila so sintetična vlakna izpodrinila naravna. Sintetična 

vlakna se občutno razlikujejo od naravnih. Če bi pod mikroskopom pogledali sintetična vlakna, 

bi videli, da so podobna gladkim palčkam s steklenim leskom ali pa so matirana. Na otip so 

trda, hladna in so neprijetna za oblačila. Za spreminjanje takega otipa bi bilo treba spremeniti 

obliko prereza, teksturo in druge obdelave. Zaradi njihovih izjemnih lastnosti jih uvrščamo v 

zelo pomembna vlakna, saj je njihova uporabnost izjemnega pomena. Najdemo jih v zdravstvu 

kot umetne žile v kirurgiji, v kmetijstvu jih uporabljamo kot zaščitne mreže, uporabljamo jih 

tudi v vesoljskih tehnikah … (Bojkovska-Bedrač, 1993). 
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2.2.3 Industrijsko proizvedena vlakna iz anorganskih snovi 

Iz anorganskih spojin pridobivamo kemično anorganska vlakna. So bistveno trdnejša, odporna 

so proti raztezanju, trdnosti niso visoke, so zelo dobro toplotno in kemično obstojna. 

Uporabljamo jih za tehnične izdelke, za izdelavo kordov, za zvočno in toplotno izolacijo, kot 

prevodnik svetlobe, v gradbeništvu … 

2.3 Tkanine 

Rendla (1983, str. 564) navaja, da je »videz tkanine odvisen od vrste preje, načina vezave in 

barve niti«. Po tekstilno-tehnološkem postopku dobi tkanina določen videz in namembnost. 

2.3.1 Značilnosti tkanin 

Bojkovska-Bedrač (1993, str. 57) podaja naslednjo definicijo tkanine: »Tkanine so ploskovne 

tekstilije, izdelane iz najmanj dveh sistemov niti, ki se med seboj prepletata.«  

Nosilne niti so osnovne niti, ki so na statvah napete in tečejo po vsej dolžini neprekinjeno. 

Votkovne niti pa so prečne niti, ki pravokotno povezujejo niti v ploskovne tvorbe (Slika 2.2) 

(Bojkovska-Bedrač, 1993). 

 

Slika 2.2: Različni načini prepletanja osnovnih in votkovnih niti v tkaninah a) 

pravokotno, b) pod kotom, c) sukljanje (Bojkovska-Bedrač, 1993, str. 58) 

Vzorce na tkanini pridobimo s tkanjem, ki jih je nešteto. Poznamo tudi vzorčenje tkanin z 

efektnimi prejemi, s tiskanjem, z raznobarvnimi nitmi in z dodatnimi obdelavami tkanine. 

Lahko rečemo, da so po videzu tkanine najbolj raznovrstne tekstilije. Tkanina ima dve površini 

in tista, na kateri pride do izraza lepota vzorca, jo imenujemo lična stran tkanine. Napake, ki jih 

opazimo na tkanini, pa obrnemo in skrijemo na zadnji strani (Bojkovska-Bedrač, 1993). 
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2.4 Tekstilno-tehnološki postopki 

Postopkom, ki se uporabljajo v tekstilni industriji za predelavo osnovnih tekstilnih surovin v 

izdelke in polizdelke, pravimo tekstilno-tehnološki postopki (Jug - Hartman, 1997). 

2.4.1 Predenje tkanin 

S postopkom predenja vlakna predelajo v prejo. Danes za to uporabljajo predilne stroje, včasih 

pa je ta proces potekal ročno na kolovratih. Predenje poteka po različnih fazah, kjer predivo 

najprej očistijo in zrahljajo, nato vlakna mikajo, kar pomeni, da kosmiče vlaken razdelijo na 

posamezna vlakna, sledi združevanje, raztezanje in česanje vlaken. S končnim predenjem, ki 

poteka na predilniku, pa nastane preja. Za vse vrste prediva poteka enak princip predenja. 

Ločimo različne vrste predenja: volnenega, svilenega, lanenega, bombažnega, sintetičnega in 

viskoznega prediva. Od vrste surovin pa so pomembne tudi lastnosti surovin, smeri vitja, jakosti 

in števila vlaken glede na prerez preje (Jug - Hartman, 1997). 

2.4.2 Tkanje tkanin 

»Tkanje je eden izmed najstarejših postopkov, ki jih je človek poznal in uporabljal v svojo 

korist« (Jug - Hartman, 1997, str. 82).  

Z mehanskim postopkom, ki mu rečemo tkanje, izdelujejo ploskovne tekstilije, imenovane 

tkanine. Za tkanje uporabljajo tehnično napravo, ki se imenuje statve. Tkanje lahko poteka 

strojno ali ročno. Med samim tkanjem se niti prepletajo in križajo po dolžini in v prečni smeri. 

Takemu načinu prepletanja, kjer se prepletajo osnovne in votkovne niti, pravijo vezave. S 

postopkom tkanja dobimo različna platna, žakarsko tkanino, ki se imenuje damast, težko 

žakarsko tkanino, ki ji rečemo brokat, žamet, flis, frotir … (Jug - Hartman, 1997). 

2.4.3 Apretiranje tkanin 

S postopkom, ki se mu reče apretura, blago oplemenitijo, dobi lepši videz, trdnost in sijaj. 

Najpomembnejši postopki apreture so (Haupt, 1994): 

 impregniranje: v sredstvih za impregniranje so prisotna različna mehčala in lepila, ki 

naredijo tkanino trdnejšo, tkanina pa postane na otip mehkejša zaradi mehčal; 
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 merceriziranje: postopek se imenuje po Johnu Mercerju. Bombažna vlakna obdelajo z 

natrijevim lugom, hkrati pa jih raztezajo. Tako obdelana vlakna dobijo okroglo obliko, 

spremenijo strukturo in zato dobijo svilnat lesk; 

 sanforiziranje: je tehnika, zaradi katere tkanina postane odporna proti krčenju in se 

imenuje po Američanu Sanfordu. Med obdelavo mokre tkanine raztezajo in krčijo do te 

mere, da se izdelek kasneje skoraj ne krči več. 

2.4.4 Barvanje tkanin 

Različne tekstilije barvamo kot tkanine, pletiva, preje, vlakna ali vlaknovine. Barve, ki so jih 

včasih uporabljali za barvanje, so bile pridobljene iz naravnih pigmentov, danes pa za barvanje 

v večini uporabljajo sintetična barvila. Glede na kemično sestavo vlaken izberejo tudi barvila, 

ki se med seboj razlikujejo po kemični sestavi. Barvanje poteka v barvni kopeli, v kateri 

pripravijo mešanico, ki je sestavljena iz vode, dodatkov in barvil, in nato dodajo tekstilije. Pri 

predpisani temperaturi se tekstilije obarvajo, nato pa jih je treba še oprati in osušiti. Obarvane 

tekstilije morajo biti obarvane enakomerno, obstojne morajo biti proti izpiranju pri pranju, pri 

drgnjenju ne smejo ostati sledi in ne smejo obledeti pod vplivom sončnih žarkov (Jug - 

Hartman, 1997). 
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3 MOŽNOSTI IZVEDBE DEJAVNOSTI TEKSTILNE 

TEHNOLOGIJE V VRTCU 

Tehnična dejavnost šivanja vpliva na različna področja otrokovega razvoja. V nadaljevanju 

bomo opisali razvojne značilnosti otroka in vpliv dejavnosti na otrokov razvoj. 

3.1 Razvojne značilnosti otroka 

Z razvojnimi značilnostmi otroka se ukvarja razvojna psihologija, katere namen je proučevanje 

psihičnega delovanja in sprememb posameznika. Proučuje, kako se posamezniki spreminjajo 

ali ostajajo enaki v nekem daljšem časovnem obdobju. Od človekovega spočetja pa do njegove 

smrti se pojavljajo različne psihične spremembe in doslednosti, s katerimi se ukvarja in jih 

proučuje razvojna psihologija (Marjanovič Umek, 2004). 

