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POVZETEK: 

 

V diplomskem delu želim vzgojiteljem predstaviti projektno delo, preko katerega otrok 

spoznava nov material les. Kar nekaj vzgojiteljev ima težave pri obravnavanju novih 

materialov in obdelovanju le-teh. Hkrati pa z delom z lesom želim pri otrocih spodbuditi 

njihovo motoriko. Zato sem se odločila, da bomo izdelali motorično tablo iz lesa, ki bo 

krepila otrokovo fino in grobo motoriko. Iz lesa se da marsikaj izdelati. To so dokazali že 

otroci, stari od 4 do 6 let. V vrtcu Jevnica smo se lotili izdelave motorične table. S tem bi radi 

pokazali in dokazali, da lahko tudi otroci izdelujejo vse mogoče stvari iz lesa. Pred 

izdelovanjem sem vzgojiteljem vrtca Litija razdelila anketne vprašalnike, s pomočjo katerih 

sem želela izvedeti, kako in koliko uporabljajo les. Preko z anketo pridobljenih odgovorov  

sem ugotovila, da se večina vzgojiteljev ne poslužuje lesa kot materiala za izdelovanje 

izdelkov, ampak za vključevanje v igro z nestrukturiranim materialom.  Kot razloge za 

neuporabo lesa navajajo poškodbe, neznanje pri obdelavi, starost otrok itd. V teoretičnem delu 

sem opisala razvoj motorike, uporabo lesa in orodij, s katerimi so otroci obdelovali les, kako 

poteka projektno delo v vrtcu in najpomembnejše, da je izdelovanje table igra, ki sodi v 

tehnično vzgojo. V empiričnem delu sem opisala dejavnosti, s pomočjo katerih smo spoznali 

les kot material in izdelali motorično tablo. Dejavnosti sem izvajala v skupini Jurčki z 22 

otroki, starimi od 4 do 6 let. V sklopu dejavnosti smo izvajali projektno delo, preko katerega 

so otroci samostojno raziskovali, podajali ideje, reševali morebitne probleme, urili lastno 

domišljijo in pridobivali nove izkušnje. Na podlagi opazovanja otrok pri igri z motorično 

tablo je vidno, da so otroci pri igrah uživali, se medsebojno spodbujali, pomagali pri 

morebitnih težavah itd. Motorična tabla je otrokom doprinesla novo znanje in tudi 

medsebojno sodelovanje, kjer so otroci kljub urjenju motorike pridobival tudi na socialnem 

področju.  

 

Z napisano diplomsko nalogo želim vse vzgojitelje spodbuditi, da pričnejo z obdelavo lesa, 

kajti otroci ob tem materialu neizmerno uživajo. Ob tem pa se že veselim naslednjega 

tehničnega projekta. 

 

KLJUČNE BSEDE: les, obdelava lesa, motorika, projektno delo, izdelava motorične table 
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From the Idea to the Product in the Process of Creating and Testing a 

Motor Skills Board 

SUMMARY 

In this thesis I want to present project work through which a child gets familiar with a new 

material – wood. Quite a number of educators have problems with treating new materials and 

working with them. At the same time I would like to stimulate the children’s motor function 

by working with wood. Thus I decided we would make a motor board from wood that will 

strengthen children’s fine and gross motor skills. Many a thing can be made from wood. This 

was already proven by children aged 4 to 6. We began making the motor board in the 

kindergarten in Jevnica. By doing that we wanted to show and prove that children can make 

various things from wood as well. Before doing this the educators of the kindergarten Litija 

were given the questionnaire which helped me learn about how and how much they use wood. 

Having the answers to this questionnaire I found out that the majority of the educators do not 

use wood as a material for making products but they incorporate it in playing with 

unstructured material. They list reasons such as injuries, not knowing how to treat it, the 

children’s age and others for not using wood. In the theoretical part of this thesis I described 

the development of motor function, the use of wood and tools used by the children to work 

with wood, how the project work took place and, most importantly, that the making of the 

board is a game, which is a part of technical education. In the empirical part of it I described 

the activities which were used to learn about wood as a material and to make the motor board. 

The activities were performed in the group called ‘Jurčki’ with 22 children, aged 4 to 6. 

Through these activities we carried out the project work where the children autonomously 

researched, shared ideas, solved potential problems, trained their own imagination and gained 

new experience. Based on observation of children playing with the game, I came to the 

conclusion that they enjoyed the game, encouraged and helped each other while playing, etc. 

The game contributed new knowledge as well as mutual cooperation where kids gained not 

only motor but also social skills 

 

By writing this thesis I want to encourage all educators to begin working with wood, because 

the children enjoy using this material immensely. At the same time I am already looking 

forward to the next technical project. 

 

KEY WORDS: wood, processing wood, motoric functions, project, making motor board 
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1 UVOD 

 

Ali so projekti v vrtcu res tako težko izvedljivi, kot pravijo? To želim potrditi ali zanikati 

sama. Za diplomskim delom bomo poizkusili izvesti projektno delo, pri katerem bodo otroci 

uporabljali material les. Les je najstarejša surovina s širokim spektrom uporabe. Otroke želim 

seznaniti s pomenom, ki ga ima les v človekovem življenju, hkrati pa v proces spoznavanja 

lesa neposredno vplesti še tehnično vzgojo. Da bi bil učinek še večji, želimo z izdelavo 

motorične table pri otroku spodbuditi razvoj motoričnih sposobnosti. V današnjem času se 

otroci veliko poslužujejo tako imenovanih pametnih naprav, ki ne spodbujajo njihove 

motorike. Tako prihaja do velikih težav v osnovnih šolah, saj marsikateri otrok ne zna prijeti 

svinčnika, kaj šele izdelati stvar, ki zahteva veliko ročnih spretnosti in izurjenosti v vidnem in 

tipnem zaznavanju.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Les je najstarejša in najosnovnejša naravna surovina, s katero je človek začel graditi in 

oblikovati (Čadež Lapanje, 1983). Naši davni predniki so z njim gradili, iz njega so izdelovali 

orodja, orožja in ga uporabljali za gorivo (Papotnik, 1993). Za oblikovanje in gradnjo  se 

uporablja vse vrste lesa. Les se ne razlikuje samo po trdoti in žilavosti, ampak tudi po gostoti 

in starosti. Na lastnosti te surovine  vplivata še kraj in klimatske razmere, v katerih je bil les 

pridobljen (Čadež Lapanje, 1983). V današnjem času iz lesa pridobivamo številne produkte, 

kar pomeni, da je uporaba tega materiala zelo raznolika (Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič, 

2012). Zelo pomembna je celuloza, osnovna sestavina papirja (Aberšek, 1995). Ker je les 

eden izmed najpomembnejših materialov, je prav, da otroke o tem ozaveščamo. Les naj 

spoštujejo in ohranjajo ter se zavedajo, da brez dreves, iz katerih les pridobivamo, ne bi bilo 

življenja.  

Otrok se v predšolski igri vsakodnevno srečuje z elementi tehnične vzgoje. Opazuje, 

posnema, prepoznava različne stroje, vozila. V igrah konstruira, gradi, razstavlja itd. S tem 

pridobiva prva spoznanja in izkušnje iz sveta tehnike (Papotnik, 1993). Spoznava različne 
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poklice, praktično delo, izrabo časa in sredstev, materiala, energije, razvija kritično mišljenje 

ob delu in rezultatih dela.  Že v predšolskem obdobju je potrebno razvijati ustvarjalno 

mišljenje in perceptivne, praktične aktivnosti otrok (Papotnik, 1992). Sam proces tehnične 

vzgoje na tej stopnji poteka spontano, in sicer skozi igro (Papotnik, 1993). Otrok na ta način 

globlje razumeva pomene predmetov in pojavov iz sveta tehnike ter prične spoznavati prva 

osnovna orodja in rokovanje z njimi. Tehnika kot takšna pa človeku olajša delovna opravila, 

družbi prinaša razvoj, posamezniku pa bogati prosti čas (Papotnik, 1993).   

Če želimo pri otroku še bolj spodbuditi tehnično vzgojo, moramo v igro in delo vnesti 

elemente načrtnosti: usmerjenost, potek, strategijo. Projektna naloga, ki jo na ta način 

izvajamo v vrtcu, je oblika proizvodnega dela. Organizirana je vse od začetne idejne faze do 

priprave tehnične in tehnološke dokumentacije ter izvedbe dela in ovrednotenja izdelka 

(Papotnik, 1992). Bistvene značilnosti projekta so: izvajanje praktičnih nalog iz vsakodnevnih 

situacij, sodelovanje vseh otrok pri izvajanju dejavnosti, prepletanje védenja z različnih 

strokovnih področij in prevladovanje izkustvenega znanja (afektivna, kognitivna, motorična, 

socialna sfera). Pri projektu je pomembno, da otrok rešuje miselne probleme,  s katerimi 

odkriva nove odnose, spoznanja, izkušnje. Otroci pri izdelavi in uresničevanju projekta kot 

načrtovane dejavnosti pridobivajo nove življenjske izkušnje s področja tehnike, hkrati pa se v 

njih sprožajo notranje potrebe (Papotnik, 1992).  

V današnjem času se v vrtcih premalo posvečajo tehničnim dejavnostim in lesu. V oddelkih 

vrtca imajo vzgojiteljice na razpolago lesene igrače, vendar pa se nikoli ne lotijo izdelave 

izdelkov ali projekta, ki bi se osredotočal na načrtno tehnično delo z lesom ali drugim 

materialom. Les je ustrezen material, ki omogoča razne manipulacije tako pri obdelavi kot pri 

delu s polizdelki. Je dovolj trden, da je konstrukcija stabilna, dovolj trd, da prenaša razne 

praske in udarnine, tudi dovolj prožen, hkrati pa zaradi svojih estetskih lastnosti tudi prijeten 

za delo in igro (Jug Hartman, 1997). Pomembno je, da otroka seznanjamo z vsemi področji, s 

katerimi se bo srečaval v življenju. Načrtovane dejavnosti pa morajo potekati skozi igro, ker 

igra predstavlja neizčrpen vir novih spoznanj (Marjanovič idr., 1981). Projekt želimo 

zasnovati tako, da bodo otroci ves čas aktivni, kreativni pri izdelovanju in uporabi materialov. 

V projektu bo sodeloval oddelek otrok, starih od 4 do 6 let (20–24). Izdelovali bomo leseno 

motorično tablo. Za tablo sem se odločila, ker sem zaznala  pomanjkanje grafomotorike in 

finomotorike pri otrocih. Z motoriko pridobivajo sposobnosti za vodenje in držo predmetov v 

rokah ter sposobnost za pisanje, ki ima pomemben vpliv na poznejšo učno uspešnost v šoli 

(Grginič, 2008). V današnjem času je tehnologija (internet) neizprosna, najmočnejša sila, ki se 
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je ne da ustaviti, tudi če si to želimo (Taylor, 2015). Za veliko stvari uporabljamo internet in 

nove pametne naprave, ki nam omogočajo hitrejše in enostavnejše reševanje problemov. A ne 

zavedamo se, da s tem ne spodbujamo svojih človeških sposobnosti, zlasti samostojnega 

razmišljanja, ročnega oblikovanja in kritičnega vrednotenja. Zato želim s tem projektom pri 

otrocih pokazati, kako pomembne so lastne izdelave izdelkov in na koncu zadovoljstvo 

(sreča) ob končanem izdelku. Tabla je namenjena vsem otrokom našega vrtca in ne le skupini, 

ki jo bo izdelala. Za to sem se odločila, ker ne želim motoričnih sposobnosti spodbujati samo 

pri svoji skupini, ampak pri vseh otrocih, saj otrok z igro in igračami razvija, gradi in oblikuje 

svojo osebnost (Papotnik, 1993). Tabla je igrača, na kateri so pritrjene grafo-finomotorične 

igre, ki jih bodo otroci sami izdelali iz lesa in drugih materialov. Igrača je sredstvo, s katerim 

spodbujamo otrokovo igro. Igra je najpomembnejša v predšolskem obdobju, kajti otrok preko 

igre spoznava sebe, okolje in pridobiva nova znanja, izkušnje, sposobnosti itd. Je način 

učenja, saj si igra in učenje nista v nasprotju, ker učenje tako kot igra vpliva na spremembo 

obnašanja in bogatenje izkušenj (Papotnik, 1993). Našteto želim pri otrocih vzpodbuditi  z 

izdelavo in uporabo motorične table, les pa jim predstaviti kot človeku prijazen in zelo 

uporaben material.   

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 

 

Osrednji namen našega dela je predstaviti projektno učno delo kot primerno strategijo 

tehnične vzgoje v predšolskem obdobju. Pri tem smo si zadali naslednje cilje (C1–C5): 

C1: Predstaviti tehnično vzgojo v predšolskem obdobju. 

C2: Predstaviti les kot material za različne tehnične dejavnosti v vrtcu. 

C3: Podati mnenja in stališča vzgojiteljic o uporabnosti lesa in lesenih polizdelkov. 

C4: Predstaviti in izvesti strategijo od ideje do izdelka. 

C5: Kritično ovrednotiti in analizirati izvedbo projektnega učenja in urjenja motorike.  

 

Preverili bomo naslednje hipoteze (H1–H6): 
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H1: Večina vzgojiteljic pri tehničnih vsebinah ne obravnava lesa oz. lesenih polizdelkov. 

H2: Večina vzgojiteljic navaja več pozitivnih učinkov obravnave lesa kot negativnih.  

H3: Večina vzgojiteljic meni, da so dejavnosti z lesom primernejše za procesno-razvojni 

model načrtovanja dejavnosti v vrtcu. 

H4: Večina vzgojiteljic  meni, da dejavnosti z lesom oz. lesenimi polizdelki najbolj razvijajo 

otrokov odnos do lesa in tehnike.  

H5: Večina otrok zna uporabljati različne elemente lesa in pripomočke za obdelavo le-tega. 

H6: Večina otrok  obvlada in razume igre na motorični tabli 

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

 

- Zbiranje in študij literature in virov, 

- opisna metoda, 

- priprava in izvedba ankete za strokovne delavce, 

- priprava in izvedba dejavnosti na temo lesa, 

- priprava in izdelava lesnih elementov za motorično tablo, 

- izdelava motorične table, 

- fotografiranje in dokumentiranje, 

- opazovanje igre in uporabe igrač na motorični tabli, 

- statistična obdelava podatkov in evalvacija. 

 

1.4 PREGLED VSEBIN OSTALIH POGLAVIJ  

 

V drugem poglavju bom predstavila projektno delo, in sicer kaj je značilno zanj, kako ga 

uvesti v vrtec, zakaj je smiselno. V podnaslovu bom opisala tehnično vzgojo v vrtcu, zakaj je 

potrebna in zakaj je dobra. Ob tem pa bodo navedene tudi igre in igrače otrok, ki so potrebne 

za razvoj predšolskega otroka, s tem pa tudi za spoznavanja tehnične vzgoje v vrtcu. 
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V tretjem poglavju bom predstavila motoriko. Pojasnjeno bo, kaj je motorika in kako se jo 

uporablja. Zapisala bom tudi nekaj o fini in grobi motoriki, preko katerih spodbujamo 

otrokovo razvijanje mišic. 