Razvoj otrokove igre 

Igra je notranje motivirana dejavnost, spontana dejavnost, v kateri si otroci sami določijo potek 

igre. S svojimi predstavami sami oblikujejo igro, ki je lahko domišljijska, in pri tem uporabljajo 

znane in neznane predmete. Otrok se skozi igro razvija, zato je nujno potrebna za njegov 

celostni razvoj. Z igro otrok zadovoljuje svoje potrebe, doživlja ugodje, vpliva na otrokovo 

samopodobo, razvija svoje sposobnosti in spretnosti, razvija domišljijo, je zelo učinkovito 

terapevtsko sredstvo … Otrok vstopa v igro zaradi svojega zadovoljstva in končni rezultat zanj 

nima pomena. Z igro se otrok poveže z okolico in na tak način odkriva svet okoli sebe (Devjak 

in Berčnik, 2018). 

Razvoj otrokove risbe 

Otrokova risba se povezuje z otrokovim zaznavanjem, mišljenjem, čustvi, izkušnjami in z 

govorom. Učinkovita je kot terapevtsko sredstvo, zato jo psihologi uporabljajo za analiziranje 

in diagnosticiranje, saj nam lahko otrok skozi risbo razkrije, kaj mu je pomembno in kaj ne. V 

petem letu starosti otrok doseže zanimiv način risanja, saj začne risati poleg tistega, kar vidi, 

tudi tisto, kar o ljudeh ve. Otroci svoje risbice kritično analizirajo, kar vodi do tega, da jih 

popravljajo ali pa določene pretežke elemente kar izpustijo in jih ne narišejo (Nemec in Krajnc, 

1980). 
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Spoznavni razvoj 

Jean Piaget je bil švicarski psiholog in avtor teorije o razvoju mišljenja. Opazoval je otroke pri 

reševanju miselnih, problemskih nalog in opazil, da se njihovo mišljenje razlikuje od mišljenja 

odraslih. S svojimi ugotovitvami je razvil teorijo mišljenja v razvoju in jo povezal v štiri 

stopnje. Po Piagetu se razvoj mišljenja zaključi v obdobju adolescence.  

Tudi orientacija v prostoru, izboljšana pozornost, dolgoročni in kratkoročni spomin se razvijajo 

z razvojem mišljenja, kar pa je ključnega pomena za kasnejšo šolsko uspešnost (Nemec in 

Krajnc, 1980). 

3.2 Kurikularne dejavnosti 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in 

priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v 

vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno 

odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje« 

(Bahovec, Bregar-Golobič in Kranjc, 1999, str. 8). 

3.2.1 Cilji za uresničevanje tehnične dejavnosti: šivanje 

V kurikulumu tehnika ni posebej opredeljena, se pa zato neposredno vključuje in povezuje z 

vsemi področji dejavnosti. 

Cilji so v Kurikulumu za vrtce razvrščeni na šest področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika. Tehnična dejavnost šivanje omogoča prepletanje in povezovanje med 

vsemi šestimi področji. 

Cilji (Bahovec idr., 1999): 

 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

 sodeluje v različnih stopnjah ustvarjalnih procesov: pri načrtovanju, oblikovanju zamisli 

in izvedbe; 
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 razvijanje koordinacije (koordinacija roka-oko-noga); 

 razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike; 

 spodbujanje ustvarjalnosti; 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti, razvijanje estetskega zaznavanja; 

 razvijanje matematičnega mišljenja; 

 otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov: v, na, pod, pred, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj. 

3.2.2 Primeri dejavnosti tehnične vzgoje za otroke med 3. in 6. letom starosti 

Nekaj splošnih dejavnosti je zapisanih v Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999), nekaj pa 

jih je podal Papotnik (1993): 

 izvaja dejavnost šivanja s šivalnim strojem; 

 trganje polnila, pri katerem otrok uporablja prsta: palec in kazalec, nežno potiskanje 

tekstila s prsti med šivanjem na šivalnem stroju, šivanje s šivanko; 

 tiskanje na tekstil, risanje s tekstilnimi barvami; 

 uporablja različne šiviljske pripomočke in spoznava njihov namen uporabe (šivanka, 

sukanec, šiviljski meter, škarje, ravnilo, šivalni stroj …); 

 opisuje vzorce na tekstilu, sestavljanje vzorcev, iz posameznih delov sestavi celoto 

(izdelava krpanke); 

 v situacijah med šivanjem na šivalnem stroju rabi izraze, kot so: v, pod, na zgoraj, spodaj 

itd.; 

 uporablja izraze za geometrijske pojme, kot so vogal, krivo, poševno, imena teles itd.; 

 iz blaga si nareže trakove, s katerimi lahko izvaja različne gimnastične vaje; 

 iz usnja izdela kazalo za označevanje strani v knjigi … 
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4 ZASNOVA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI TEKSTILNE 

TEHNOLOGIJE V VRTCU 

V nadaljevanju podajamo pregled analize stanja poznavanja tekstilne tehnologije v vrtcu in 

načrtovano izdelavo dejavnosti otrok na primeru šivanja. Dejavnost tudi ovrednotimo. 

4.1 Analiza stanja poznavanja tekstilne tehnologije v vrtcu 

Za vzgojitelje v vrtcu smo sestavili vprašalnik iz 12 vprašanj. Osnovni namen raziskave je 

raziskati pogostost uporabe tehnike šivanja z otroki v predšolskem obdobju. Vprašalnik je 

izpolnilo 38 vzgojiteljev iz Vrtca Škofljica (pet enot) z različnimi delovnimi izkušnjami v vrtcu 

(Slika 4.1). 

Podrobneje bomo ugotavljali, po kakšnih igračah otroci največkrat posegajo, katere materiale 

za izdelavo igrač uporabljajo vzgojitelji pri izdelavi igrače, kakšno je njihovo znanje in kakšne 

izkušnje imajo na področju šivanja, ali se pri svojem delu odločajo za tehniko šivanja in ali v 

to tehniko izdelave vključujejo tudi otroke. V kolikor se te tehnike poslužujejo, nas zanima tudi, 

ali otrokom ponudijo šivanje s pravim strojem ali s šivanko, ali otroci pri dejavnosti šivanja 

razvijajo spretnosti, kot so fina motorika, senzomotorika, natančnost …, in v kolikšni meri 

razvijejo te spretnosti. 

V1. Koliko let opravljate delo v vzgoji in izobraževanju? 

 

Slika 4.1: Število let delovne dobe vzgojiteljev v vrtcu 
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S tem vprašanjem smo hoteli ugotoviti, koliko let delovnih izkušenj imajo vzgojitelji na 

področju vzgoje in izobraževanja. Predvidevamo, da imajo tisti, ki so dlje časa zaposleni na 

delovnem mestu v vrtcu, več izkušenj pri delu z otroki kot tisti, ki so zaposleni na istem 

delovnem mestu krajši čas. Na podlagi pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da ima večina 

zaposlenih več kot 20 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 

V2. Po kakšnih igračah po vaših opažanjih otroci, stari 1–3 leta, največkrat posegajo? 

 

Slika 4.2: Opažanja vzgojiteljev o otrokovih poseganjih po igračah  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, po kakšnih igračah najraje posegajo otroci v starosti 1–3 

leta. Možnih je bilo več odgovorov, saj otroci posegajo po različnih igračah. Rezultati so 

pokazali (Slika 4.2), da kar 46 % vprašanih meni, da otroci najraje posegajo po igračah, ki so 

narejene iz blaga. 33 % jih posega po igračah, ki so narejene iz plastike, 10 % jih posega po 

lesenih igračah, 38 % po igračah iz kartona in 8 % jih meni, da otroci posegajo še po drugih 

igračah, kot so: igrače, ki proizvajajo zvok, igrače, ki niso igrače (nestrukturirani material, 

odpadni material …). Ena anketiranka je zapisala, da imajo otroci radi plastične igrače z več 

funkcijami, radi se igrajo tudi z materiali iz narave. Meni, da je vse odvisno od motivacije s 

strani vzgojiteljev in igrač, ki so na voljo. Glede na pridobljene rezultate lahko sklepamo, da se 

najmlajši otroci zelo radi igrajo z mehkimi igračami iz blaga, saj jim le-te velikokrat služijo kot 

ljubkovalne igrače in igrače za tolažbo. 

V3. Po kakšnih igračah po vaših opažanjih otroci, stari 3–6 let, največkrat posegajo? 
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Slika 4.3: Opažanja vzgojiteljev o otrokovih poseganjih po igračah 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali tudi starejši otroci veliko posegajo po igračah iz 

blaga ali pa so jim ljubše druge igrače. Rezultati kažejo (Slika 4.3), da kar 67 % anketiranih 

meni, da otroci, stari 3–6 let, najraje posegajo po igračah, ki so narejene iz plastike. 

Predvidevamo, da so to različne konstrukcijske, zvočne, večfunkcijske igrače. Otrokom v tej 

starosti so te bolj zanimive, saj z njimi lahko manipulirajo na različne načine, ustvarjajo, 

raziskujejo, kot pa mehke igrače, ki v večini služijo kot tolažilne, ljubkovalne igrače. 28 % jih 

meni, da otroci posegajo po igračah iz lesa, nihče ne posega po igračah iz blaga in 3 % jih 

posega po igračah iz kartona, 3 % pa menijo, da otroci posegajo še po zvočnih igračah. 

V4. Po katerih materialih največkrat posegate za pripravo didaktičnih materialov za otroke? 

 

Slika 4.4: Uporaba materialov pri izdelavi didaktičnih igrač 

S tem vprašanjem smo želeli dobiti informacijo o tem, za katere materiale se vzgojitelji 
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odgovorov, saj menimo, da vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo različne materiale, vendar 

pa nek material v večini primerov prevladuje pri posameznikovi uporabi. Najbolj nas je 

zanimalo, kako pogosto posegajo po materialu iz blaga. Rezultati so pokazali (Slika 4.4), da 

31 % vzgojiteljev posega po papirju, 23 % jih posega po lesu in prav tako 23 % posega po PVC-

embalaži, po blagu pa jih posega 17 %. Za druge materiale se je odločilo 6 % anketiranih, ki so 

navedli, da pri izdelavi didaktičnih igrač poleg ostalih uporabljajo še: vse materiale, karton in 

čim bolj raznolike materiale. Menimo, da bi vzgojitelji pri svoji izbiri materialov lahko dali več 

možnosti blagu. 

V5. Katere tehnike največkrat uporabljate pri izdelavi didaktičnih igrač? 

 

Slika 4.5: Tehnike izdelave igrač 

Pri tem vprašanju so nas zanimale tehnike izdelave didaktičnih igrač, ki se jih vzgojitelji 

poslužujejo pri svojem delu. Zanimalo nas je, kolikokrat se odločijo za tehniko šivanja pri 

izdelavi igrač. Ugotovili smo (Slika 4.5), da 58 % anketiranih pri svojem delu uporablja likovne 

tehnike, 21 % jih uporablja tekstilne tehnike, 15 % jih uporablja mizarske tehnike in 6 % jih 

uporablja druge tehnike, kot so: lepljenje odpadnih materialov različnega izvora, fotokopiranje 

in plastificiranje. Kot je razvidno iz rezultatov, se vzgojitelji največkrat poslužujejo likovnih 

tehnik izdelave igrač, manj pa se poslužujejo tehnike, ki bi pri svoji izdelavi vključevala blago. 
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V6. Kakšne so vaše izkušnje s področja šivanja? 

 

Slika 4.6: Izkušnje vzgojiteljev na področju šivanja 

Zanimalo nas je, koliko izkušenj imajo vzgojitelji na področju šivanja. Več izkušenj na 

določenem področju omogoča prenašanje svojih dolgoletnih izkušenj na druge. Rezultati so 

pokazali (Slika 4.6), da na področju šivanja nima izkušenj 34 % anketiranih, 58 % jih ima delno 

znanje in 8 % jih ima dolgoletne izkušnje. Dolgoletne izkušnje na področju šivanja so 

pokazatelj doživljanja ugodja pri šivanju. Pozitivne izkušnje nas lahko pripeljejo do tega, da jih 

želimo deliti z drugimi, v vrtcu bi jih lahko delili z otroki ali s sodelavci. Kadar nečesa ne 

poznamo in nimamo izkušenj na določenem področju, potem je skoraj nemogoče, da bi 

prenašali na otroke izkušnje, ki jih dejansko nimamo. 

V7. Ali ste kdaj izdelali kakšne igrače iz blaga za otroke? 

 

Slika 4.7: Izdelava igrač 
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Vzgojitelji se pri svojem delu velikokrat poslužujejo različnih tehnik izdelave igrač za otroke. 

To so lahko različne didaktične igrače za vsakdanjo uporabo v oddelku, igrače za darilo ob 

prihodu v vrtec, igrače kot darilo otrokom za rojstni dan … 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali vzgojitelji izdelujejo igrače za otroke iz blaga. 74 % 

anketiranih je odgovorilo z da (Slika 4.7). 

Vzgojitelji so že izdelali za otroke naslednje igrače: 

 igrače iz volne z vozli, iz katerih nastanejo punčke, 

 lutke – marionete iz blaga, 

 lutke,  

 oblačila za obešanje,  

 ninice, 

 živali iz blaga za humanitarno akcijo, 

 kocke, blazine, odeje, 

 didaktične igrače, tipne knjige, 

 žoge, 

 punčko iz cunj za projekt UNICEF,  

 ročne lutke, 

 duhce, sovice, mucke, medvedka, 

 oblačila za barbike, dojenčke, 

 blazinice za oči, 

 makrame, 

 copatke, 

 magnetne ribice, biba-polž za zavijanje hišice, raziskovalne vrečke, 

 predpasnik, 

 denarnice,  

 semafor za didaktično gibalno igro. 

Iz dobljenih odgovorov je razvidno, da vzgojiteljice pri svojem delu izdelujejo raznolike igrače 

iz blaga za otroke. 26 % anketiranih je odgovorilo, da še niso izdelali igrače iz blaga za otroke, 

kot razlog pa so navedli, da delajo v vrtcu zelo malo časa, ker nimajo znanja, ker ne šivajo in 

ker jih šivanje ne veseli.  
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V8. Ali ste kdaj vključili otroke v tehniko šivanja? 

 

Slika 4.8: Vključenost otrok v tehniko šivanja 

Ugotovili smo, da vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo tehniko izdelave igrač iz blaga. Zato 

nas je pri tem vprašanju zanimalo, ali pri izdelavi prenašajo svoje znanje šivanja na otroke in 

jih vključujejo v tehniko izdelave: šivanje. Več kot polovica anketiranih je odgovorilo, da 

otroke vključujejo v tehniko šivanja (Slika 4.8). Zanimalo nas je tudi, ob kakšnih primerih jih 

vključujejo v tehniko šivanja. Navedli so sledeče: 

 šivanje koscev blaga (šopek) na podlago; nizanje različnih materialov, 

 šivanje srca, 

 učenje spretnosti šivanja, 

 ob praznikih, delavnice s starši, šivanje smrečic iz filca, 

 šivanje ljubkovalnih igrač – ročno šivanje (samostojno), šivanje blazin za sedenje s 

šivalnim strojem (s pomočjo vzgojitelja), 

 izdelava copat – predstava o Muci Copatarici, 

 šivanje naprstnih lutk, 

 punčke, čarovnice, 

 šivanje po narisanem vzorcu po lastni zamisli, 

 slovenski tradicionalni zajtrk (jabolko), 

 razvoj drobne motorike – šivanje gumbov, šivanje po narisanem vzorcu, 

 projekt: Izdelajmo medvedka, didaktična igra šivanje, 

 izdelava vizitk (5–6 let), 

 darila za mamice, kostumi, 

 prvo šivanje v obliki vezenja, 
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 enostavno šivanje (osnove šivanja). 