V četrtem poglavju bo zapisano nekaj o lesu – kaj je les, kako ga pridobimo, kakšna je 

njegova sestava ipd. Opisani bodo tudi ostali materiali in orodja, s katerimi bodo otroci 

obdelovali. V tem poglavju pa bo predstavljen anketni vprašalnik z analizo odgovorov.  

V petem poglavju bodo zapisane vse dejavnosti, ki bodo potekale v vrtcu, kjer bodo otroci 

spoznali les in izdelali motorično tablo. Opisala bom tudi vrednotenje table ter koliko se je 

otroci poslužujejo in katero starostno stopnjo najbolj pritegne. 

V šestem poglavju, v diskusiji, bodo ovrednoteni postavljeni cilji in preverjene hipoteze. 

V sedmem poglavju pa bodo zapisane zaključne misli. 
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2 PROJEKTNO DELO 

 

Projektno delo je načrtovanje, razmišljanje, snovanje, izdelovanje itn. To je projekcija, s 

katero nastane projekt, ki je produkt celotne projekcije (Krajnčan, 2016). Projekt je načrtna 

dejavnost, ki je sprožena preko otrokove notranje potrebe. Metoda projekta obema pomeni 

življenjski stil. S to metodo otrok uvaja določeno filozofijo vzgoje. Bistvene značilnosti 

projektnega dela so: skupno izvajanje naloge, kooperativnost, uporaba znanj z vseh področij, 

udeleženost vseh otrok pri izvajanju projekta, prevladovanje izkustvenega učenja, v katerem 

se prepletajo vse otrokove aktivnosti (kognitivna, afektivna, motorična in socialna sfera) 

(Papotnik, 1992).  

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali pri projektnem delu, morajo biti problemske. Posebno vlogo 

moramo dati reševanju teh problemov, kajti reševanje problemov je najboljša oblika učenja. 

Je način mišljenja, za katerega je značilno odkrivanje zvez in odnosov. To so logični odnosi, 

ki ne veljajo samo za reševanje, marveč za vse drugo. Da zna otrok reševati probleme, mora  

ob tem veliko vedeti, razumeti in znati. Ne gre za navadno reprodukcijo, ampak za naporno 

preoblikovanje in apliciranje predznanja in izkušenj (Papotnik, 1992).  

Pozitivni učinki projektnega dela v predšolskem obdobju: 

- ko projektno delo uvajamo v skupino, pomeni spreminjanje celotnega dela v vrtcu; 

- razvija demokratični stil življenja v vrtcu; 

- razvija otrokovo osebnost; 

- razvija najrazličnejše karakteristike in spreminja položaj tradicionalnega pouka. 

Projektno učno delo je usmerjeno v učno-ciljne postopke. Zato je pomembno, da vse 

dejavnosti opravljamo po določenem načrtu preko posameznih etap, ki si sledijo v določenem 

zaporedju (Papotnik, 1992): 

1. postavitev cilja, 

2. načrtovanje, 

3. izvedba, 

4. utemeljitev oz. sklepna faza. 
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Za dobro izveden projekt sta pomembna dobro vzdušje in spontanost. Otroci naj sami 

postavijo cilje, ki jih bodo uresničevali z izvajanjem projektnega dela (Kranjčan, 2016).  

 

2.1 TEHNIKA V VRTCU 

 

Otrok preko igre spoznava svet okoli sebe. To je svet, v katerem se vsakodnevno srečuje s 

tehniko. Pri teh dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema. Otrok s svojo mimiko in glasom 

posnema tehniške zvoke, konstruira, gradi in razstavlja. S tem pa si pridobiva prva spoznanja, 

izkušnje in vpogled v tehniko. Ti procesi so spontani, načrtne dejavnosti pa preidejo v okviru 

predšolske vzgoje. Vzgojno-varstvene organizacije skupaj s starši sodelujejo pri vzgojnih 

smotrnih in nalogah s področja tehnične vzgoje. S tem želijo uresničiti smotre in naloge 

tehnične vzgoje, ki jih vključujejo v sam vzgojni proces (Papotnik, 1993). 

 V vzgojno-varstvenih institucijah naj otrok tehniko spoznava preko: 

- opazovanja, 

- posnemanja, 

- pogovarjanja, 

- konstruiranja, grajenja in izdelovanja, 

- preiskovanja, demonstriranja in razstavljanja. 

Naloge in smotri tehnične vsebin, ki jih mora vzgojitelj otroku predstaviti, so: 

- spoznavanje različnega materiala, 

- uporaba različnega orodja in pribora, 

- urjenje v različnih tehniških opravilih, 

- bogatenje tehničnega jezikovnega zaklada, 

- primeren odnos do dela, 

- razvijanje organizacijskih sposobnosti. 

Igrača je kot spodbuda, a hkrati sredstvo, s katero se otrok igra. Je pomemben dejavnik 

izvajanja zasnov politehničnosti. Otrok z igro gradi in oblikuje svojo osebnost. Igra je 

najpomembnejša značilnost predšolskega otroka. V igri prihaja do spoznavanja samega sebe 

tako v ožjem kot v širšem družbenem okolju. Otrok v igri razmišlja, ustvarja, konstruira, 
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prireja, pridobiva izkušnje ter s svojo aktivnostjo prihaja do novih spoznanj o sebi, okolju, 

ljudeh in predmetih (Papotnik, 1993).  

Igrača je spodbuda in sredstvo, ki mora biti dominantna in vodilna v predšolskem obdobju. 

Učenje in igra morata biti povezana, saj učenje vpliva na spremembo obnašanja in bogatenje 

izkušenj. Igra je torej specifičen način učenja. Med otrokovo igro in učenjem ni meja, saj ob 

tem otrok razvija svoje sposobnosti, spretnosti in delovne navade. Zato je igrača spodbuda in 

hkrati sredstvo za otrokovo igro, preko katere izvaja zasnove politehničnega dela (Papotnik, 

1993). V predšolskem obdobju otroci tehniko spoznavajo preko igrač in igre. Pri otrocih te 

igrače spodbujajo zanimanje in fantazijo; razvijajo tehniško mišljenje; pozitiven odnos do 

dela, ustvarjanja in tehnike. Otroci morajo pri tehničnem delu čim bolj samostojno 

preizkušati, izdelovati, načrtovati, primerjati in vrednotiti. Glavno težišče pa je na 

spoznavanju materialov, obdelovalnih tehnik, orodja in naprav, konstruiranju in razumevanju 

funkcionalnih zvez. Otrok mora spoznati, da izdelek ni namen, ampak le sredstvo, s katerim 

oblikujemo njegovo osebnost (Papotnik, 1988).  

Vrtec je institucija, v kateri se politehnične oblike izvajajo. Gre za izpostavljen vidik 

praktičnega dela, ki predstavlja aktiven in dialektičen odnos do materialnega sveta. Praktične 

aktivnosti pri tehniki so kompleksne aktivnosti, pri katerih so otroci in vzgojitelji postavljeni 

v aktiven in ustvarjalen odnos od začetnega srečanja z materialom do končnega izdelka. 

Praktično delo pa je povezano s perceptivno aktivnostjo, ki ima svoje mesto v politehnični 

vzgoji ter svojo funkcijo v vrtcih (Papotnik, 1988). 
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3 MOTORIKA OTROKA 

 

»Motorika je kompleksna sposobnost, od katere je odvisno gibalno funkcioniranje 

organizma.« (Cemič, 1997, str. 6) Motorični razvoj pri otrocih pomeni boljši nadzor nad 

gibanjem mišic. To je ena izmed najpomembnejših otrokovih potreb, kajti preko gibanja otrok 

spoznava okolico in samega sebe. Je celota vseh gibanj človeka. Na posameznikovo motoriko 

vplivajo konstrukcija, spol, tip, starost in temperament. Poznamo več vrst motorike: športno, 

delovno, izrazno in  vsakdanjo ali življenjsko. Izraža se v nenehni odvisnosti od 

morfonoloških, kognitivnih, konativnih, socialnih in čustvenih dimenzij. Vse aktivnosti, ki jih 

ljudje opravljajo, so motorične in izhajajo iz organizma na tri načine: 1. gibanje celotnega 

telesa ali posameznih sistemov, 2. ročna motorika in 3. govor. Sam razvoj motorike poteka 

celo življenje, njegova intenzivnost pa je v posameznih obdobjih različna. V otroštvu 

povzroči spremembo individualnega delovanja – spremembo otrokovega vedenja na 

gibalnem, intelektualnem, emocionalno-socialnem področju – integracijo motoričnega, 

kognitivnega, konativno-socialnega razvoja (Cemič, 1997) . 

 

3.1 GROBA MOTORIKA – grafomotorika 

 

Da otrok lahko določene znake, nize razporedi po prostoru in jih oblikuje, potrebuje določene 

sposobnosti, spretnosti in veščine (Udovič, Jamnik, 2000). Govorimo o grobi motoriki, ki je 

motorična sposobnost, pri kateri so izrazite velike telesne mišice. Razvoj motorike je pri 

otroku predvidljiv. Začne se z dvigom rok in se nadaljuje vse do prvih pričakovanih korakov 

(Uther, Brar, 2000).  Ti gibi so dedni in se jih ni potrebno učiti. Otroci morajo imeti le 

primerno priložnost in prostor, da jih urijo in razvijajo. S tem pa pridobiva izkušnje, ki 

pripomorejo k boljšemu razvoju gibalnih spretnosti.  

Groba motorika se začne razvijati pri drugem letu s čečkanjem. Otrok do treh let usvoji vse 

naravne oblike gibanja (hojo, tek, plezanje, lazenje, dvigovanje, ujemanj …), okoli šestega 

leta pa gibanje postaja podobno odraslemu. Otroci se gibajo hitreje, usklajeno, večja je telesna 

moč, boljše ravnotežje itd. (Nemec, Krajnc, 2011). Razvoj grobe motorike je povezan z 

motoriko rok. Mišice na roki pa so odvisne od sposobnosti miselne predstave in miselnih 
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ukazov. Vaje, s katerimi spodbujamo grobo motoriko, so: sestavljanje, izdelovanje 

predmetov, barvanje, gnetenje, oblikovanje ipd. Pri otroku se med izvajanjem vaj povezujeta 

miselna predstava in konkretna predstava. S temi vajami otroci ozaveščajo grafične poteze, 

pravilno držo telesa, rok in pisala. Z vajami se lahko zmanjšajo tudi morebitni razvojni 

primanjkljaji na področju grafomotorike (Udovič, Jamnik, 2000).  

Pomembno je, da so dejavnosti otrok namenske, da želi otrok delo opraviti z določenim 

namenom, ob tem pa se razvijajo miselne povezave. Sam razvoj grafomotorike vpliva na 

kasnejša gibanja pri oblikovanju rokopisa. Tisti otrok, ki ima dobro razvito grafomotoriko, bo 

hitreje napredoval pri pisanju (hitrejše in natančno zapisovanje, manj utrudljivosti ipd.) Pri 

razvoju grafomotorike moramo paziti, da razvoj napreduje po določenih stopnjah.  

Grafomotorika otroka je specifična sposobnosti, pri kateri otrok zazna lik, ga posname in z 

vključevanjem vizualne, miselne in motorične uskladitve zazna gibanje roke, kar omogoča 

oblikovanje pisave oz. upodobitev lika (Regvar, 1990).  

 

3.2 FINA MOTORIKA 

 

Fina motorika je motorična sposobnost gibanja majhnih mišic rok in oči. V fino motoriko se 

vključuje tudi konceptualne spretnosti: sposobnost prepoznavanja barv in oblik (Pieterse, 

Treloar, 2000). Začetek razvoja fine motorike je opazen že pri dojenčkih. Najprej otrok 

prijema s celo dlanjo, okoli 6. meseca pa z blaznicami prstov. Ti drobni gibi so pomembni za 

opismenjevanje. Začne se s prijemom in držo barvice. Za to je pomemben pincetni prijem: 

prijem, ki ga mora otrok razvijati, da lahko v odrasli dobi izvaja določene gibe – prijem z 

dvema prstoma (palec in kazalec). Fina motorika se odraža tudi pri koordinaciji oko – roka. 

Ta se kaže v večjem nadzoru drobnih gibov. Gre za sestavljanje kock, hranjenje z žlico, 

prijemanje skodelice, nabadanje hrane na vilice, mazanje in rezanje z nožem. Tudi oblačenje 

v oblačila je ena izmed aktivnosti, pri kateri se uri fina motorika (Nemec, Krajnc, 2011).  

Fina motorika otroku pomaga, da do neke mere zna poskrbeti sam zase (zapenjanje gumbov, 

zadrge, zavezovanje vezalk itd.), omogoča, da se otrok ustvarjalno izraža preko igre in 

umetnosti. Poveča lahko otrokovo samozavest in socialno spretnost. Pomaga tudi pri socialni 

vključitvi otrok v igro s svojimi vrstniki (Pieterse, Treloar, 2000).  Zato je pomoč otroku pri 

razvijanju fine motorike pomembna. Razvijamo jo z različnimi vajami, preko katerih otrok 
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pridobiva nove izkušnje. To so: lepljenje, striženje, natikanje, prepletanje itd. Vaja ima pri 

tem razvoju veliko vlogo. Predvsem pri zorenju organizma (živčevja, mišičja, ki je predpogoj 

za pisalne spretnosti (Nemec, Krajnc, 2001). 

 

3.3 VID IN TIP 

 

VID – Človek pri raziskovanju sveta najprej od vseh čutil uporablja vid. Vid je pri otrocih v 

primerjavi z drugimi čutili najmanj razvit. Vid se po prvih treh mesecih hitro razvija. 

Sposobnost fokusiranja postane enaka tisti pri odraslim, ostrina vida pa odraslost doseže med 

drugim in tretjim letom. Novorojenčki že sledijo premikajočim se predmetom in njihovi 

hitrosti (Zupančič, 2004).  

TIP – Pomemben je pri interakciji z odraslimi. Ob rojstvu otroka je tip že dobro razvit. Ko 

otrok začne prijemati stvari, tip postane pomembno čutilo, s katerim otrok raziskuje okolje v 

katerem živi (Zupančič, 2004). Pomemben je takrat, ko otrok prijema in spoznava predmete. 

Seganje po predmetih zahteva dobro koordinacijo rok in posredovanje informacij z vidom. 

Otrok postaja vse bolj vešč pri prijemanju predmetov, ko izboljšajo svoj nadzor nad rokami in 

telesom (Nemec, Krajnc, 2011).  
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4 MATERIALI IN ORODJA V VRTCU 

 

V poglavju so predstavljeni materiali in orodja, ki so jih otroci uporabljali pri izdelavi 

motorične table.  

 

4.1  LES 

 

Les je pomembno naravno bogastvo našega planeta, tudi Slovenije. Ponuja številne možnosti 

za gospodarski razvoj dežel. To je surovina, ki je bila pomembna v preteklosti, je pomembna 

danes in bo nepogrešljiva tudi v prihodnosti (Stegne, Bračič, 2015). Je naravni material in 

eden najstarejših in najosnovnejših materialov za gradnjo (Papotnik, 1993). Že od nekdaj je 

les v življenju ljudi igral veliko vlogo. Uporabljali so ga za izdelavo orodja, orožja, za gorivo, 

za različno opremo in kot gradbeni material. Uporabne so vse vrste lesa. Les se ne razlikuje le 

po trdoti in žilavosti, temveč po letnicah, starosti debla, kraju in klimi, kjer raste. Vsebuje 

veliko vode, ki izhlapeva pri njegovem sušenju. S tem spreminja svojo težo in volumen. Če 

les prehitro sušimo, začne pokati zaradi neenakomernega krčenja (Čadež - Lapajne, 1983).  

Les je material, ki ga ni mogoče izdelovati sintetično. Les je zelo estetski material. Lepoto mu 

daje njegova struktura. Za poznavanje lesa so pomembni trije prerezi: 

- prečni ali čelni – poteka pravokotno na podolžno os debla; 

- radialni – poteka po sredini debla; 

- tangencialni – poteka pravokotno na radij in vzporedno z debelno osjo. 

S temi prerezi lahko ugotovimo strukturo lesa. Na osnovi strukture pa lahko prepoznamo 

vrsto lesa,  uporabnost, trdoto, starost, napake, zdravje oz. njegove bolezni (Papotnik, 1988). 

Izraz lesna struktura ima več pomenov. V širšem pomenu označuje videz lesa, ki ga lahko 

opazujemo z očmi na gladko obdelanih lesenih površinah. Na samo teksturo lesa pa lahko 

vplivajo različni dejavniki. Za predelavo in izdelavo iz lesa so važne njegove tehnične 

lastnosti, ki jih lahko razdelimo v več skupin. Posameznimi lastnosti lesa nam omogočajo, da 

ga bolje spoznamo in ga znamo pravilno uporabljati. Lastnosti delimo na (Leban, 2007):  

- estetske – barva, vonj, sijaj in lesna struktura,  

- fizikalne – vlaga, delovanje lesa, teža lesa, trajnost lesa na zraku in gostota, 
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- mehanske – trdota, trdnost, prožnost in žilavost, 

- fizikalno-kemijske – gorljivost, odpornost lesa proti kemikalijam.  

Les pretežno sekamo pozimi, zaradi manjše vlage,  ter ga nato lahko sušimo na zraku. Da 

lahko les uporabimo v različne tehnične namene, ga moramo najprej obdelati v primerne 

oblike. Naravni les se običajno deli na: neobdelan in obdelan (Papotnik, 1988). Neobdelan les 

imenujemo posekano drevo, ki mu odžagamo zgornji vrh, mu oklestimo veje in  olupimo 

njegovo deblo (Aberšek, 1995). Obdelan les je tisti, ki ga pridobivamo z ročno (tesanje in 

kalanje) ali strojno obdelavo (žaganje, rezanje in lupljenje). Z žaganjem, rezanjem in 

lupljenjem izdelujejo furnirje, ki so osnovna surovina za ročno in industrijsko izdelavo plošč 

(Papotnik, 1988).  

Les je zahteven material, kar še posebej velja takrat, ko je les uporabljen za konstrukcije in 

izdelke, ki so izpostavljeni neugodnim klimatskim razmeram. Kljub temu da poznamo les kot 

naravni material z dobrimi mehanskimi karakteristiki, pa vseeno ni odporen na biološke 

škodljivce in vremenske vplive (Stegne, Bračič, 2015).  

Lesene konstrukcije so v večini časa izpostavljene vlagi, svetlobi in insektom. Če želimo 

podaljšati njihovo življenjsko dobo, jih moramo pravilno zaščititi. Les je potrebno 

konstrukcijsko (preprečitev stika z vodo) in kemijsko (impregnacija) zaščititi. Namen 

površinske obdelave lesa je v estetiki (poudarjena tekstura lesa), v spremembi naravne barve 

(dosežene različne stopnje sijaja, zaščita) ter v zaščiti pred visokimi temperaturami, 

agresivnimi snovmi, mehanskimi in kemijskimi vplivi okolja.  

 

4.2 ORODJA IN POSTOPKI OBDELAVE V VRTCU 

 

Pri izdelavi motorične table bodo otroci spoznali nekaj postopkov obdelave lesa.  

Brušenje – je ustvarjanje gladke površine. Gladko površino dobimo zaradi sloja, ki ga pri 

brušenju odvzamemo. Sile pri brušenju so zelo majhne, hitrosti pa zelo velike (Tavčar, 1967).  

Lepljenje – je najplemenitejši način za spajanje kosov lesa v neločljivo celoto. Z lepilom 

nadomeščamo trdne vezi, ki se povezujejo s celicami lesa (Tavčar, 1967). 
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Žebljanje – je eden najpreprostejših in najhitrejših načinov spajanja. Kombiniramo ga z 

lepljenjem (Aberšek, 1995). 

Vrtanje – je groba obdelava, pri kateri naredimo valjaste izvrtine v material (Aberšek, 1995). 

Lakiranje in barvanje – je najstarejše sredstvo za zaščito lesa pred različnimi škodljivci in 

vplivi okolja. Barve nanašamo na podlage (osnovni premazi), nato nanje nanašamo izbrano 

barvo (Tavčar, 1967). 

Orodja, s katerimi obdelujemo les, morajo biti shranjene v posebnem kotičku. V kotičku so 

orodja, ki so primerna za predšolske otroke. Orodja delimo na individualna in skupna 

(Papotnik, 1988). 

Spodaj so našteta orodja, ki so jih otroci uporabljali pri obdelavi lesa. Vsa orodja smo dobili 

pri hišniku. Za obdelavo lesa so torej uporabljali: 

- svinčnik, 

- ravnilo, 

- škarje za papir, 

- ključavničarsko kladivo, 

- kombinirane klešče, 

- brusilni list, 

- električni ročni vrtalnik, 

- akumulatorski vrtalnik. 

 

4.3 OSTALI  MATERIALI PRI IZDELAVI MOTORIČNE TABLE 

 

Elementi, ki smo jih pritrdili na motorično tablo, niso bili izdelani samo iz lesa temveč tudi iz 

drugim materialov. To so bili: 

Naravno usnje – usnje pridobivamo iz živalskih kož s tehnologijo strojenje. Za pridobivanje 

usnja so potrebni trije ločeni postopki: 1. priprava kože, 2. strojenje, 3. obdelava usnja. 

Človek je kožo začel uporabljati že v davnini. Opažal je, da se posušena živalska koža strdi in 

postane slabo uporabna. Zato so začeli koži dodajati razne snovi, kot sta mast in olje. Takemu 

postopku pravimo strojenje. Strojenje kož je ena najstarejših obrti (Aberšek, 1995). 
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Usnje smo uporabili pri igrici, pri kateri otroci z rokami tipajo usnje. Usnje so otroci porabili 

za izrezovanje oblek, ki se s ščipalkami obešajo na obešalo.  

Brusni papir – brus je sestavljen iz majhnih zrn brusilnega sredstva različnih velikosti, ki so 

med seboj povezana z vezivom. Zrna so neenakomerno porazdeljena med seboj (Aberšek, 

1995). 

Brusilni papir smo uporabili za izrezovanje črk in številk. Otrok s prsti tipa in zaznava 

hrapavo površino črk ali številk zaradi zrn v brusnem papirju. 

Kovina – kovino so že v starih časih uporabljali za izdelovanje orodja, orožja, zaponk … 

Poznamo več vrst kovin, in sicer: železo, baker, svinec, kositer, cink, aluminij, zlitine, 

pločevina, palice, profili in žice (Papotnik, 1988). Kovine pridobivamo iz rude, tako da jih s 

pomočjo separacije ločijo od jalovine (Avsec).  

Kovino so uporabili pri več igrah: pri navijanju matic na vijake, zabijanju žebljev in železnih 

zankah. 

Naravni material – naravni material ni predelan še z drugimi snovmi. Takšen material 

najdemo povsod okoli nas. Nudi nam ga narava sama. Govorimo o lesu, travi, blatu, kamnih, 

slami, glini itd. 

Naravni material smo uporabili pri tipni igri. Z lepilom so ga pritrdili na lesene kvadratke. 

Zadrga – zadrga je sestavljena iz dveh trakov z zobci, ki omogočajo zapenjanje in 

odpenjanje. Dve vrsti zobcev skleni ali razkleni drsalnik. Zadrge nadomeščajo gumbe, 

kaveljčke in ušesca (Taylor, 2002). 

 Kovinske zadrge smo porabili pri igri zapenjanje in odpenjanje več zadrg. 

Magnet – magnete obdaja magnetno polje in so izdelani iz feromagnetne snovi. Zaradi 

medsebojnega delovanja severnega in južnega pola magneta se med poloma vzpostavi 

magnetna sila. Magnet je torej sestavljen iz dveh polov, in sicer iz severnega in južnega 

(Stockley, Oxlade, Wertheim, 2015). 

Magnet smo uporabili pri igri z liki, pri kateri se lesene like s pomočjo magneta pritrjuje na 

tablo. 
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4.4 STANJE RABE LESENIH MATERIALOV V VRTCU 

 

Za določanje stanja rabe lesenih materialov in polizdelkov v vrtcu smo najprej zasnovali 

vprašalnik za vzgojitelje.  Anketo smo izvedli z 39 strokovnimi delavci vrtca Litija. Anketni 

vprašalnik je bil anonimen in individualen. Anketni vprašalnik so izpolnjevali vsi zaposleni v 

vrtcu Litija (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev). S pomočjo anketnega vprašalnika sem 

želela izvedeti, kako pogosto se vzgojitelji v vrtcu lotijo tehničnih del z lesom. Vprašalnik je 

vseboval 9 vprašanj zaprtega in odprtega tipa.  Anketni vprašalnik so izpolnjevali ženske in 

moški. Njihova delovna doba se giba med 1 in 30 leti. Otroci v njihovih skupinah pa so stari 

od 1 do 6 let. 

1. vprašanje: Kolikokrat obravnavate les v vrtcu? 

 

Slika 4.1: Obravnavanje lesa v vrtcu. 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali v vrtcu material les obravnavajo ali ne. Podanih je bilo 

pet možnih odgovorov. Odgovore sem analizirala in ugotovila, da se v vrtcu lesa kot materiala 

ne poslužujejo, kar prikazuje Slika 4.1. 19 od 39 (48,7 %) anketirancev je odgovorilo z 

malokrat. Sledi mu odgovor zelo malokrat 25,6 %. Odgovora velikokrat (20,5 %) in zelo 

velikokrat (2,5 %) pa je uporabilo le nekaj anketirancev. Menim, da je do takšnih odgovorov 

prišlo zaradi zanemarjanja lesa kot materiala. Dosti vzgojiteljev se verjetno niti ne spomni, da 

bi les lahko uporabili za izdelovanje nečesa, ampak se z njim srečujejo le pri že izdelanih 

igračah.  
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2. vprašanje: Na kakšen način podate les otrokom? 

 

Slika 4.2: Način predstavitve lesa otrokom. 

Preko vprašanja smo želeli izvedeti, na kakšen način vzgojitelji otrokom posredujejo znanje o 

lesu. Otrok lahko znanje pridobiva iz različnih virov. Navedla sem pet možnih odgovorov. 

Kar 94,8 % anketirancev je odgovorilo, da les obravnavajo preko igrač. 25,6 % vzgojiteljev 

seznanja otroke z lesom na izletih (gozdovi, sprehodi ipd.). 25,5 % vzgojiteljev je obkrožilo 

odgovor preko knjig in 5,1 % preko interneta. Na podlagi odgovorov (Slika 4.2) smo 

ugotovili, da večina vzgojiteljev otrokom les predstavi preko igrač, kajti veliko igrač v vrtcih 

je iz lesa.  

3. vprašanje: Ali izdelujete lesene izdelke v vrtcu? 

 

Slika 4.3: Izdelovanje lesnih izdelkov v vrtcu. 
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S tem vprašanjem sem želela izvedeti, ali v vrtcu izdelujejo lesene izdelke ali pa se 

poslužujejo že narejenih lesenih izdelkov. Na izbiro so imeli dva odgovora (da ali ne) pri 

katerih so morali zapisati, katere izdelke izdelujejo ali zakaj se jih ne poslužujejo. 26 od 39 

(Slika 4.3) jih je odgovorilo z da. Kot razlog so navedli (odgovori se večkrat ponovijo): 

- del likovnih izdelkov (lubje, veje, odrezki), 

- mozaiki, lepljenje, risanje na les, 

- lesene hiške, male ritmične inštrumente, 

- sestavljanje lesenih konstruktorjev, 

- zabijanje žebljev v les, 

- smreka iz lesenih palčk, inštrumenti, konstrukcija, ptičja hišica, 

- občasno izdelujejo izdelke, 

- inštrumenti, ustvarjanje, 

- lesene kocke, leseni zatiči z elastiko, 

- zabijanje žebljev, didaktične igre, ptičja hišica, 

- zelo redko se poslužujejo izdelave, 

- slikanje na les, igra z lesom, lepljenje na les, 

- tangram, lesene palice, igralne kocke, 

- svečniki, sestavljanke, 

- smrečice, hiške, sestavljanke, 

- didaktične igre, 

- ropotulje, spomin, broške, 

- hišica, okraski, 

- dekoracije, inštrumenti, 

- inštrumenti, ptičje hišice, 

- lutke, konstrukcija z lesom, 

- likovni izdelki, 

- leseni avtomobili, novoletne smrečice, lesene sestavljanke, 

- zabijanje žebelj v les, sestavljanje lesenih vej, 

- lesene kocke, 

- zabijanje žebljev v les. 

Eden od anketirancev ni navedel, katere lesene izdelke izdelujejo v vrtcu. Iz odgovorov je 

razvidno, da najpogosteje izdelajo lesene hiške, smrečice in zabijajo žeblje v les. Ugotovila 

sem, da nekateri vzgojitelji niso dobro razumeli zastavljenega vprašanja, saj so pisali, kaj 
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sami izdelajo, in ne, kaj izdelajo skupaj z otroki. Če povežemo odgovore s prvim vprašanjem, 

potem bi moralo biti pri slednjem več odgovorov pri velikokrat ali zelo velikokrat uporabljam 

les v oddelku. Iz odgovorov je moč razbrati, da v vrtcu pogosto izdelujejo izdelke.  