Glede na odgovore lahko predvidevamo, da se vzgojiteljice odločajo za vključitev otrok v 

tehniko šivanja glede na aktualno temo, ki jo obravnavajo v tistem času. 42 % pa je odgovorilo, 

da otrok ne vključujejo v tehniko izdelave: šivanje. Kot razloge so navedli: 

 ni bilo prave priložnosti; 

 vedno šivala doma; 

 večinoma delam z mlajšimi otroki (1–3) (premajhni); 

 ker sama ne znam dobro; 

 nimam dovolj znanja; 

 ker nisem imela priložnosti; 

 šivanja ne obvladam; 

 ker nisem vzgojiteljica/pomočnica vzg. 

Razlogi, zaradi katerih se vzgojitelji ne odločajo za uporabo tehnike šivanja z otroki, so v večini 

primerov ti, da nimajo dovolj znanja in izkušenj na tem področju. 

V9. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, napišite, kako so otroci šivali? 

 

Slika 4.9: Tehnike šivanja otrok 

Šivanje je oblika tehnične dejavnosti, ki se lahko izvaja z različnimi orodji. Vzgojitelji se lahko 

sami odločijo za postopek izdelave in uporabe orodja za šivanje. Nas je zanimalo, kateri 
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pripomoček za šivanje se največ uporablja med vzgojitelji. Odgovori so pokazali, da vzgojitelji 

pri svojem delu največkrat ponudijo otroku pravo šivanko za šivanje in najmanj uporabljajo za 

šivanje šivalni stroj. 12 % anketiranih pa je kot drugo navedlo, da otrokom še niso ponudili 

nobenega od navedenih orodij za šivanje, ker tudi sami še nimajo izkušenj na tem področju. 

Vzgojitelji otrokom poleg šivanja s pravo šivanko in strojem ponujajo tudi šivanje s plastično 

šivanko (Slika 4.9). 

V10. Ali ste naleteli na kakšne težave pri šivanju z otroki? Kakšne? 

 

Slika 4.10: Težave pri šivanju otrok 

Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali so tisti vzgojitelji, ki so šivali z otroki, naleteli na 

kakšno težavo pri sami izvedbi. Polovica anketiranih ni naletela na nikakršne težave pri šivanju 

z otroki, druga polovica pa je imela težave pri šivanju z otroki (Slika 4.10). V drugo polovico 

spadajo tudi vzgojitelji, ki se sami še niso lotili tehnike šivanja. Kot težave so navedli: 

 individualno delo,  

 potrebujejo veliko spodbud, 

 strah pred neznanim, 

 niti ne znajo potegniti do konca, 

 slaba motorika, 

 slaba prostorska predstavljivost, 

 slaba koncentracija, 

 koordinacija gibov leve in desne roke, 

 nepravilno zaporedje šivov, 

 vozlanje niti zaradi ohlapnih šivov, 

 vbodi, 
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 nespretnost, otroci potrebujejo veliko pomoči pri držanju blaga, 

 nekakovostna plastična šivanka, 

 premehko blago. 

Glede na dobljene odgovore lahko sklepamo, da otrokom šivanje s šivanko povzroča različne 

težave, zato je priporočljivo, da tako delo poteka v večini individualno ali v manjših skupinah. 

V11. Kakšne oblike in metode dela se vam zdijo primerne za izvajanje dejavnosti šivanja z 

otroki? 

 

Slika 4.11: Oblike dela 

Glede na rezultate (Slika 4.11) lahko vidimo, da je pri tehniki šivanja v večini primerov 

potrebno individualno delo, tako meni tudi 58 % anketiranih. Poleg individualnega dela se 

lahko uporablja tudi delo v dvojicah, kar je potrdilo 26 % anketiranih. Za skupinsko delo se je 

odločilo zelo malo anketiranih vzgojiteljev. Pri individualni obliki dela se lahko vzgojitelj v 

celoti posveti posameznemu otroku in mu tako posreduje določena znanja o šivanju in otroka 

spodbuja k samostojnemu šivanju, kar pa je v skupinskih dejavnostih šivanja zelo oteženo. 

V12. V tabeli označite, kako po vašem mnenju šivanje razvija določeno lastnost (1 – sploh ne 

razvija, 5 – zelo razvija). 
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Slika 4.12: Razvoj otrokovih sposobnosti in spretnosti 

Strokovni delavci so na podlagi svojih izkušenj in mnenj označili, v kolikšni meri šivanje 

razvija in spodbuja razvoj otroka. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je večina strokovnih 

delavcev mnenja, da se pri dejavnosti šivanja zelo razvijajo fina motorika, natančnost in 

koncentracija (Slika 4.12). 

4.2 Projekt šivanja blazinic 

Na osnovi teorije in analize stanja smo zasnovali projekt šivanja blazinic, katerega smo tudi 

spremljali in ovrednotili. V tabeli smo beležili svoja opazovanja razvijanja otrokove fine 

motorike, senzomotorike, prostorske predstavljivosti, logičnega mišljenja, interakcije med 

otroki, tehnološke pismenosti, ustvarjalnosti, natančnosti, koncentracije in drugo. Pri tem bo 1 

pomenilo, da otrok teh spretnosti sploh ne razvija, 5 pa, da jih zelo razvija.  
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Ideja 

Seznanjenje s tehniko šivanja nas je tako zelo navdušilo, da smo želeli to izkušnjo prenesti na 

otroke. Med počitkom otrok v vrtcu smo opazili, kako je en deček svojo odejico izvlekel iz 

prevleke in jo večkrat zložil tako, da je nastala majhna blazina. S prevleko se je pokril. Ob 

našem prihodu je povedal, da si je naredil »poušterček« (Slika 4.13). Tako smo dobili idejo, da 

bi lahko imel vsak otrok svojo blazino pri počitku, do nje pa bi prišli tako, da bi si vsak zašil 

svojo blazino.  

 

Slika 4.13: Deček si je iz odejice naredil blazino za počivanje 

4.2.1 Dejavnosti 

Motivacija 

Deklica je v vrtec prinesla okroglo blazino, ki jo je uporabila pri počitku (Slika 4.14). Postavila 

si jo je pod glavo in z njo počivala. Po končanem počitku smo deklico vprašali, ali lahko 

pogledamo njeno blazino. Deklica je prikimala in nam blazino položila v roke. Ostali otroci so 

to opazili in so se nama takoj priključili. Vprašali smo jo, zakaj si je prinesla blazino v vrtec. 

Odgovorila je, da bo tako lažje počivala. Z otroki smo pričeli pogovor o tem, ali imajo tudi oni 

take blazine, za kaj jih uporabljajo … Veliko otrok je povedalo, da imajo doma blazine, ki so 

drugačne od te, ki smo jo mi imeli v rokah, in da jo uporabljajo, kadar gredo zvečer spat. 