14 od 39 anketirancev je odgovorilo z ne. Navedeni razlogi pa so bili sledeči: 

- nikoli kot obdelava lesa, da iz kosa nastane izdelek, ali da bi otrok uporabljal orodje, 

- zaradi starosti otrok (vse izdela hišnik), 

- les je pretežek za obdelavo, potrebno je imeti stroje, ki pa jih vsi nimamo, 

- ker delam v skupini 1–3 let, nimamo ne orodja ne materiala, 

- zaradi nepoznavanja tehnike, 

- ker imamo že veliko izdelanih, 

- ker nimamo pripomočkov za izdelavo, 

- ni bilo še priložnosti za izvedbo dejavnosti na temo lesa, 

- mislim, da se les res premalo uporablja in bi bilo potrebno povečati zanimanje zanj, 

- otroci so premajhni za izdelke (podajanje kos lesa za obdelavo), uporabljamo le lesene 

polizdelke (igra v kotičkih), 

- starost otrok ni primerna, da bi lahko uporabljali različna orodja za obdelavo lesa, 

razen brusilni papir, 

- ker so otroci še premajhni. 

Iz odgovorov je razvidno, da večina vzgojiteljev ne izdeluje izdelkov iz lesa zaradi starosti 

otrok. Nekateri pravijo, da bi se morali lesu več posvečati, kot se, drugi pa kot razlog za 

opuščanje lesa navajajo neznanje pri tehnični obdelavi lesa. Dva vprašalnika nimata 

navedenih odgovorov. Eden od vprašalnikov pa je imel podana oba odgovora – da in ne.  
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4. vprašanje: Ko obravnavate z lesom, ali imate pri tem kakšne težave? 

 

Slika 4.4: Težave pri obravnavanju z lesom. 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali imajo pri izdelavi izdelkov iz lesa kakšne težave in kako 

se jih lotevajo. Ti odgovori so bili za nas dragoceni tudi zato, ker so nas opozorili na težave, s 

katerimi bi se lahko srečali med izdelovanjem motorične table. 19 od 39 anketirancev je 

odgovorilo z da. Nanizali so sledeče težave: 

- izbira primernega orodja, 

- pomanjkanje primernega orodja in lesa, 

- težave z lepljenjem, pripomočki, 

- obdelava (ostri deli), 

- nimamo ustreznih pripomočkov (stroji) za obdelavo lesa, 

- nimamo sredstev, orodja, 

- velikokrat me skrbi varnost pri izdelavi igrač, 

- tehnične težave obdelovanja (žaganje, oblanje …), 

- kakšno orodje izbrati, ali ponuditi otroku, 

- nimamo sredstev (orodje, les), 

- ni ustreznih pripomočkov, 

- nimamo dovolj orodja (prosimo starše za sodelovanje pri izdelavi), 

- zahteva individualno delo, 

- dobiti dovolj materiala, varnost otrok, 

- za delo z lesom so potrebni določeni stroji, aparati, 

- mečejo lesene kocke po igralnici, 

- zahtevno rokovanje, težko lepijo samo, zahteva individualno delajo zato se redkeje 

lotimo tega, 
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- starost otrok, varnosti pri obdelavi, 

- nepoznavanje različnih vrst lesa in pomanjkljivost materiala in pripomočkov za 

obdelavo lesa. 

Iz podanih odgovorov (Slika 4.4) lahko razberemo, da imajo največ težav pri izbiri 

pripomočkov in s pomanjkanjem orodja ter materiala. Material, tudi les, se lahko v današnjem 

času dobi vsepovsod. Tudi s pripomočki, orodji v današnjem času ne bi smelo biti težav, saj 

niso tako nedostopni, kot so bili včasih. Nekaj jih je navedlo, da obdelava lesa zahteva 

individualni pristop. Dejavnost je potrebno zasnovati tako, da bodo pri delu aktivni vsi otroci. 

18 od 39 anketirancev pa je odgovorilo z ne.  Pri 6 od 18 odgovorov pa ni navedeno, s 

kakšnimi težavami se srečujejo. Vprašanje je predvidelo tudi odgovor, kako težave odpravijo. 

Tu so izpisani odgovori: 

- material mora biti primerno pripravljen, da otroci naredijo izdelek ali se z njim igrajo, 

- nikoli nisem obdelovala teme o lesu. Vedno smo obravnavali gozd in le omenili, da les 

pridobimo iz gozda. Seznanila z različnimi vrstami lesa, 

- poskrbim za varnost, navodila otrokom, pregledam ustreznost materiala, 

- z načrtovanjem, 

- preko spleta, knjige, 

- dovolj časa, prostora, manjše število otrok pri dejavnosti, 

- poskrbim za varnost pri rokovanju z lesom, 

- preverim ustreznost materiala poskrbim za varnost otrok, 

- ne, ker ga ne uporabljamo, 

- zaščitne rokavice, 

- iznajdljivost, konkreten izdelek, izobrazba, 

- z dobro pripravo (informacije). 

Ogovori (Slika 4.4) nam kažejo, da se vzgojitelji na morebitne težave pripravijo že pred 

izvedbo dejavnosti. Vnaprej načrtujejo, dobro pregledajo material in pripomočke, s katerimi 

bodo otroci izdelovali izdelke. Nekateri otroke že vnaprej opozorijo, na kaj morajo paziti pri 

delu z lesom. Iz odgovorov izvemo, da moramo otroke pred izdelavo izdelka seznaniti z varno 

uporabo lesa in orodji za obdelavo le-tega. Dva anketna vprašalnika nista bila izpolnjena z 

odgovori.  
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5. vprašanje: Pozitivni in negativni učinki obravnave lesa v vrtcu. 

Pri petem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšne negativne in pozitivne učinke obravnave lesa 

v vrtcu zaznajo vzgojitelji. Pri izdelavi izdelkov lahko pride do veliko pozitivnih in negativnih 

učinkov, zato želimo izvedeti, kakšne učinke lahko pričakujemo pri obravnavi lesa v vrtcu.  

POZITIVNI UČINKI: 

- otrok spoštuje les – izdelke 

- iznajdljivost, inovativnost, nestrukturirani material, kreativnost, fina motorika, 

- prijeten na otri, otroci se umirijo, 

- otroci se spoznajo še z drugim materialom, spoznavanje nestrukturiranega materiala, 

- eko vsebina, ozaveščanje o skrbi za naravo, prijeten material, 

- stik z naravnim materialom, izbira različnih izdelkov, dostopnost do lesa, uporaben 

material, konkretne izkušnje, 

- uživanje ob manipulaciji z naravnim materialom 

- otroci spoznajo uporabo človeku prijaznega materiala, razvijanje ustvarjalnosti otrok 

- igre z lesom otroke umirjajo, les je prijeten na otip 

- lej je prijeten na otip, otroci se z njimi radi igrajo 

- domišljija ne pozna meja 

- otrok pridobiva izkušnje z novim materialom, les ga pomirja, 

- spoznavajo material (njegove lastnosti) 

- prijeten material, obstojen, všeč je tako otrokom kot odraslim, 

- spoznavanje različnih vrst lesa, spoznavanje načina obdelave lesa in pripomočkov, 

- sodelovanje, vztrajnost, fina motorika, spoznavanje materiala, 

- naraven material dostopen, če ustvarjamo iz odpadnega lesa, ki jih lahko naberemo v 

bližnjem gozdu, 

- kvalitetna surovina; pridobivanje tehničnega znanja; ljubezen do lesa; toplina, 

- domišljija; pridobitev spretnosti; ustvarjalnost, 

- naravni material (nabiranje lubja, palic itd.), 

- daje občutek topline narave – povezanost z naravo, daje občutek zmožnosti otrok, da 

so zmožni sami iz lesa ustvariti izdelek, 

- otrok spoznava različne vrste lesa; prijeten za igro, 

- prijetno na otip, 

- zelo prijeten material; les na obkroža povsod, 
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- spoznavanje z naravnim materialom in možnostjo nastanka izdelka iz lesa, 

- naravni material, ki je otroku blizu, 

- didaktična sredstva so trajna 

- otrok spoznava različne vrste lesa, 

- ustvarjalnost; domišljijska igra; pridobitev spretnosti rok; motorika (fina in groba), 

- spoznavanje materiala in tehničnih postopkov. 

Navedeni odgovori govorijo o tem, da je pri vzgojiteljih les cenjen material. Iz zapisov je 

razvidno, da otrok z lesom pridobiva nove sposobnosti, prihaja v stik s prijetnim materialom 

in razvija domišljijo. Otrok se ob pridobivanju znanja o lesu sprošča in umirja. Les je 

potemtakem prijeten in pomirjajoč material, po katerem otroci in vzgojitelji radi posežejo, 

zato bi bilo dobro, da bi se ga v vrtcih pogosteje posluževali.  

NEGATIVNI UČINKI: 

- varnost pri uporabi orodja za obdelavo lesa, 

- poškodbe; premalo orodja, 

- ni znanja o delu z lesom, 

- ni primernega prostora za obdelavo lesa; možnost poškodbe, 

- če les ni dobro pobrušen se lahko otroku zatakne trska v kožo; težko preprečiš 

poškodbe, 

- razpadanje izdelkov, če ni dobro narejeno, 

- glasno igranje, 

- poškodbe pri delu, 

- lahko pride do poškodbe, 

- velika pomoč odraslih, 

- pri rokovanju z lesom se lahko ranijo, 

- za izdelavo kakšnega izdelka je po navadi potrebno prositi hišnika oz. prijatelje, ki 

delajo z lesom, 

- čas za obdelavo, prah, lubje po igralnici, potrebno orodje za obdelavo, rokovanje z 

orodjem vzame veliko časa, 

- otroci potrebujejo več podpore/pomoči odraslega kor pri uporabi papirja, treba je 

razmišljati dovolj v naprej da se les osuši in ne gnije, da se pripravi dovolj materiala, 

- premalo orodja in velika pomoč otrokom pri izdelavi (veliko priprav), 

- hrup; trske (nesreča),  
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- nevarnost za poškodbe pri rokovanju s pripomočki, 

- pri sami obravnavi lesa ni negativnih učinkov, 

- nepoznavanje rokovanja z orodjem za obdelavo lesa, 

- poškodbe pri izdelavi izdelka (trska zataknjena v koži) 

- visoka cena lesenih igrač, 

- trd material za obdelavo, 

- težka obdelava, 

- poškodba, 

- palice uporabljajo za sabljanje. 

Iz odgovorov je razvidno, da je vzgojitelje najbolj strah poškodb pri delu. Do poškodb 

lahko pride ob vsakem delu, če nisi dovolj previden ali zbran. Zato je potrebno, da otroke 

pred izdelavo izdelka seznanimo s pravili pri obdelavi lesa. Poškodbe, ki so navedene 

(trska v roki), pa  lahko oskrbimo sami in menim, da je to najmanjša težava. Odgovori, 

pridobljeni s tem vprašanjem, nam bodo pri izdelavi našega izdelka zelo koristili 

6. vprašanje: Kakšna bi morala biti časovna mera za izdelavo lesenega izdelka v 

vrtcu? 

 

Slika 4.5: Časovna mera za izdelavo lesenega izdelka v vrtcu. 

Ker ne vemo, koliko časa potrebuje otrok, da naredi izdelek, smo to želeli izvedeti od ostalih 

vzgojiteljev. Gotovo je marsikaj odvisno tudi od motivacije otrok, njihovih zmožnosti, volje 

in vztrajnosti. Vsi ti dejavniki vplivajo na čas izdelovanja izdelkov. Večina izdelkov se ne 

izdela v enem dnevu, zato pričakujemo tudi odgovore kot več dni. Vendar smo želeli izvedeti, 

koliko časa porabijo  za izdelovanje izdelka v enem dnevu. 
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Odgovoriti je bilo možno s pet različnimi odgovori, in sicer je 7,7 % anketiranih odgovorilo, 

da za izdelovanje izdelka potrebujejo 0–30 minut na dan. 20,5 % anketirancev je odgovorilo, 

da porabijo 30–45 minut, 12,8 % jih je odgovorilo, da za izvedbo potrebujejo 45–60 minut in 

23 % 60–90 minut na dan. 28,2 % pa jih je izbralo odgovor drugo (Slika 4.5). Navedli so tudi 

nekaj opisnih odgovorov: 

- odvisno od starosti otrok in izdelka, 

- od želje otrok, 

- odvisno od interesa otrok, 

- odvisno od izdelka, 

- dokler ga otrok ne izdela, 

- ne vidim omejitve, 

- ni omejitve, če je interes, 

- več dni. 

Tako kot smo predvidevali, so anketiranci odgovorili, da je za izdelovanje izdelka potrebno 

več dni. Pet anketirancev pa je poleg obkroženega odgovora pod drugo zapisalo, da je za 

izdelovanje izdelkov potrebno več dni. Tako lahko ugotovimo, da največ vzgojiteljev za 

izdelovanje porabi 60–90 minut na dan. 

7. vprašanje: Kako obravnava lesa v vrtcu pripomore k izvedbi dejavnosti po 

različnih modelih? 

 

Slika 4.6: Modeli vzgoje. 
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Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kako obravnava lesa pripomore k načrtovanju dejavnosti v 

vrtcu preko treh kurikularnih modelov načrtovanja. Slika 4.6 nam prikazuje, da na obravnavo 

lesa v vrtcu najbolj vpliva učno-snovni model načrtovanja, najmanj pa procesno-razvojni. 

Odgovori mam bodo pomagali pri načrtovanju dejavnosti, ki jih bomo izvajali z otroki v 

našem projektu.  

8. vprašanje: Kako vrednotite razne izdelke otrok, narejene iz lesa? 

Preko odgovorov želim izvedeti, kako vrednotiti izdelke otrok. Zavedamo se, da so izdelki 

otrok neprecenljivi in unikatni. V predšolskem obdobju ne ocenjujemo izdelkov tako kot v 

osnovni šoli. Vseeno pa nas zanima, kako ostali vzgojitelji sami pri sebi vrednotijo izdelke 

otrok.  