Vprašali smo jih, če bi imeli tudi v vrtcu blazino za počitek. Vsi so prikimavali in odgovarjali, 

da bi si to želeli. Nadaljevali smo z vprašanjem, kje bi lahko dobili blazino. Deklica (lastnica 

blazine) je povedala, da je to blazino kupila na bencinski črpalki in če jo želiš kupiti, moraš 
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zbirati nalepke. Nato smo otroke vprašali, ali bi do blazin lahko prišli še kako drugače. Povedali 

so, da jih lahko kupimo tudi v drugih trgovinah. Zanimalo nas je, kako blazine pridejo v 

trgovine, otroci pa so povedali, da jih tudi oni kupijo od drugih. Vprašali smo jih, kako sploh 

nastanejo blazine. Deček je odgovoril, da jih zašijejo. »Ali bi si tudi vi želeli zašiti svojo 

blazino?« smo jih vprašali. Otroci so najprej začudeno gledali, nato pa odgovorili, da bi si tega 

želeli. 

v 

Slika 4.14: Blazina iz trgovine 

     

 

 

Spoznavanje tehnik šivanja, pripomočkov za šivanje in njihove varne uporabe 

V igralnico smo prinesli šivalni stroj in ga položili na mizo. Otroci so se takoj zbrali in nekateri 

izmed njih so povedali, da ima tak stroj njihova mama in/ali babica. Otroci so vedeli, da je stroj, 

ki smo ga prinesli, šivalni stroj in da se uporablja za šivanje. Šivalni stroj za domačo uporabo 

smo položili na tla in otroke povabili, da pridejo bližje, da si ga skupaj ogledamo. Sedli smo v 

krog in začeli pogovor o šivalnem stroju. Najprej nas je zanimalo njihovo predznanje o samem 

stroju, kako deluje, za kaj se uporablja in ali so ga že kdaj prej uporabljali oni sami. Otroci so 

stroj poimenovali in povedali, da so pri šivanju že opazovali mamice/babice, sami pa še niso 

šivali s strojem in ne vedo, kako se ga uporablja. Tako lahko potrdimo zastavljeno hipotezo, da 

bo za večino otrok to prva izkušnja s šivanjem na šivalnem stroju. Otroke smo spraševali, če 

nam pomagajo pri predstavitvi posameznih delov na stroju (stopalka, sukanec, čolniček, tačka 

…). Ugotovili smo, da otroci niso znali sami poimenovati delov stroja. Otrokom smo pokazali, 

kako se sukanec na stroju napelje skozi stroj do igle. Ugotavljali smo, kako lahko šivamo, in 

prišli do ugotovitve, da lahko šivamo tudi s pravo šivanko. Veliko otrok je potrdilo, da so s 
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pravo šivanko že šivali. Nato smo otroke povabili v večnamenski prostor, kjer smo si na 

velikem ekranu pogledali različne posnetke o šivalnih strojih, šivanju s šivalnim strojem od 

blizu in o šivanju blazine (Sliki 4.15 in 4.16). Po končanem ogledu posnetkov smo se 

pogovarjali še o šivalnih pripomočkih in o varni uporabi strojev. 

 

Slika 4.15: Ogled šivanja s šivalnim strojem 

 

Slika 4.16: Ogled postopka šivanja blazine 
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Obisk Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad (tekstilna smer) 

Z otroki smo se odpravili na Srednjo strokovno in poklicno šolo Bežigrad. Obiskali smo učence, 

ki so takrat imeli praktični pouk šivanja in krojenja. Ogledali smo si njihovo delavnico, 

pripomočke, različne vrste blaga, izdelke … (Sliki 4.17 in 4.20). Vodja praktičnega pouka nam 

je odgovarjala na zastavljena vprašanja. Otroci so si podrobno ogledali šivalne stroje. Z 

vprašanji smo jih spodbujali, da so primerjali industrijski šivalni stroj z gospodinjskim šivalnim 

strojem. Pokazali so nam tudi malo drugačen stroj, kot so ga otroci poznali, in sicer opletilni 

stroj, ki hkrati pošije blago in ga odreže. Otroci so si na tabli ogledali skice oblek in prave kroje, 

iz katerih se lahko izdelajo oblačila. Spoznali so, da za šivanje poleg tehničnih orodij 

potrebujejo še tekstil in sukanec. Za tehniko šivanja lahko uporabijo različne šivalne stroje ali 

pa šivajo ročno (Sliki 4.18 in 4.19). 

 

Slika 4.17: Otroci označujejo mesto izreza s šiviljsko kredo 
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Slika 4.18: Postopek šivanja s pravo šivanko 

 

Slika 4.19: Šivanje z industrijskim šivalnim strojem 
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Slika 4.20: Ogled različnih zašitih izdelkov 

Izdelava načrta za blazino 

V igralnici so si otroci ogledovali različno literaturo o šivanju in kroje. Spoznavali so, da za 

šivanje potrebujemo najprej kroj, ki ga lahko izdelamo tako, da ga narišemo, ali pa uporabimo 

že izdelane kroje, ki jih dobimo v različnih knjigah in revijah o šivanju (Slika 4.21). 

 

Slika 4.21: Ogled krojev 

Vsak otrok je na večji list narisal obliko blazine in jo nato poljubno porisal ali pobarval. Otroci 

so na velik list risali s flomastri poljubne motive (Slika 4.22). 
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Slika 4.22: Izdelava načrta 

Skupaj smo si ogledali načrte in se pogovarjali o tem, kaj potrebujemo, da bi lahko prišli do 

blazine. Otroci so povedali, da potrebujemo blago in da imamo šivalni stroj že v igralnici. 

Nekateri otroci so povedali, da imajo njihove mamice in/ali babice doma blago. Nekaj 

narezanega blaga pa smo imeli tudi pri sebi. Najprej smo otrokom pokazali bel kos blaga v 

obliki kvadrata in jih vprašali, ali bi ga želeli kako okrasiti. Otroci so povedali, da bi ga lahko 

porisali z navadnimi flomastri. Povedali smo jim, da je to zelo dobra ideja, ampak da lahko 

namesto navadnih flomastrov uporabimo flomastre, ki so namenjeni prav risanju na blago. 

Otroke smo vprašali, ali se še spomnijo obiska na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad in 

ali se spomnijo, ko smo se pogovarjali o različnih vrstah blaga. Povedali smo jim, da je blago, 

ki ga bomo krasili in katerega bomo uporabili za naše blazinice, narejeno iz naravnih materialov 

in da je namenjeno prav izdelovanju različne posteljnine ter da se tako blago imenuje poplin.  

Poslikava blaga 

Vsak otrok je dobil belo blago v obliki kvadrata, kartonsko podlago, ščipalke in flomastre za 

blago. Otroci so z delom blaga prekrivali kartonsko podlago in ga nato pričvrstili s ščipalkami, 

da se ni gubalo. S flomastri za blago so otroci risali na svoj kos blaga. Porisane kose blaga smo 

nato z likalnikom polikali, da se barva utrdi in tako postane bolj obstojna. Otroci so spoznavali 

barve za tekstil in njihovo uporabo.  
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Slika 4.23: Otroci poljubno barvajo blago 

Sestavljanje kvadratnih koščkov tekstila z različnimi vzorci in šivanje s šivalnim strojem 

Otrokom smo pokazali še preostalo blago, ki je bilo razrezano v obliki kvadrata, v merah 

20 x 20 cm, različnih barv in z različnimi vzorci. Za podlago smo jim ponudili en kartonski 

kvadrat v merah 40 x 40 cm. Otroci so dobili navodilo, da se lahko igrajo s kosi blaga in si 

sestavijo del svoje blazine. Sestavljali so manjše kvadrate v enega večjega. Ugotavljali so, 

koliko kosov tekstilnih kvadratkov potrebujejo, da prekrijejo površino enega večjega kvadrata. 

Svojo postavitev so velikokrat spremenili in se na ta način poigravali s sestavo vzorcev. Večina 

otrok je ugotovila, da za prekrivanje večje površine kvadrata potrebujejo štiri manjše kvadrate 

(Slika 4.24). 
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Slika 4.24: Sestavljanje manjših kvadratov iz blaga v večji kvadrat 

Nato je sledilo sestavljanje po dva kosa blaga skupaj na lično stran. Z otroki smo se pogovarjali, 

da želimo vse štiri dele blaga zašiti skupaj tako, da zašijemo najprej po dva dela skupaj. Otroke 

smo spodbujali, da sestavijo dva dela blaga tako, da se lični (pravi) strani stikata. Večina otrok 

je imela težave pri pravilnem sestavljanju blaga, vendar jim je ob pomoči odraslih to naposled 

tudi uspelo.  

Sestavljeno blago so otroci zatrdili s ščipalkami, da se med šivanjem ne bi premikalo in s tem 

gubalo. 

 

Slika 4.25: Sestavljanje dveh delov blaga na lični strani in utrjevanje s šiviljskimi 

ščipalkami 
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Sestavljena dela so otroci zašili s šivalnim strojem. Z vsakim otrokom smo pred šivanjem 

obnovili pravila varne uporabe šivalnega stroja. Otroci so se udobno namestili na stol, si 

nastavili stopalko na tleh tako, da jo z nogo dosežejo, in si nastavili blago pod tačko za šivanje. 