Zapisani odgovori:  

- so lepi; trpežni in naravni, 

- odvisno, koliko je bil otrok udeležen pri samem izdelovanju, 

- uporabnost; razvoj spretnosti, uporabnost pri različnih igrah, 

- tako, da naredimo razstavo, 

- nimajo cene – neprecenljivo, 

- razstava; pohvala in javno vrednotenje pred skupino, 

- vrednotijo jih otroci, 

- odvisno od dejavnikov (koliko truda so vložili v izdelek), 

- pozitivno, saj se krepi ustvarjalnost, motorika in vztrajnost, 

- koliko je otrok pripravljen sodelovati, 

- glede na uporabnost, 

- ocenjevanje, preverjanje določenega cilja, si pri dejavnosti z otroki ne postavljam 

mere v smislu kdaj bo izdelek zadovoljiv moje potreb, pri takih dejavnostih vrednotim 

otrokovo zavzetost, pripravljenost sodelovati, kako se soočajo s težavami, vztrajnost, 

motivacijo itd., 

- jih ne, ker se še nisem lotila te tematike, 

- pohvala otroka, da je izdelek lepo naredil, 

- po sposobnosti otroka, 

- starosti primerno, 

- izdelki imajo visoko vrednost, 

koliko truda je otrok vložil v izdelek, 
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obstojnost; trpežnost, 

- unikatnost, 

- glede na starost otroka. 

Iz navedenih odgovorov izvemo, da nekateri vzgojitelji vrednotijo izdelke otrok glede na 

vztrajnost, kvaliteto, uporabnost itd. Nekaj pa jih izdelkov ne vrednoti, ker pravijo, da se jih 

ne da vrednotiti. Izdelki otrok so unikatni in vsak je po svoje lep, dober in kvaliteten. Preko 

odgovorov lahko izvemo, da vzgojitelji vrednotijo tudi otrokovo motoriko. 12 anketirancev pa 

na osmo vprašanje ni odgovorilo. 

9. vprašanje: V tabeli označite, v kolikšni meri otroci pri delu z lesom pridobijo: 

 

Slika 4.7:  Kaj otrok pridobi pri delu z  lesom? 

 

S pomočjo 9. anketnega vprašanja smo želeli izvedeti, kaj pri delu z lesom otroci pridobijo.  

Na voljo je bilo je več možnih odgovorov, ki so jih anketiranci ovrednotili po stopnjah od 1– 

malo do 5 – veliko. Iz tabele (Slika 4.7) je razvidno, da otroci pri delu z lesom največ 

pridobijo pri ustvarjalnosti in ročnih spretnosti, najmanj pa pri boljših prostorskih predstavah 

in abstrakciji. Eden od anketirancev pa je obkrožil drugo in navedel: odnos do izdelka. 

Odgovori so nam v pomoč pri načrtovanju dejavnosti, saj nam povedo, katero sposobnost 

razvijajo otroci pri delu z lesom.  
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5 IZVEDBA PROJEKTNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

V poglavju so opisane dejavnosti, ki smo jih v vrtcu izvajali z otroki. 

 

5.1 PREDSTAVITEV VRTCA IN SKUPINE 

 

Zaposlena sem v vrtcu Litija kot pomočnica vzgojiteljice. Vrtec Litija ima devet enot: 

Medvedek (Litija), Najdihojca (Litija), Ribica (Litija), Griček (Litija), Kekec (Sava), Sonček 

(Vače), Taček (Hotič), Kresnička (Kresnice) in Jurček (Jevnica).   

Trenutno delo opravljam v enoti Jurček (Jevnica), kjer sem tudi izvedla dejavnosti. Enota ima 

štiri oddelke otrok vseh starosti (1 do 6 let). Jevnica se nahaja v občini Litija. Je vas, kjer so 

ljudje med seboj povezani in z veseljem sodelujejo z našim vrtcem. Dejavnosti sem izvajala z 

najstarejšo skupino enote, z Jurčki. Otroci so stari od 4 do 5 let. V skupini je 22 otrok, od tega 

11 deklic in 11 dečkov. Večina otrok bo jeseni odšla v šolo. Skupina je živahna, vodljiva, 

raziskovalna in učljiva.  

Opisane so dejavnosti, preko katerih sem otroke vodila do izdelave motorične table. Vse 

dejavnosti smo izvajali več dni. Nekatere so bile vsakodnevne (igre z lesom, igranje z 

motoričnimi igrami itd.). Dejavnosti so bile zasnovane tako, da so otroci do rešitve prišli 

sami. Na ta način spodbujamo otrokovo domišljijo in razmišljanje.   

 

5.2 OPIS IN ANALIZA DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Prva dejavnost: Spoznavanje lesa 

Cilji dejavnosti:   

- Otrok spoznava les in razvija svojo domišljijo. 

- Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen 

in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje. 
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Opis dejavnosti: Z otroki se pogovarjamo o lesu: kako izgleda; kakšen je občutek, ko ga 

primemo; kako in kje pridobimo les; kako iz lesa nastane miza ali omara; kaj vse pridobimo iz 

lesa itd. Dogovorimo se, da iz igralnice pospravimo vse igrače, ki niso iz lesa. Naslednji dan 

začnemo s pospravljanjem igralnice, igrače pospravimo v škatle in jih odnesemo v klet. Po 

končanem pospravljanjem otroci odidejo na zunanje igrišče. Medtem pa v igralnico 

prinesemo različne kose lesa, kot so: lesene kocke, palice, polena, štori, deske različnih 

dimenzij. Ves les razmečemo po igralnici in pokličemo otroke. Pustimo jih, da se v dani 

situaciji znajdejo sami. S tem želimo doseči, da otrok razvija svoje kreacije in domišljijo.  

 Analiza dejavnosti: Z dejavnostjo, sem želela doseči, da otroci spoznajo les, njegovo 

strukturo in sestavo. Opažala sem, da otroci že imajo dobro predznanje o lesu. Na vprašanja, 

ki sem jih zastavila, je večina otrok odgovorila pravilno in brez daljšega predhodnega 

premisleka. Z dodatnimi vprašanji sem želela ugotoviti, ali otroci vedo, kako nastane omara. 

Presenetili so me, saj so dobro vedeli, da je najprej potrebno podreti drevo, nato pa ga pri 

mizarju obdelati in sestaviti v končni izdelek. 

Izjave otrok:  

V: »Kje dobimo les?« 

O: »Iz gozda, iz dreves.« 

V: »Ali je potem list drevesa tudi les?« 

O: »Ne, samo drevo brez listov.« 

V: »Kaj se zgodi, če drevo odžagam?« 

O: »Zakuriš; les dobiš; gradiš lahko potem.« 

V: »Kaj pa lahko gradiš?« 

O: »Drevesno hišico; lesene police; omaro; police itd.« 

V: »Ali lahko iz drevesa naredim omaro?« 

O: »Ne, mislim, lahko, tko odrežeš in razžagaš in rata; moraš vzeti veliko lesa; ves les moraš 

dati skupaj in potem rata omara« 

V: »S čim odžagamo drevo? Ali potem ko nastane drevo, kar nastane omara?« 
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O: »Z žago; Lara, ti nič ne razumeš, najprej moraš vse pobrusit, pol pa tko naprej.« 

Po pogovoru smo z otroki sklenili, da vse igrače, ki niso iz lesa, odmaknemo za 1 mesec v 

klet. Naslednji dan smo začeli s pospravljenjem igralnice. Vedeli so, katere igrače niso lesene.  

Le nekaj otrok je imelo težave, vendar smo jih hitro rešili. Pokazala in razložila sem jim, 

kakšna je razlika med lesom in drugimi materiali. Otroci so igrače skrbno pospravili v škatle 

in jih nato odnesli v klet.  

Ko so videli razmetano sobo (Slika 5.1), so bili nekateri otroci presenečeni, prestrašeni, drugi 

pa so od navdušenja začeli kar kričati. Sprava se niso znašli. Enostavno niso vedeli, kaj bi 

počeli s polno igralnico lesa. Nato se je nekaj otrok združilo v skupine in začeli so z 

ustvarjenjem. Ena skupina je izdelovala vesoljsko raketo (Slika 5.2); druga je gradila grad, v 

katerem bodo prebivale kraljične. Ostali so z lesom manipulirali in razvijali različne igre 

(Slika 5.3 in 5.4). Opazovala sem dečka, ki je sedel za mizo in nekaj sestavljal. Prišla sem do 

njega in ugotovila, da je iz lesa trgal majhne trske in iz njih sestavil svoje ime. Ponosno se je 

obrnil nazaj in povedal, kaj je naredil. Z navdušenjem sem ga pohvalila zaradi dobre ideje. 

Otroci so presegli moja pričakovanja. Bili so domiselni in kreativni. Otrok nisem želela motiti 

pri njihovi igri. 

Na koncu, ko smo začeli s pospravljenjem igralnice, so si otroci zaželeli, da bi izdelki ostali 

na razstavi. Domenili smo se, da bomo najprej pospravili les v škatle, ga dali na police, nato 

pa izdelane izdelke prenesli na razstavo.  

Naslednje dni so otroci ob izdelovanju in igranju neizmerno uživali. Ko je bil čas za kosilo, 

niso hoteli pospraviti igralnice. Nad novico, da bo les ves mesec v igralnici, so bili navdušeni. 

Z dejavnostjo sem uresničila zastavljene cilje. Otroci so spoznali material les in z njim 

razvijali svojo domišljijo.  
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Slika 5.1:  Kaj otrok pridobi pri delu z  lesom? 

 

 

Slika 5.2: Sestavljanje rakete. 
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Slika 5.3: Domišljijsko sestavljanje. 

 

 

Slika 5.4: Iskanje lesa. 
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Druga dejavnost: Knjige o lesu 

Cilji dejavnosti:  

- Otrok spoznava knjigo kot vir informacij. 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitivni odnos do 

literature. 

Opis dejavnosti: Otrokom v igralnico prinesemo različne knjige o lesu. Knjige damo na 

mizo, kjer si jih lahko ogledajo. Pred ogledom ponovimo, kako je potrebno ravnati s knjigo. 

Nato otrokom predstavimo knjige, ki smo jih prinesli v skupino. Pustimo jim, da si knjige 

ogledajo, da z njimi rokujejo. Potem ko si otroci že nekaj časa ogledujejo knjige, jim 

razložimo, da bomo brali knjigo Cepecepetavček (avtorja Lepopolda Suhodolčana) v šotoru. 

Naročimo jim, da morajo iz dveh miz in rjuhe narediti šotor. Nato se skupaj z otroki usedemo 

v šotor, prižgemo lučko in preberemo knjigo. Po prebrani knjigi se o njeni vsebini 

pogovorimo. Po končanem branju otroke pustimo, da si še naprej ogledujejo ostale knjige. 

Knjige pustimo v oddelku do konca projekta. 

Analiza dejavnosti: Za takšno dejavnost sem se odločila, ker v naši skupini dajemo velik 

poudarek knjigam. Otroci vedo, da iz njih pridobijo veliko novega znanja, kljub temu da so 

strokovne. Otroci so se skozi celoten projekt vsakodnevno posluževali knjig, jih prebirali, si 

jih ogledovali itn. (Slika 5.5). 

Ena izmed knjig je prikazovala sestavo lesa. Otroci so ugotovili, da lahko sliko v knjigi 

primerjajo z realnim lesom v igralnici. Bilo mi je zelo všeč, da povezujejo teorijo s prakso. 

Deklica, ki je prva odkrila povezavo med sliko in realnim predmetom, me je na te povezave 

ves čas opozarja. Zanimalo jo je, kaj pomenijo črte v lesu. Skupaj sva poiskali in prebrali v 

knjigi. Tako sva se obe naučili nekaj novega. Nato je deklica odšla do drugih otrok  in jim 

začela razlagati svoje ugotovitve. Otroci so jo z zanimanjem poslušali. Naslednje dni so tudi 

sami začeli primerjati slike iz knjig z lesom v igralnici.  

Knjige so opravljale pomembno vlogo ves čas projekta. Otrokom sem želela pokazati, da iz 

knjig lahko izvemo veliko novega in da pridobljeno znanje lahko prenesemo v prakso. 

Menim, da so se otroci preko knjig samoiniciativno veliko naučili. To je bil tudi moj namen, 

saj želim, da skozi projekt otroci sami prihajajo do rešitev in novih znanj.  
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Ko je potrebno kaj skupaj urediti in pripraviti, so otroci takoj pripravljeni pomagati. Tako je 

bilo tudi pri postavitvi šotora. Otroci so upoštevali navodila, postavili skupaj dve mizi in jih 

pogrnili z rjuhami, tako da so visele z miz. Pripravila sem lučko, ki nam je svetila v 

notranjosti šotora. Nato so se otroci posedli v šotor, prižgali luč in pustolovščina s 

Cepecepetavčkom se je začela (Slika 5.6). Pravljico so pozorno poslušali. Med 

pripovedovanjem sem otroke opazovala, kako  doživeto spremljajo zgodbo o 

Cepecepetavčku. Pri obnovitvi vsebine je bilo razvidno, da so otroci zgodbo dobro poslušali, 

saj so brez težav odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. 

 

Slika 5.5: Gledanje knjig. 

 

Slika 5.6: Poslušanje zgodbe Cepecepetavček. 
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Tretja dejavnost: Izdelava pravil o uporabi lesa in ravnanju z njim 

Cilji dejavnosti: 

- Otrok se seznanja s pravili  in jih sooblikuje na osnovi razumevanja razlogov zanje ter  

posledic ob prekršitvi le-teh. 

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanja ter vzdrževanja   

prijateljskih odnosov (kar vse vključuje reševanje problemov). 

Opis dejavnosti: Z otroki na podlagi uporabe lesa izdelamo plakat s pravili. Najprej se o 

pravilih pogovorimo ter skupaj določimo, katera pravila bodo upoštevali pri delu z lesom. Ko 

določimo pravila, jih napišemo na plakat. Na list papirja nekaj otrok pravila nariše. Ko je 

plakat napisan, risbice izrežejo in jih prilepijo ob napisana pravila. Plakat skupaj z otroki 

obesimo na vidno mesto v igralnici in naglas ponovimo pravila. Določimo še, kaj se zgodi, če 

se pravilo prekrši. Tukaj je najbolje pustiti otrokom, da sami izberejo rešitev.  

Analiza dejavnosti:  

Dejavnost, ki smo je izvedli, sprva ni bila načrtovana. Izvedli smo jo na podlagi želje otrok. 

Otroci so se prepirali in nepravilno ravnali z lesom. Zato so se odločili, da naredimo pravila 

za uporabo lesa. Odločili smo se za 6 pravil. Otroci so se enoglasno strinjali z izbranimi 

pravili. Dejali so, da moramo pravila zapisati. Izbrali so barvast plakat, na katerega so po 

mojem črkovanju zapisali pravila. Dve deklici sta se spomnili, da lahko ta pravila tudi 

narišemo, zato so določili še 4 otroke, ki so si izbrali svoje pravilo in ga narisali.  

Ob pisanju pravil so otroci neizmerno uživali in se prerekali, kdo je na vrsti za pisanje novega 

pravila (Slika 5.7). Pri risanju so se zelo potrudili in natančno prikazali pravilo. Pravilo, ki so 

ga narisali, so izrezali in prilepili zraven zapisanega. Težav pri risanju in striženju ni bilo. 