Otroke smo spodbujali, da morajo blago postaviti pod tačko tako, da bomo šivali po robu blaga 

(Slika 4.26). 

 

Slika 4.26: Šivanje s šivalnim strojem po robu blaga 

Otroci so s pritiskom noge na stopalki povzročili, da se je tačka na šivalnem stroju premikala. 

Ugotavljali so, da če pritisnejo na stopalko močneje, se bo tudi igla na šivalnem stroju premikala 

hitreje. Otroci so si kose blaga zatrdili s šiviljskimi ščipalkami. Ko je igla na stroju prišla do 

ščipalke, so otroci morali dvigniti nogo s stopalke, kar je povzročilo to, da se je igla ustavila in 

so lahko varno odstranili ščipalko, nato pa so šivali naprej.  

Otroci so razgrnili zašiti del in ga postavili na mizo. Iz dveh manjših kvadratov so dobili en 

večji pravokotnik. Zašili so še preostala dva manjša kvadrata in tako dobili še en pravokotnik 

(Slika 4.27). Dva pravokotnika je bilo treba sestaviti na lični strani, ju zatrditi s šiviljskimi 

ščipalkami in nato pošiti po robu (Slika 4.28). 
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Slika 4.27: Šivanje dveh kvadratov 

 

Slika 4.28: Sestavljanje dveh pravokotnikov na lični strani 

Dobili smo en večji kvadrat, sestavljen iz štirih manjših kvadratov (Slika 4.29). 
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Slika 4.29: Sestavljen kvadrat iz manjših kvadratov z vzorci 

Sedaj so imeli dva kvadrata, enega zašitega (sestavljenega iz različnih vzorcev) in enega, ki so 

ga poslikali s flomastri za blago. Oba dela so otroci sestavili na lični strani in zatrdili s 

šiviljskimi ščipalkami (Sliki 4.30 in 4.31).  

 

Slika 4.30: Sestavljanje zašitega in poslikanega kvadrata na lični strani 
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Slika 4.31: Fiksiranje zašitega in poslikanega kvadrata na lični strani s šiviljskimi 

ščipalkami 

Otroci so sestavljena kosa blaga postavili pod tačko na šivalnem stroju, spustili tačko na blago 

in pričeli s pritiskanjem na stopalko. Z eno roko so si pomagali pri usmerjanju blaga med 

šivanjem. Ko je igla prišla blizu šiviljske ščipalke, so odmaknili nogo s stopalke, da se je šivanje 

ustavilo, in nato z roko odstranili šiviljsko ščipalko. S šivalnim strojem so do konca zašili tri 

stranice (Slika 4.32), na eni stranici pa so pustili manjšo odprtino, ki bo služila temu, da bodo 

lahko notri dali polnilo. 
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Slika 4.32: Šivanje vseh stranic 

                           

Slika 4.33: Šivanje zašitega in poslikanega kvadrata na lični strani in utrjevanje začetka 

in konca z dodatnim šivom 
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Slika 4.34: Odrezovanje odvečnega sukanca 

Otroci so s škarjami postrigli ostanke sukanca, ki so viseli iz zašitega blaga. Poiskali so nezašiti 

del blaga in ga skozi odprtino obrnili na pravo stran (Slika 4.34).  

 

Slika 4.35: Iskanje odprtine v zašiti blazini 



42 

 

Slika 4.36: Sodelovanje in pomoč pri iskanju odprtine 

 

Slika 4.37: Obračanje zašitega blaga na pravo stran 
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Polnjenje blazin s polnilom in šivanje s pravo šivanko 

Z otroki smo si ogledali zašito blago in ugotavljali, kaj še potrebujemo, da bi iz tega nastale 

blazine. Ugotovili so, da ga je treba napolniti s »puhkom« (Slika 4.38).  

Obrnjeno blago so otroci napolnili s polnilom za vzglavnike. Z rokami so trgali polnilo na 

manjše kose in ga nadevali v vzglavnik. Odprtino v blazini so otroci šivali s pravo šivanko 

(Slika 4.39) in tako je nastala njihova blazinica (Slika 4.40), ki so jo še isti dan uporabili pri 

počitku (Slika 4.41). 

 

Slika 4.38: Polnjenje blazin s polnilom 

 

Slika 4.39: Šivanje odprtine s pravo šivanko 
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Slika 4.40: Končni izdelek 

 

Slika 4.41: Uporaba blazinic pri počitku 

Igra s tekstilom in izdelava tekstilne trgovine 

Otroci so v vrtec prinašali blago. Za shranjevanje blaga smo uporabili predalnik. Otroci so 

izrazili željo, da bi se igrali z blagom, zato smo blago vzeli iz vrečk in ga zložili v predalnik 

(Slika 4.42).  
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Slika 4.42: Otroci zlagajo blago v predalnik 

Razvile so se različne vrste iger med otroki. Otroci so blago raznašali po igralnici in se z njim 

igrali (Slike 4.43, 4.44 in 4.45). 

 

Slika 4.43: Prekrivanje površine mize 
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Slika 4.44: Igra vlog 

 

Slika 4.45: Igra vlog – predstava 

Deklica na Sliki 4.46 se igra, da šiva s šivalnim strojem. Za stopalko si je pod nogo postavila 

usnjeno denarnico, za šivalni stroj pa je uporabila blagajno, ki ima ob strani tekoči trak. Blago 

je položila na trak in ga je s pomočjo prstov potiskala naprej. 
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Slika 4.46: Simbolna igra 

Skupaj z otroki smo ustvarili kotiček, ki so ga otroci poimenovali trgovina. V trgovini so 

prodajali blago in pripomočke za šivanje. Blago so merili, izrezovali in ga prodajali (Slike 4.47, 

4.48 in 4.49). 

 

Slika 4.47: Igra v novem kotičku 
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Slika 4.48: Rezanje blaga v kotičku trgovina 

  

Slika 4.49: Prodaja in kupovanje blaga v kotičku 

4.3 Rezultati opazovalnega lista 

Z opazovalnim listom smo želeli pridobiti informacije, v kolikšni meri se pri otrocih razvijajo 

spretnosti in sposobnosti pri izvajanju tehnične dejavnosti šivanja. 
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Slika 4.50: Beleženje razvoja sposobnosti in spretnosti otrok med izvajanjem tehnične 

dejavnosti šivanja 

Fina motorika 

Rezultati kažejo, da se je pri večini otrok zelo razvijala spretnost fine motorike, kar je bilo 

mogoče opaziti med izvajanjem sestavljanja blaga in zatrjevanja s šiviljskimi ščipalkami (Sliki 

4.25 in 4.38). Večina otrok ni imela težav pri zatrjevanju blaga s šiviljskimi ščipalkami.  

Senzomotorika 

Otroci so z blagom manipulirali in ugotavljali njegove lastnosti. Večina otrok je opredelila 

blago kot mehek material. Otroci so poznali razliko med polnilom, ki je puhasto, in med ostalim 

blagom. Večina jih je vedela, da bomo puh uporabili za polnitev blazinic, ker je mehkejše. 

Prostorska predstavljivost 

Glede na rezultate je razvidno, da 26 % otrok ni imelo težav pri postavljanju blaga pod tačko 

na šivalnem stroju in v kot, ki je pomenil točko, ki pomeni začetek, kjer bomo šivali 

(Slika 4.33). Ostali so potrebovali več spodbud odraslega, da so blago postavili pod tačko na 

stroju tako, da so nato začeli s šivanjem na začetku stranice blaga. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Š
te

v
il

o
 o

d
g

o
v

o
ro

v

1 – sploh ne razvija 2 – malo razvija 3 – delno razvija 4 – razvija 5 – zelo razvija



50 

Logično mišljenje 

Otroci so sestavljali blago in ugotavljali pravilnost sestave blaga (na lični strani) in na kateri 

strani morajo blago zašiti. Kakor je razvidno iz rezultatov, je večina otrok imela težave pri 

sestavljanju blaga na lično stran in ugotavljanju strani, ki je primerna za šivanje (narobna stran). 