Ko je bil plakat končan, so otroci izbrali mesto, kamor ga bomo obesili. Prilepili so ga na 

vidno mesto v igralnici (Slika 5.8). Otroci so pravila naglas razložili. Ko so končali s 

pripovedovanjem pravil, je eden od otrok rekel: »Kaj pa se zgodi, če pravilo prekršimo?« 

Otroci so imeli veliko predlogov za sankcioniranje kršitelja. Na koncu so se domenili, da 

mora vsakič, ko nekdo prekrši pravilo, s flomastrom zapisati križec (X) pri tistem pravilu, ki 

ga prekrši.  

Pravil so se držali ves čas izvajanja projekta. Ob morebitnih kršitvah pa so bili zelo vestni in 

so se med seboj dosledno opozarjali. Z vzgojiteljico nama ni bilo potrebno posegati v 
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opozarjanje  na označevanja prekrškov. Bili so pošteni in samostojni, saj so ob pravilu 

zapisali znak takoj, ko so sami ali drugi ugotovili, da je bilo le-to prekršeno. Dostikrat se je 

zgodilo, da otrok ni vedel, kaj je naredil narobe, zato so mu to povedali drugi otroci in skupaj 

so poiskali pravilo, ki je bilo prekršeno.  

Vidno je bilo sodelovanje med njimi. Dejavnost je bila s strani otrok zelo spoštljiva.  

 

Slika 5.7: Prepisovanje pravil na plakat. 

 

Slika 5.8: Napisana pravila. 
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Četrta dejavnost: Spoznavanje pojma motorika in motoričnih iger na tabli 

Cilji dejavnosti:  

- Otrok spozna pojem motorika (grafomotorika in finomotorika). 

- Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

Opis dejavnosti: Z otroki naredimo krog in se usedemo na tla. Otroke vprašamo, če vedo, kaj 

pomeni motorika. S podvprašanji otroke seznanimo s pojmom motorika. Po pogovoru 

otrokom pokažemo motorične igre, s katerimi lahko krepimo motoriko. Nato te igre zložimo 

na mizo. Podamo navodilo: Sam ali v paru poišči igro, ki ti je všeč. Po končanem igranju igro 

pospravi, vrni na svoje mesto in vzemi drugo. 

Analiza dejavnosti:  

Izjave otrok o tem, kaj pomeni beseda motorika:  

O: »Za možgančke in glavo.« 

O: »Za oči.« 

O: »Da se bolje naučiš pisat.« 

O: »Za ušesa in nos (iz učk v možgane pol pa vn, da bolje slišimo).« 

O: »Za roke (da mal razgibamo kost, da lažje pišemo, da se nam roka pregiba) 

O: »Za mišice.« 

O: »Ker s svinčnikom delamo.« 

O: »Za pisat.« 

O: »Za kolena (da po kamenčkih tečemo).« 

O: »Da lažje skočimo.« 

Nekaj otrok je že poznalo pojem motorika. Otroci so preko pogovora hitro dojeli, zakaj in 

kdaj je motorika zanje dobra.  

Igranje z motoričnimi igrami je potekalo tekoče (Slike 5.9, 5.10 in 5.11). Otroci so vedeli, da 

ko končajo z igro, jo pospravijo in vzamejo drugo. Že na začetku so se sami razdelili ali 
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poiskali prijatelje, skupaj izbrali igro in se jo igrali. Pri pravilih nisem želela posegati v 

njihovo igro, saj sem opazovala, ali bodo sami prišli do rešitve. Zelo malo otrok oz. skupin je 

imelo težave pri prepoznavanju namena igre. Zato sem tem otrokom pomagala, jim razložila 

pravilo igre in počakala, da so jo ponotranjili. Menjavanje igr je potekalo tekoče.  

 

 

Slika 5.9: Igranje z motoričnimi igrami. 
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Slika 5.10: Igranje z vijaki. 

 

 

Slika 5.11: Pripenjanje ščipalk k pravi sliki. 
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Peta dejavnost: Izdelovanje načrta za motorično tablo 

Cilj dejavnosti:  

- Otroci samostojno izdelajo načrt motorične table. 

Opis dejavnosti: Otroke povabimo v krog. Razložimo jim, da bomo začeli s projektom 

izdelave motorične table. Do sedaj so spoznali les in motoriko. Pred otroke razporedimo 

predhodno pripravljene slike iger, ki jih bodo izdelali za motorično tablo. Vprašamo jih, ali 

vedo, zakaj sem prinesla slike. Pogovor navežem na prejšnjo dejavnost, pri kateri smo 

spoznavali motoriko. Povežemo motoriko in igre, da otroci vedo, da s temi igrami urijo 

motoriko. Otroke vprašamo, kaj potrebujemo, da lahko izdelamo tablo. Ves čas jih 

usmerjamo, da pridejo do odgovora: načrt table. Nato z otroki izdelamo načrt table iz plakata 

in sličic, ki smo si jih predhodno ogledali. Otroci sličice razporedijo po plakatu gleda na to, 

kje je najboljši prostor za določeno igro. Vzgojitelj mora še vedno na koncu sam oceniti, ali je 

izbrano mesto primerno za določeno igro. Po končanem razporejanju iger izžrebamo, kdo od 

otrok bo prilepil slike na plakat. Eden od otrok napiše naslov. Plakat nato prilepimo na vidno 

mesto, da bodo imeli otroci možnost vsakodnevnega pogleda na načrt.  

Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti sem želela doseči, da otroci izdelajo načrt table, ki ga 

bodo kasneje lahko uporabili pri sami izdelavi le-te. Otroci so celoten pogovor poslušali in 

razmišljali, zakaj sem slike razporedila na tla. Večina otrok je odgovorila, da za razvijanje 

motorike. Vendar sem jih preko vprašanj, kot so: kam bomo dali sličice, ali lahko tablo 

naredimo po spominu, kako mizar izdela omaro, ali si tisti, ki izdelujejo izdelke iz lesa, 

izdelek tudi narišejo itd., napeljevala k odgovoru: potrebna je izdelava načrta table. Čez nekaj 

časa je ena od deklic dejala: »Ja, mizar vedno prej nariše in potem iz tistega dela omaro.« S 

pomočjo dekličinega odgovora sem otrokom razložila, da se tej risbi reče načrt.  

Izdelava načrta je potekala brez zapletov. Otroci so samostojno izvedli dejavnost. Dobili so 

natisnjene igre, ki so jih najprej izstrigli (Slika 5.12), nato so dejali, da morajo poiskati plakat. 

Vzeli so dva lista, ki so ju kasneje zlepili skupaj, saj so menili, da bo premalo prostora, če 

bomo načrt naredili samo na en plakat. Otroci so igre razporejali po občutku, vendar sem jih, 

če je bilo potrebno, usmerjala in jim razložila, zakaj ni dobro, da je igra na tistem mestu, ki so 

ga izbrali oni. Otroci so hitro dojeli, na kaj morajo biti pozorni pri razporejanju iger. Ko je 

bila postavitev končana, smo z žrebom (izštevanko) določili otroke, ki so slike prilepili na 

plakat. Eden od otrok pa je na koncu še  z vodoodpornim pisalom napisal naslov (Slika 5.14).  
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Za načrt so poiskali primerno mesto, kamor sem ga s pomočjo otrok tudi prilepila (Slika 

5.13). Pri izdelavi načrta so otroci uživali in ves čas razmišljali, kam bi lahko postavili 

določeno igro. Tudi iz pogovora je bilo razvidno, da razumejo, kaj želim pridobiti od njih. 

Vsak odgovor, ki ga je podal otrok, so drugi poslušali in analizirali ter pazili, da se ne bi 

ponovil. Kljub temu so se nekateri odgovori tudi ponavljali, saj otroci radi ponavljalo drug za 

drugim, kadar nimajo svojih idej.  

Cilj, ki sem si ga zadala, smo uresničili, saj so otroci samostojno izdelali načrt za motorično 

tablo.  

 

Slika 5.12:  Striženje sličic za načrt. 

 

 

Slika 5.13: Načrt motorične table. 
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Slika 5.14: Pisanje naslova. 

 

Šesta dejavnost: Pisanje seznama materiala za izdelavo iger 

Cilj dejavnosti:  

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanja, vzdrževanja in 

uživanje v prijateljskih odnosih (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje, 

dogovarjanje, sprejemanje stališč in razumevanje). 

- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

- Otrok samostojno ugotovi, katere materiale potrebuje za izdelavo izbrane igre, in jih 

zapiše. 

Opis dejavnosti: Z otroki se usedemo na tla, tako da smo obrnjeni proti načrtu table. 

Izberemo polovico otrok, katerim naročimo, da morajo izbrati svoj par. Nato podamo 

navodilo: S parom si dobro oglejta načrt in si izberita eno od iger. Tisto igro, ki si jo par 

izbere, jo bo moral izdelati in hkrati poskrbeti za material, ki ga potrebuje. Nekatere igre so 

zasnovane tako, da jih ni potrebno dodatno izdelovati, zato otrokom pred navodilom 

pokažemo in zapišemo X pri sliki igre, ki je ne morejo izbrati. Otrokom damo dovolj časa za 

dogovor in razmislek. Ko par izbere igro, poišče vzgojiteljico, ter ji pove, katero igro sta 

izbrala, ta pa zapiše imeni otrok nad sliko. To storimo za vse otroke iz skupine. Po končanem 

zapisu si mora vsak par dobro ogledati sliko svoje igre in premisliti, kateri material potrebuje 

za izdelavo igre. Ko končata s premislekom, prideta do vzgojiteljice, kjer dobita list papirja in 
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svinčnik. Po nareku vzgojiteljice otroka zapišeta material, ki ga potrebujeta za izdelavo igre. 

Pred tem pa še izbereta ime za igro. Ostali otroci se igrajo z lesom ali motoričnimi igrami. Ko 

par konča z zapisom, list papirja prilepimo nad načrt table. Pokličemo naslednji par in tako 

nadaljujemo, dokler vsi pari ne končajo svojega zapisa. Po končanem zapisu z otroki 

pokličemo hišnika in mu naročimo, da  preskrbi ves material s seznamov.  

Analiza dejavnosti: Pri izbiri para so otroci imeli nekaj težav. Vendar smo se domenili za 

pravično razdelitev v pare. Pri izbiri iger otroci niso imeli problemov tudi takrat, ko je nekdo 

že izbral njihovo igro. Sprejeli so, da je igra že zasedena in par si je izbral novo.  

Pri zapisu materiala otroci niso imeli težav. Predhodno so si sliko dobro ogledali in razmislili, 

kaj potrebujejo za izdelavo (Slika 5.15). Ko so prišli do mene, so že vedeli za ves material in 

orodje, ki ga bodo potrebovali. Presenetilo me je, da so otroci dobro vedeli, da morajo les z 

nečim pritrditi na tablo ali zlepiti. Prijetno presenečena sem bila zaradi tega, ker se z otroki še 

nismo pogovarjali o orodju, ki ga potrebujemo za izdelke iz lesa. 

Zapisovanje materiala jim ni delalo težav, saj že znajo pisati po nareku, brez da bi jim poleg 

napisali besedo. Otroka sta dojela, da je drugi na vrsti, ko nekdo zaključi s pisanjem. To je 

potekalo tekoče brez kakršnihkoli pojasnjevanj ali opozoril (Sliki 5.16 in 5.17).  

Otroci, ki niso zapisovali materiala, so se igrali z lesom, izdelovali nove domišljijske 

umetnine. Bilo jim je všeč, da so po koncu igranja izdelke lahko ohranili in jih pustili na 

razstavi. Nekateri so se igrali z lesenimi sestavljankami, leseno cesto. Zanimivo je bilo, da so  

v vrtec prinašali lesene igrače od doma. Vedeli smo, da lahko prinesejo samo lesene igrače in 

tega so se tudi držali. Nekateri so se posluževali tudi motoričnih iger, ki smo jih že spoznali.  

Zapisovanje materialov je potekalo več dni. Pisali smo v igralnici in zunaj na vrtčevskem 

igrišču. Ko smo imeli za vse igre pripravljene sezname  s potrebnim materialom, smo z otroki 

poklicali hišnika Matjaža in mu izročili naše naročilo. Hišnik nam je že v nekaj dneh material 

dostavil in lahko smo pričeli z izdelavo. 
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Slika 5.15: Ogled načrta. 

 

 

Slika 5.16: Zapisovanje materiala. 
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Slika 5.17: Zapisovanje materiala. 

 

Sedma dejavnost: Obisk mizarja 

Cilji dejavnosti:  

- Otrok spozna poklic mizarja. 

- Otrok spozna orodja in načine obdelave lesa. 

Opis dejavnosti: Predhodno se vzgojiteljica z lokalnim mizarjem domeni za obisk. Poprosi 

ga, da predstavi svoj poklic in orodja, s katerimi se obdeluje les. Dogovorimo se za dan 

obiska. Nato z otroki obiščemo mizarja in spoznamo njegov poklic. Pred obiskom otrokom 

povemo, da bodo spoznali poklic mizarja ter da mizarju lahko zastavijo kakršna koli 

vprašanja. Po predstavitvi poklica otroci na risalni list narišejo dve risbici. Otrokom naročimo, 

da morajo risalni list prepogniti. Na prvo stran narišejo, kako bodo sami izdelovali igro, ki so 

si jo izbrali, na notranjo stran pa mizarja, ki so ga spoznali pred kratkim.  

Analiza dejavnosti: Oče enega od dečkov našega vrtca je mizar, zato smo imeli možnost, da 

se z njim domenimo za obisk. S skupino smo odšli peš do delavnice v neposredni bližini 

našega vrtca. Nad novico, da bodo obiskali mizarja, so bili zelo navdušeni. Vedeli so, kje 

mizar živi, saj poznajo vas, iz katere prihajajo.  

Že ob vstopu v delavnico so bili otroci vzhičeni nad stoji in njihovo velikostjo. Mizar  nam je 

razložil, da moramo pri delu z lesom nositi zaščitno obleko, očala, rokavice ter biti pazljivi pri 
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delu s stroji. Pokazal nam je vse stroje, ki jih ima v delavnici. Otrokom je razložil in pokazal, 

kako delujejo. Otroci so z »odprtimi usti« gledali, kako mizar dela »čudeže« z lesom in nato 

te »čudeže« tudi pogledali oz. tipali (Slika 5.20). Nad predstavitvijo vsakega posameznega 

stroja so bili navdušeni. Želeli so si, da mizar ponovno prikaže, kako stroj deluje (Sliki 5.18 in 

5.19).  

Zanimivo je bilo, da se za predstavitev niso zanimali le dečki, ampak tudi deklice. Izvedba 

predstavitve je bila na nivoju, tako da so otroci povedano in prikazano razumeli in dojeli. Na 

koncu, ko so končali z ogledom strojev, jim je mizar pokazal še ročna orodja, ki jih uporablja 

pri montaži izdelkov.  

Mizar je vprašal otroke, katera orodja bomo potrebovali za izdelavo motorične table. Otroci 

so znali našteti večino potrebnih orodij, kar me ni presenetilo, saj sem nekako vedela, da  

orodja poznajo že od doma. Z obrazov otrok sem razbrala, kako so uživali v predstavitvi 

poklica. Po končani predstavitvi smo se zahvalili in odšli v vrtec.  

Po prihodu v vrtec so otroci narisali risbici. Risalni list so morali prepogniti in na pravo stran  

narisati, kako bodo oni izdelovali motorično tablo, na notranjo stran pa, kako je mizar 

predstavil stroje, s katerimi obdeluje les. S samim risanjem otroci nimajo težav. Imeli pa so 

težave pri risanju samega sebe, saj si niso znali predstavljati, kako bodo izgledali, ko bodo 

izdelovali motorično tablo (Sliki 5.21 in 5.22). 

Preostanek dneva so se otroci ves čas pogovarjali o obisku pri mizarju: kako glasni so bili 

stroji, kako dobro je odrezal les … Preko pogovora sem zaznala, da jim je prikaz obdelave 

lesa ostal v spominu. S tem so pridobili novo izkušnjo o cenjenem poklicu in izdelavi 

elementov iz lesa.  

Ob tem bi se rada zahvalila mizarju za sprejem naše skupine v delavnico in odlično 

predstavitev poklica.  
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Slika 5.18: Spoznavanje stroja. 

 

 

Slika 5.19: Spoznavanje stroja. 
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Slika 5.20: Tipanje pobrušenega lesa. 

 

 

Slika 5.21: Prepogibanje risalnega lista za risanje risbice. 
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Slika 5.22: Risanje risbice po obisku mizarja. 

 

Osma dejavnost: Izdelovanje elementov iger  

Cilji dejavnosti:  

- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati. 

- Otrok samostojno izdela element igre. 

Opis dejavnosti: Ko nam hišnik dostavi naročeni material (izrezan les po dimenzijah, brusilni 

list, lak, čopič, barve) se lahko otroci lotijo izdelave iger. Dejavnost poteka več dni. Vsak par 

dobi svoj material, ki ga je zapisal. Najprej les zbrusijo, nato polakirajo, še enkrat zbrusijo in 

končno polakirajo ali pobarvajo z barvami. Končane izdelke postavimo v škatlo. 

Analiza dejavnosti: Hišnika smo prosili, da nareže prave dimenzije lesa, ki jih potrebujemo 

pri posamičnih igrah. Ko nam jih je poslal, sem sprva načrtovala, da bi vsak par izdelal svojo 

igro. Vendar so si otroci sami želeli med seboj pomagati. Tudi z vidika organizacije je bilo 

boljše, da vsi izdelujejo vse. Takšen način dela je bil dobrodošel še posebno takrat, ko 

nekaterih otrok ni bilo v vrtcu in je eden v paru ostal sam. Zato smo se skupaj odločili, da si 

bodo med seboj pomagali. 
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Najprej so otroci začeli z brušenjem lesenih elementov (Sliki 5.23 in 5.25). Pokazala sem jim, 

kako se brusi, in brez težav so razumeli in pričeli z delom. Eden od dečkov je bil zelo hiter in 

delo je opravil več kot odlično, zato smo mu z vzgojiteljico dodelili nalogo, da še pri ostalih 

otrocih preveri stanje brušenja. Otroci so se navadili, da deček preverja pobrušenost lesa, zato 

so ga ves čas klicali in spraševali, če je dobro narejeno. Prvi dan brušenja je potekal na 

vrtčevskem igrišču. Ker so čez nekaj časa na igrišče prišli tudi ostali otroci enote, jih je zelo 

zanimalo, kaj se dogaja pri nas, zato so jim otroci naše skupine pokazali in tudi pustili, da 

pomagajo pri brušenju. V tistem dnevu smo opravili še prvo lakiranje lesenih elementov.  

Naslednje dni so lakirane elemente zbrusili in še enkrat pobarvali (Slika 5.24). Za to se je 

javilo nekaj otrok, ki so želeli lakirati. Šest otrok je želelo barvati like, ostali pa so lepili 

različen material na lesene kvadrate (Sliki 5.26 in 5.27) ali strigli črke/številke iz brusnega 

papirja (Slika 5.28). Po končanem izdelovanju so otroci skrbno pospravili mize in sprali 

čopiče. Vsako jutro so me otroci spraševali, kaj bodo počeli, ali bodo spet brusili, barvali, 

lepili itd. Bilo mi je v veselje, da je otroke izdelava igric res prevzela.  

To se je nadaljevalo v naslednje dni. Vsak dan so delali vse: brusili, lakirali, barvali, lepil in 

strigli.  Otroke je brušenje tako prevzelo, da so brusili tudi pri igri z lesom. Prosili so me za 

brusilni trak. Začeli so brusiti na mizi. Ugotovili so, da ko brusijo,  nastaja prah. Pet dečkov je 

celo dopoldne brusilo, da bi nabrusili čim več prahu. Ta prah so nato dali v vrečko in s 

ponosom kazali po vrtcu, kako dobro in veliko so nabrusili. Zanimivo jih je bilo gledati, kako 

so pri vseh dejavnosti brušenja z roko nežno in pazljivo potegnili čez les, da so preverili 

gladkost lesa. Videti so bili kot pravi mizarji.  

Otroci so vsak dan skrbeli, da so elementi igric v škatli. Imeli so škatlo, v kateri so bili 

dokončani, in škatlo, v kateri so bili še nedokončani elementi. Ko je otrok končal z delom 

enega elementa, je vedel, da mora do škatle po nov element, ga vzeti in nadaljevati z delom. 

Všeč mi je bilo, ker so bili otroci samostojni, ni jim bilo potrebno podajati dodatnih navodil. 

Ker so bili tako predani delu, so vedeli, kje jih čaka nova naloga. Zmenili smo se, da ko je 

nekdo utrujen, vstane, se spočije in potem nadaljuje z delom, saj otroci težko dlje časa 

vztrajajo pri eni dejavnosti. Od otrok nisem zahtevala, da sedijo za mizo in opravljalo delo. 

Otroci so delali tam, kjer so se počutili dobro in motivirano. Vendar pa smo vseeno imeli 

nekaj pravil. Ko barvaš ali lakiraš moraš biti za mizo, ki jo najprej zaščitiš s plakatom. Ostalo 

delo pa so opravljali po celi igralnici ali na vrtčevskem igrišču.  

Ene od iger, ki je bila predvidoma v načrtu na željo otrok, nismo izvedli. 
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Sicer pa smo izpolnili vse zadane cilje. Otroci so spoznali način obdelave lesa, z njim rokovali 

in izdelovali elemente iger. Ob izdelovanju so spoznavali orodja za obdelavo lesa.  

 

 

Slika 5.23: Brušenje elementov. 

 

 

Slika 5.24: Lakiranje elementov. 
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Slika 5.25: Skupinsko brušenje na igrišču. 

 

 

Slika 5.26: Barvanje elementov. 
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Slika 5.27: Izdelovanje tipnih elementov. 

 

 

Slika 5.28: Striženje črk in številk. 
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Deveta dejavnost: Sestavljanje motorične table 

Cilji dejavnosti: 

- Otrok spoznava in rokuje z orodji za obdelavo lesa. 

- Otrok spoznava pojem delo. 

- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati. 

Opis dejavnosti: Predhodno se s hišnikom domenimo za dan, kdaj bomo začeli s sestavo 

table. Ko se dogovorimo za dan, z otroki pripravimo vse izdelane elemente, ki bodo pritrjeni 

na tablo. Pospravimo jih v škatle in odnesemo na primerno mesto za delo (pri nas igrišče). Na 

igrišču pripravimo lesene table, ki nam jih pripelje hišnik. Iz igralnice prinesemo načrt, ga 

postavimo na tla in skušamo enako razporediti po leseni tabli. Ko vse elemente skupaj z 

otroki razporedimo po tabli, prosimo hišnika za pomoč pri pritrjevanju. Hišnik s sabo pripelje  

orodje, ki ga potrebujemo pri končni izdelavi table. Otroke pred tem seznanimo z uporabo 

orodji. Otrokom pustimo, da s pomočjo hišnika ali vzgojiteljice uporabljajo orodje, ki ga 

potrebujejo. Otroci po navodilu hišnika ali vzgojiteljice pritrjujejo elemente iger na tablo.  

Analiza dejavnosti: Dejavnost je potekala v dveh dneh. Večino stvari smo končali v prvem 

dnevu. V drugem so sledili le popravki in dodatne malenkosti.  

Že ob misli, da bodo izdelovali tablo, so otroci dobesedno »ponoreni« od navdušenja. S 

postavljanjem iger so imeli malo težav, ker je bila tabla drugačne oblike kot plakat. Zaradi 

tega smo morali spremeniti položaje iger. Vendar so se otroci hitro znašli in našli prostor za 

posamezno igro. Ko je bilo vse na svojem mestu, smo skupaj pregledali tablo in potrdili 

postavitev iger.  

Tabla je sestavljena iz dveh delov. Načrt smo spremenili zaradi pozicije table. Tablo smo 

pričvrstili na leseno hiško, ki pa je premajhna za celotno tablo. Zato jo je hišnik razpolovil. 

Najprej so otroci elemente s pomočjo načrta razporedili po leseni tabli (Slika 5.30).  

Komaj so čakali, da se delo prične. Hišnik jim je razdelil delo. Presenetilo me je, da so bile 

bolj kot dečki aktivne deklice. Bile so ves čas v pripravljenosti, kdaj jim bo dodeljena 

naslednja naloga. Zanimivo je bilo, da si je vsak izbral eno delo, ga dokončal in tam počakal, 

da je dobil naslednjo nalogo. Ena izmed deklic je ves čas sedela pri tabli in čakala, kdaj bo 

dobila naslednje zadolžitev. Ker sta bili tabli premajhni za delo vseh dvaindvajset otrok 

hkrati, smo se razdelili v dve skupini. Prva se je igrala, druga izdelovala, nato sta se skupini 
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zamenjali. Ko so bili na vrsti, smo jih poklicali, skupini sta se tako ves čas menjali. Vendar so 

bili tisti otroci, ki so želeli ves čas sodelovati pri izdelavi table, tudi ves čas poleg nje.  

Ko so pričeli z vrtanjem lukenj, so vsi otroci pritekli k tabli in se prepirali kdo bo prvi vrtal. 

Vendar smo se domenili za določen vrstni red. Kar nekaj otrok se je vrtanja, ko so prišli na 

vrsto, ustrašilo. Eden od dečkov je bil pri delu motorične table prevzet. Ves čas je stal pri 

hišniku, mu pomagal, mu podajal vijake, jih pritrjeval itd. Videti je bilo, da uživa v delu z 

orodji in lesom (Slika 5.34). Tudi pri drugih otrocih je bilo to zaznati. Pri pritrjevanju vijakov 

so se preizkusile tudi deklice (Slika 5.31). To mi je bilo zelo všeč, saj želim otrokom pokazati, 

da je vsako delo primerno za dečke in deklice.  

Ena izmed deklic je bila ves čas v pripravljenosti za delo. Govorila je: »Lara, če kaj rabiš, me 

takoj poklič, a prou, jst bom zdele tuki držala tablo da bo lahko Sven zvrtal lukno.« Več kot 

očitno je bilo, da otroci pri delu izredno uživajo. 

Naslednji dan smo z otroki še zabili vijake v tablo (Slika 5.37). Ko sem označila, kam morajo 

zabiti žeblje, so vsi vzdihnili, da bo s tem veliko dela. Vendar smo se potem dogovorili, da 

vsak zabije 10 žebljev in igra bo končana.  

Vsi otroci so izredno uživali v izdelovanju table. Zanimivo jim je bilo, ker so lahko delali z 

orodji, s katerimi se ne srečujejo vsakodnevno. Opazila sem, s kakšno skrbnostjo izdelujejo 

tablo in koliko jim pomeni, da so jo izdelali sami.  
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Slika 5.29: Pomoč hišniku pri magnetih. 

 

 

Slika 5.30: Postavitev iger na tablo. 
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Slika 5.31: Vrtanje luknje. 

 

Slika 5.32:  Lepljenje magnetov. 
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Slika 5.33: Izdelava igre povezovanje vrvice. 

 

 

Slika 5.34: Vrtanje luknje v tablo. 
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Slika 5.35: Lepljenje črk in številk. 

 

 

Slika 5.36: Lepljenje tipnih elementov. 
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Slika 5.37: Zabijanje žebljev. 

 

Deseta dejavnost: Otvoritev motorične table v enoti Jurček  

Cilji dejavnosti:  

- Otrok se uči predstaviti končni izdelek. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

- Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja s skupino. 

Opis dejavnosti: Tabli pritrdimo na mesto, kjer bosta viseli skozi celo leto (pri nas na leseno 

hiško na igrišču). Tabli pokrijemo z rjuhami, da jih ostali otroci ne vidijo. Povabimo celo 

enoto na otvoritev table. Otroci se postavijo k tabli in eden izmed otrok začne z uvodnim 

govorom. Nato tabli odkrijemo ter ostalim otrokom razložimo pravila vseh iger, ki so na tabli.  

Analiza dejavnosti: Namen te dejavnosti je bil, da otroci sami predstavijo izdelek, ki so ga 

izdelali. Predstavitev je potekala zelo tekoče. Deklica, ki je imela uvodno besedo, je bila zelo 

nervozna (Slika 5.39), vendar tudi zelo ponosna, da je ona tista, ki bo predstavila izdelek 

skupine.  
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Z navdušenjem so tablo odkrili in pokazali, kaj so izdelali. Iz oči sem jim razbrala, da so tablo 

s ponosom predstavili drugim otrokom in vzgojiteljem (Slika 5.40). Pri predstavitvi otroci 

niso imeli težav, saj so predstavili igro, ki so jo pripravljali že od začetka. Poznali so vsa 

pravila celotne motorične table. 

Med predstavitvijo so že komaj čakali, da bodo lahko preizkusili tablo, tako naša skupina kot 

ostale tri skupine iz enote. Po končani predstavitvi so se otroci pognali v tablo in se prerivali, 

kdo se bo igral.  

Otroke skupine Jurčki je bilo veselje gledati, saj so z velikim ponosom predstavili svoj izdelek 

(Slika: 5.38). Na koncu pa mi je nekaj otrok dejalo, da jim je bilo med predstavitvijo lepo ter 

da so ponosni, ker je tabla rezultat njihovega dela. 

 

 

Slika 5.38: Predstavitev motorične table. 
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Slika 5.39: Uvodni  nagovor deklice. 

 

 

Slika 5.40: Odkrivanje table. 