Otroci so morali poiskati odprtino na blazinici, ki je bila namenjena temu, da so otroci vanjo 

nadevali polnilo. Deklica je pri iskanju odprtine ugotovila, da mora slediti šivom (poimenovala 

jih je črtice) na zašiti strani blaga in tam, kjer se »črtice« končajo, tam je odprtina (Slika 4.36). 

Interakcije med otroki 

Iz rezultatov je razvidno, da je večina otrok malo razvijala interakcijo z drugimi otroki. 

Dejavnost šivanja na šivalnem stroju je zaradi oblike dela in varnosti potekala individualno, 

zato otroci v tej dejavnosti niso imeli možnosti sodelovanja. V vseh ostalih dejavnostih pa so 

otroci imeli več možnosti za sodelovanje. Nekateri so se odločali za sodelovanje, drugi pa so 

raje delali samostojno. Otroci so med seboj sodelovali v dejavnostih, ko so iskali odprtino v 

zašiti blazini, pomagali so eden drugemu obrniti zašito blazino na pravo stran (Slike 4.36, 4.37 

in 4.35). 

Tehnološka pismenost  

Za vse otroke je bila to prva izkušnja šivanja s šivalnim strojem. Večina otrok še ni imela 

nikakršne izkušnje s šivalnim strojem. Nekateri so stroj samo videli, nekateri so videli svoje 

babice ali mamice pri uporabi stroja. Večina otrok ni znala poimenovati delov na šivalnem 

stroju in pripomočkov, ki jih uporabljamo za šivanje. 

Ustvarjalnost 

Tekstil je ponudil otrokom možnost za ustvarjanje z njim. Otroci so s flomastri za tekstil 

poljubno okrasili svoj kos blaga. Nekateri so si za ustvarjanje vzeli več, drugi manj časa. Blago 

so krasili z različnimi linijami in vzorci. Nekateri so uporabljali preproste nesklenjene linije, 

drugi so uporabljali kombinacijo sklenjenih in nesklenjenih linij (Slika 4.23). 
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Natančnost 

Sestavljanje dveh kosov blaga je večini otrok predstavljalo težave. Blago se je gubalo ali se je 

pri polaganju prijelo eno na drugega, zato so imeli otroci v večini težave pri natančnem 

polaganju enega kvadratnega kosa blaga na drugega. Ena deklica je imela težave, ko je 

sestavljala blago na mizi, zato je našla lažjo rešitev in je blago sestavljala na tleh, pri tem pa je 

čepela. 

Koncentracija 

Dejavnost nastajanja in izdelava izdelka zahtevata veliko predpriprav, zato je koncentracija zelo 

pomembna. Ugotovili smo, da je večina otrok potrebovala premor med samim postopkom 

izdelave in so nato z izdelavo nadaljevali prihodnji dan ali pa takrat, ko so izrazili željo po 

nadaljevanju. Nekateri otroci so v enem dnevu izdelali svojo blazino od začetka do konca 

(poglavje: Sestavljanje kvadratnih koščkov tekstila z različnimi vzorci in šivanje s šivalnim 

strojem). 
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5 DISKUSIJA CILJEV IN HIPOTEZ 

V diskusiji najprej predstavimo, kako smo dosegli zastavljene cilje.  

C1: Predstaviti šivanje s šivalnim strojem kot tehnično dejavnost.  

Tehnične dejavnosti smo zastavili na podlagi zastavljenih ciljev. Otroci so imeli skozi 

dejavnosti možnost izkustvenega učenja in spoznavanja delovanja tehnične naprave (šivalni 

stroj). Spoznavali so različne materiale, njihov namen in uporabo. Spoznavali so vrsto blaga, ki 

je namenjeno za izdelavo in uporabo posteljnine (poglavje 3.1.1). Tehnično dejavnost šivanja 

smo povezali s kurikularnimi področji, kjer smo predstavili tudi konkretne tehnične dejavnosti 

v povezavi s šivanjem (poglavje 3.2.2). 

C2: Omogočiti otrokom doživljanje, spoznavanje in uživanje v šivanju. 

Otroci so bili skozi dejavnosti šivanja aktivni udeleženci. K dejavnosti so pristopali 

individualno ali v manjših skupinah (največ trije otroci). Dosledno so nas opominjali, da še niso 

naredili svoje blazinice, kar je bil pokazatelj, da si tega zelo želijo, vendar so sprejeli tudi 

razlago, da ne moremo šivati vsi hkrati (poglavje 3.1.1). 

C3: Analizirati pogostost uporabe tehnike šivanja z otroki med vzgojitelji s pomočjo 

vprašalnika. 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili vzgojitelji, smo ugotovili, da se v vrtcu 

pogosto uporablja tehnika šivanja. V večini šivajo vzgojitelji sami, izdelki pa so namenjeni 

otrokom ob različnih priložnostih. Vzgojitelji ponujajo dejavnosti šivanja s šivanko (plastično 

in pravo) tudi otrokom, vendar pri tem navajajo, da so dejavnosti zelo zahtevne za predšolske 

otroke (poglavje 4.2). 

C4: Analizirati in kritično ovrednotiti tehnično dejavnost šivanja v vrtcu. 

Tehnična dejavnost šivanja v vrtcu otrokom ponuja pester izbor dejavnosti, ki vplivajo na 

otrokov celostni razvoj. Otroci skozi sam potek dejavnosti doživljajo veselje in ugodje. Za 

izvajanje dejavnosti šivanj v vrtcu je potrebno individualno delo ali delo v majhnih skupinah 
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(poglavje 3.1.1). Iz vprašalnikov je razvidno, da so vzgojitelji mnenja, da se prek tehnične 

dejavnosti šivanja zelo razvijajo fina motorika, natančnost in koncentracija. Da pa tehnična 

dejavnost šivanja pozitivno vpliva tudi na druga področja razvoja spretnosti in sposobnosti pri 

otrocih in da jih zelo razvija, je razvidno s Slike 4.50, ki smo jo uporabili za beleženje. Tabela, 

ki so jo izpolnjevali vzgojitelji, je enaka tabeli, ki smo jo uporabili pri svojem beleženju (Sliki 

4.5 in 4.50). 

Preverili smo tudi podane hipoteze. 

H1: Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev pri svojem delu z otroki ne uporablja 

tehnike šivanja s šivalnim strojem. 

Ugotovitev: do rezultata smo prišli s pomočjo vprašalnika za vzgojitelje. 95 % anketiranih 

vzgojiteljev še nikoli ni uporabilo tehnike šivanja s šivalnim strojem. Hipoteza 1 je potrjena. 

H2: Večina otrok med šivanjem na šivalnem stroju ne bo imela težav pri usklajevanju 

gibov oko-roka-noga. 

Ugotovitev: do ugotovitve smo prišli s pomočjo tehnične dejavnosti šivanja na šivalnem stroju. 

Otroci med šivanjem v večini niso imeli težav pri usklajevanju gibov roka-oko-noga, ki so 

potrebni za hkratno pritiskanje stopalke z nogo, gledanje v blago in poravnavanje in sukanje 

blaga z roko. Hipoteza 2 je potrjena. 

H3: Večina otrok bo pred šivanjem imela težave pri sestavljanju blaga na pravo stran. 

Ugotovitev: do ugotovitve smo prišli s pomočjo tehnične dejavnosti predpriprave blaga za 

šivanje. Pri sestavljanju dveh kvadratnih kosov blaga na lično stran (pravi strani se stikata) je 

večina otrok imela težave. Blago so sestavljali tako, da je bil spodnji del blaga obrnjen tako, da 

se je videla lepa (lična) stran, in na ta kos blaga so položili še en kos blaga tako, da se je spet 

videla lepa (lična) stran, torej stikali sta se ena lična stran in ena nelična stran. Hipoteza 3 je 

potrjena. 

H4: Za večino otrok bo to prva izkušnja šivanja s šivalnim strojem. 
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Ugotovitev: do ugotovitve smo prišli s pomočjo tehnične dejavnosti šivanja na šivalnem stroju. 

Delo je potekalo individualno ali v majhnih skupinah. Otroci so imeli več možnosti spraševanja 

in odgovarjanja. Otroke smo spraševali, ali so sami že kdaj šivali na šivalnem stroju. Vsi so 

odgovorili, da je to zanje prva izkušnja, so pa že opazovali druge pri šivanju. Hipoteza 4 je 

potrjena. 
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6 ZAKLJUČEK 

Otrokom igra pomeni zelo veliko. Svet spoznavajo skozi igro, zato je pomembno, na kakšen 

način jim predstavimo dejavnosti. Radi opazujejo odrasle in jih nato posnemajo. Otroci so 

pripovedovali, da ima mamica ali babica doma šivalni stroj in da so že gledali, kako šiva. Na 

predlog, da bi lahko tudi oni uporabili šivalni stroj, so odgovorili, da ne, ker je to prenevarno. 

Otrokom se bojimo ponuditi določene zahtevnejše dejavnosti, ker menimo, da niso še sposobni 

zanje, vendar pa je otroku treba vedno ponuditi zahtevnejše naloge. Tako je bilo v primeru 

šivanja s šivalnim strojem, kjer je bila to za otroke prva izkušnja šivanja na njem. Otroci so se 

odzivali zelo pozitivno, kar je tudi potrdila izjava dečka, ki je med šivanjem na šivalnem stroju 

dejal: »Ta mašinca gre pa ful dobr.« Dobili smo tudi povratno informacijo mame, ki ji je hči po 

šivanju na stroju v vrtcu povedala, da bo postala šivilja, ko odraste.  

Med projektom smo se od otrok veliko naučili, prav tako pa so se tudi otroci veliko naučili in 

si pridobili nove pozitivne izkušnje. Otroci so ugotovili, da blazin ne dobimo samo v trgovini, 

ampak da jih lahko izdelajo sami. Z obiskom praktične ure na srednji šoli so otroci spoznavali, 

kako se še lahko učijo tehnike šivanja, spoznavali so pripomočke za šivanje, različne šivalne 

stroje … Vsi otroci so dokončali svoj izdelek, kar je zelo pozitivno vplivalo na njihovo 

samozavest. Izdelke so si med seboj kazali, jih primerjali in jih tudi uporabljali pri igri, počitku 

… 

Ugotovili smo, da tekstil lahko uporabimo na vseh področjih dejavnosti. Otroška igra s 

tekstilom nas je osupnila. Tekstil so vključevali v vsako igro. Nastajale so prodajalne, 

restavracije, lutkovne predstave, igre vlog … 

Glede na odgovore vzgojiteljev, ki smo jih dobili z vprašalnikom, lahko sklepamo, da se tudi 

otrokom v vrtcu premalo ponuja dejavnost šivanja s šivalnim strojem, zato smo manjši skupini 

sodelavk (štiri) to dejavnost predstavili in navdušili dve sodelavki, ki sta odločeni, da bosta 

začeli s šivanjem na šivalnem stroju. Pravilen pristop in motivacija sodelavk bi lahko pripeljala 

do tega, da bi se jih več odločalo za učenje tehničnih postopkov šivanja na šivalnem stroju in 

posledično tudi s prenosom šivalnih izkušenj na otroke. 
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8 PRILOGE 

Pri našem raziskovanju smo uporabili vprašalnik za vzgojitelje in tabelo za beleženje razvoja 

spretnosti in sposobnosti pri otrocih. 

8.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Spoštovani! 

Sem Sabina Agić, študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. 

V okviru diplomske naloge raziskujem, v kolikšni meri se uporabljajo tehnike obdelave blaga: 

šivanje, pri delu s predšolskimi otroki. Prosim Vas, da mi pomagate in izpolnite vprašalnik. 

Anketa je anonimna, rezultate pa bom uporabila zgolj v namen raziskovanja v diplomskem 

delu. 

1. Koliko let opravljate delo v vzgoji in izobraževanju? 

a) Manj kot 10 let, 

b) med 10 in 20 let, 

c) več kot 20 let. 

2. Po kakšnih igračah, po vaših opažanjih, otroci stari od 1-3 let največkrat posegajo? 

a) Igračah iz plastike, 

b) igračah iz lesa, 

c) igračah iz blaga, 

d) igračah iz kartona, 

e) druge igrače:_____________________________________________________. 

 

3. Po kakšnih igračah, po vaših opažanjih, otroci stari od 3-6 let največkrat posegajo? 

a) Igračah iz plastike, 

b) igračah iz lesa, 

c) igračah iz blaga, 

d) igračah iz kartona, 

e) druge igrače:_____________________________________________________. 
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4. Po katerih materialih največkrat posegate za pripravo didaktičnih materialov za otroke? 

Možnih je več odgovorov. 

a) Les, 

b) blago, 

c) papir, 

d) PVC embalaža, 

e) drugo____________________________________________________________. 

 

5. Katere tehnike največkrat uporabljate pri izdelavi didaktičnih igrač? 

a) Mizarske (brušenje, žaganje …), 

b) likovne, 

c) tekstilne (rezanje, šivanje …), 

d) drugo ____________________________________________________________. 

 

6. Kakšne so vaše izkušnje iz področja šivanja ? 

a) Nimam nikakršnega znanja s področja šivanja, 

b) imam delno znanje na področju šivanja, 

c) imam dolgoletne izkušnje na področju šivanja. 

 

7. Ali ste kdaj izdelali kakšne igrače iz blaga za otroke?  

a) Ne. Zakaj ne?________________________________________________________. 

b) Da. Katere?__________________________________________________________. 

 

8. Ali ste kdaj vključili otroke v tehniko izdelave: šivanje? 

a) Ne. Zakaj ne?_________________________________________________________. 

b) Da. Ob kakšnih primerih?_______________________________________________. 

 

9. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, napišite kako so otroci šivali? 

a) Ročno s pravo šivanko, 

b) ročno s plastično šivanko, 

c) s šivalnim strojem, 

d) drugo_______________________________________________________________. 

 

10. Ali ste naleteli na kakšne težave pri šivanju z otroki? Kakšne? 
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a) Ne, 

b) da. _________________________________________________________________. 

 

 

11. Kakšne oblike in metode dela se vam zdijo primerne za izvajanje dejavnosti šivanja z 

otroki? 

a) Individualna, 

b) skupinska, 

c) v dvojicah, 

d) drugo _______________________________________________________________. 

 

12. V tabeli označite kako po vašem mnenju šivanje razvija: (1- sploh ne razvija, 5-zelo 

razvija). 

Finomotoriko 1 2 3 4 5 

Senzomotoriko 1 2 3 4 5 

Prostorsko predstavljivost  1 2 3 4 5 

Logično mišljene 1 2 3 4 5 

Interakcije med otroki 1 2 3 4 5 

Tehnološko pismenost 1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

Natančnost 1 2 3 4 5 

Koncentracijo 1 2 3 4 5 

Drugo (napišite): 1 2 3 4 5 

 

8.2 Tabela za spremljanje otroka 

Tabela za beleženje razvoja sposobnosti in spretnosti otrok med izvajanjem tehnične dejavnosti 

šivanja. (1- sploh ne razvija, 5- zelo razvija). 

Finomotoriko 1 2 3 4 5 

Senzomotoriko 1 2 3 4 5 

Prostorsko predstavljivost  1 2 3 4 5 

Logično mišljene 1 2 3 4 5 
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Interakcije med otroki 1 2 3 4 5 

Tehnološko pismenost 1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

Natančnost 1 2 3 4 5 

Koncentracijo 1 2 3 4 5 

Drugo (napišite): 1 2 3 4 5 

 