 

5.3 OPIS IGER NA MOTORIČNI TABLI 

 

Tabla vsebuje 15 iger, preko katerih otrok razvijajo fino in grobo motoriko. Igre na tabli  

spodbujajo tudi tipno in vidno zaznavanje. Nekatera imena iger so izbrali otroci. Pod 

določenimi igrami so otroci pritrdili tudi predal, v katerega spravijo elemente iger.  
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Liki 

Igra vsebuje 4 trikotnike, 4 kroge, 4 kvadrate in 4 pravokotnike. Na tabli so narisani obrisani 

2D liki, v škatli pa so liki v 3D obliki, ki jih je potrebno s pomočjo magneta pritrditi na pravo 

mesto na tabli  (Slika 5.41). Otrok uri grafomotoriko in prepoznavanje oblik. 

 

Slika 5.41: Igra liki. 

 

Zavezovanje vezalk 

Na tabli je pritrjen lesen čevelj, v katerega so izvrtane luknje. Vezalko morajo otroci preplesti 

skozi luknje in na koncu narediti pentljo (Slika 5.42). S tem se učijo zavezati vezalke in urijo 

fino motoriko. 

 

Slika 5.42:  Zavezovanje vezalk. 
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Natikanje krogov po barvah 

Otrok ima na tabli pritrjene barvne palice, na katere mora natakniti pravo barvo lesenega 

krogca (Slika 5.43). Z natikanjem otrok uri fino motoriko ob tem pa spoznava barve. 

 

 

Slika 5.43: Natikanje lesenih barvnih kvadratkov. 

 

Obešanje perila 

Otrok s pomočjo ščipalke na obešalo obesi blago (Slika 5.44). Otrok z odpiranjem in 

zapiranjem ščipalke uri fino motoriko in pincetni prijem. 

 

Slika 5.44: Obešanje perila. 
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Barvaste luknje 

Otrok ima na tabli razporejenih 10 barvnih valjev po številčnem vrstnem redu od 1 do 10. 

Vrvico mora skozi spodnji del valja prenesti v naslednji valj. Vrvica mora slediti številčnemu 

zaporedju valjev (Slika 5.54). Otrok spoznava vrstni red števil od 1 do 10, ob tem pa uri fino 

motoriko. 

 

 

Slika 5.45: Barvaste luknje. 

Črke in številke za pisanje 

Na tabli so prilepljene črke in številke iz brusilnega papirja (Slika 5.56). Otrok s prstom 

potuje po črki. S tem spoznava zapis posamezne črke ali številke in uri grobo motoriko. 

 

 

Slika 5.46: Črke in številke za pisanje. 
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Tipno zaznavanje različnega materiala 

Na lesenih kvadratih so nalepljeni različni materiali (Slika 5.47). Otrok s pomočjo roke tipno 

zaznava različne lastnosti materialov.  

 

 

Slika 5.47: Tipno zaznavanje materiala. 

 

Zadrge 

Na tabli je pritrjenih 6 zadrg, ki jih morajo otroci zapirati in odpirati (Slika 5.48). S tem otrok 

uri fino motoriko in pincetni prijem.  

 

 

Slika 5.48: Zadrge. 
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Labirint 

Otrok z lesenim svinčnikom sledi poti po labirintu (Slika 5.49). Otrok pri tem uri 

grafomotoriko. 

 

Slika 5.49: Labirint. 

 

Spuščanje žogic 

Otrok po kanalih spušča lesene žoge (Slika 5.50). Otrok pri tem uri vidno zaznavanje.  

 

Slika 5.50: Spuščanje žogic. 
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Elastike 

Otrok na razporejene žeblje napenja elastike in z njimi ustvarja različne vzorce. S tem 

spodbujamo otrokovo fino motoriko (Slika 5.51). 

 

 

Slika 5.51: Elastike. 

 

Vijaki in matice 

Otrok na postavljene vijake privije matico. S tem otrok uri fino motoriko (Slika 5.52). 

 

Slika 5.52: Vijaki in matice. 

 

Povezovanje vrvice 

Otrok vtika vrvico iz ene zanke v drugo in pri tem uri fino motoriko in pincetni prijem (Slika 

5.53). 
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Slika 5.53: Povezovanje vrvic skozi zanke. 

 

Lesena tabla 

Otrok leseno palico vodi po zarisani poti (Slika 5.54). S tem uri grafomotoriko. 

 

Slika 5.54: Lesena tabla. 

 

Prenašanje krogov iz ene strani na drugo 

Na tabli so pritrjene žice, na katerih so barvni krogi. Kroge morajo voditi po žicah iz ene 

strani na drugo (Slika 5.55). Otrok s tem uri grobo in fino motoriko. 
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Slika 5.55: Prenašanje lesenih krogov. 

 

5.4 VREDNOTENJE MOTORIČNE TABLE 

 

Igre na tabli sem vrednotila preko vprašanj, ki sem  jih vnaprej pripravila. Ker se s tablo lahko 

igrajo vse starostne skupine otrok, sem se odločila, da bom tablo vrednotila glede na starostna 

obdobja, in sicer posebej prvo in posebej drugo starostno obdobje. Otroke sem opazovala in si  

zapisovala ugotovitve. Na ta način sem jih spremljala en teden. Za vzorec sem vzela vse 

otroke, ki so pristopili do motorične table. 

 

1. STAROSTNA SKUPINA (1–3 let) 

 

Ali otroci po tabli posežejo sami ali v paru, skupini? 

Otroci so po igrah na tabli posegli tako v skupini ali paru kot samostojno. Otroci, stari od 1 do 

2 leti, so po navadi prišli samostojno, nekajkrat pa se je zgodilo, da so starejši otroci pripeljali 

mlajše in se z njimi igrali. Otroci, stari 2 do 3 leta, pa so bili večinoma samostojni, razen pri 

igrah, kjer se lahko igra več otrok. Tam so med seboj sodelovali, se tudi kdaj skregali ali si 

pomagali. Nikoli se ni zgodilo, da bi bil pri tabli le en otrok, ampak jih je bilo vedno več. Na 

ta način pa je potekala tudi medsebojna komunikacija. 
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Samostojnost otrok: 

Otroci, stari od 1 do 2 leti, so bili pri igrah za svojo starost zelo samostojni, saj so večinoma 

igre spoznavali preko tipanja in gledanja. Pri njih ni bilo pričakovati, da bi se igrali po 

pravilih. Pri tej starosti je običajno, da otrok spoznava stvari okoli sebe, zato ni bilo 

presenetljivo, da so predmete le prijemali in spoznavali. S pomočjo vzgojiteljev pa so igre 

lahko tudi že izvajali. Otroci od 2 do 3 let pa so se pri vseh igrah igrali samostojno, razen ko 

je  kdo od otrok potreboval določeno pomoč (zatikanje lesenih kvadratkov, iskanje prave 

barve, pravilno prijemanje ščipalk …). 

Pomoč pri igri: 

Otroci so potrebovali kar nekaj pomoči pri igrah, še posebej otroci, stari od 1 do 2 leti. Ti so 

vsakodnevno potrebovali obnavljanje pravil in pomoč pri izvajanju iger, saj je njihova 

koncentracija kratkotrajna. Pri starejših otrocih je že bolje – aktivnost želijo speljati do konca. 

Večino igric so si le ogledali in otipali, niso pa se igrali po pravilih. Otroci, stari  2 do 3 leta, 

pa niso potrebovali veliko pomoči, največkrat pri ponovitvi pravil ali opominjanju, kateri 

barvni kvadratek gre na katero barvo. Ostale igre pa so obvladali, saj so zasnovane tako, da ni 

potrebno poznati veliko pravil.  

Količina časa pri eni igri: 

Količina preživetega časa pri igrah je bila zelo majhna, le nekaj sekund. Kot sem že omenila, 

otroci prvega starostnega obdobja še niso sposobni daljše koncentracije. Ti otroci so željni 

spoznavanja novega in tipanja le-tega. Vendar pa so otroci, stari 3 leta,  pri igrah vztrajali tudi  

dlje časa - približno 1 do 5 minut pri vsaki igri. Odvisno je bilo od vztrajnosti in motivacije 

posameznega otroka. Otroci se niso zadržali le pri eni igri in nato odšli, ampak so med igrami 

prehajali in se vračali na že izvedene ali si izbrali novo. Ko jim je koncentracija ali motivacija 

za igranje padla, so odšli in se po določenem času spet vrnili.  

Katere igre se največ poslužujejo: 

Največ so se posluževali tipnih igrač. S tipom so zaznavali različne materiale in z vidom 

sledili žogicam, ki so jih spuščali po tunelih. Zanimivo je bilo, da so se veliko posluževali iger 

z magnetom, vendar pa otroci niso pravilno razvrstili likov po tabli. Menim, da jim je bila ta 

igra zanimiva zaradi magnetov. Otroci so veliko elementov prenašali iz ene igre na drugo, 

zato jim je bila tabla kot celota ves čas zanimiva. Deklica, stara 2 leti, se je lotila igranja igre 
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razvrščanje barv in s pomočjo vzgojiteljice vztrajala in dokončala igro. Bila sem zelo 

ponosna, da se je lotila igre in pri tem vztrajala. Druga deklica se je prepustila igri z 

navijanjem matice na vijake. Vztrajala je kar nekaj časa, želela je matico priviti do konca in 

svoj cilj dosegla brez pomoči vzgojiteljice. 3 leta stari otroci pa so se igrali vse igre, najraje so 

imeli leseni labirint, razvrščanje barv, spuščanje žogic, obešanje perila in like. 

So otroci statični pri eni igri, ali posežejo po drugih igrah: 

Otroci pri igrah niso bili statični, ampak so ves čas med igrami prehajali. Skoraj se ni 

primerilo, da bi se otrok zadržal le pri eni igri. Če pa se je to že zgodilo,  je pogledal še po 

ostalih igrah in se odločil, da bo za nekaj časa končal igranje na tabli ter se vrnil kasneje. 

 

2. STAROSTNA SKUPINA (4–6 let) 

Ali otroci po tabli posežejo sami ali v paru, skupini: 

Starejši otroci so k igram pristopili samostojno, redkokdaj so prišli do table v skupini. Se je pa 

dogajalo, da sta se otroka srečala, ko sta se igrala vsak s svojo igro, in se nato po končani igri 

odločila, da začneta s skupno igro.  

Samostojnost otrok: 

Otroci so bili samostojni, še posebej otroci, stari 5 ali 6 let. Tudi otroci, stari 4 leta, pri igrah 

niso imeli težav. Le nekaj otrok je kdaj pa kdaj potrebovalo dodatno navodilo, vendar pa pri 

tem ni bilo nobenih posebnosti. 

Pomoč pri igri: 

Pomoč pri igrah so potrebovali le otroci, stari 4 leta. Vendar so pomoč poiskali pri starejših 

otrocih, ki so se istočasno igrali z ostalimi igrami. Redkokdaj se je zgodilo, da bi otrok prišel 

do vzgojiteljice in jo poprosil za pomoč. Zanimivo je bilo, da so pomoč vedno iskali pri 

starejših otrocih, in to pri tistih, ki so tablo izdelali. Bilo mi je všeč, da so natančno vedeli, 

kateri otroci so sodelovali pri nastajanju table. Prav tako so ti z veseljem pritekli na pomoč in 

otroku razložili navodilo. 
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Količina časa pri eni igri: 

Količino preživetega časa pri igri je bila odvisna od motivacije in volje za igranje. Pri igri so 

se zamotili tudi 7 ali več minut. Vendar pa so za celotno igranje na motorični tabli nekateri 

porabili tudi od 10 do 20 minut. Nekaj otrok pa je prišlo do table, odigrali so eno od iger in 

odšli.  

Katere igre se največ poslužujejo in So otroci statični pri eni igri, ali posežejo po 

drugih igrah: 

V drugem starostnem obdobju imajo otroci več vztrajnosti, koncentracije in motivacije, zato 

so se posluževali kar vseh iger na tabli. Kot sem že dejala, so se otroci igrali več iger in ne 

samo ene. Med igrami so prehajali in niso bili statični. Največ so se posluževali igre obešanje 

perila, liki, tipno zaznavanje, razvrščanje barv, spuščanje kroglic, prepletanje vrvice in 

zavezovanje vezalk.  

Iznajdljivost otrok: 

Otroci so bili iznajdljivi ves čas. Če jim pri kakšni igri ni šlo, so se potrudili ali prosili za 

pomoč nekoga drugega. Tudi če je kakšen element manjkal, so ga poiskali ali prosili 

vzgojiteljico za novega. 

Potreba po navodilih in ponovitvi le-teh: 

Potrebe po dodatnih pravilih ni bilo, kajti vse igre so poznali ali pa so sami ugotovili pravila 

le-teh. 

Zakaj ravno ta igra: 

Na ta vprašanje so ogovorili: »ker mi je všeč«, »ker se zdele tuki igram«, »ker mi je 

zanimiva«, »všeč mi je, ko žogice padajo iz ene strani na drugo«, »ker je ful dobr, k prjemam 

različne materiale« itd. 

 

POVZETEK VREDNOTENJA VPRAŠANJ: 

Na podlagi zastavljenih vprašanj in odgovorov pri prvem in pri drugem starostnem obdobju 

lahko ugotovimo, da so bili otroci pri igranju z motorično tablo večino časa samostojni, 

potrebovali so le nekaj pomoči vzgojiteljic, ostalo pomoč so poiskali med seboj. Med igrami 
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so prehajali in vztrajali do izteka le-te. Iznajdljivost otrok je bila prisotna pri vseh starostih. 

Pri igrah so se zadržali od 2 do 6 minut, kar pomeni, da so jih igre prevzele in zahtevale 

njihovo maksimalno zbranost ter vztrajnost. Presenetilo me je, da večina otrok ni potrebovala 

dodatne razlage navodil, kar pomeni, da so bile igre kljub nekaterim zahtevnim nalogam (še 

posebej za otroke prvega starostnega obdobja, od 1 do 3 let) dovolj enostavne in navodila 

razumljiva. Igre, ki so se jih največ posluževali, so bile: liki, obešanje perila, spuščanje 

kroglic, tipno zaznavanje različnih materialov, razvrščanje barv, zavezovanje vezalk, vijaki in 

matice ter labirint. Igre, ki se jih niso veliko posluževali, so bile: zadrge, lesena tabla, elastike, 

barvaste luknje, povezovanje vrvice in  številke oz. črke. Na podlagi opazovanja sem 

ugotovila, da so se igre številke in črke otroci zelo malo posluževali, nisem pa mogla 

ugotoviti vzroka. Tudi otroke sem vprašala, zakaj se nočejo igrati s to igro, pa so le dejali, da 

ne vedo in da se jim zdijo druge boljše. Največ pa so se igrali, kot že rečeno,  pri obešanju 

perila, likih, tipnemu zaznavanju različnega materiala in spuščanju kroglic. Menim, da je do 

tega prišlo zaradi zanimivosti iger, ker tipno zaznavanje materiala, spuščanje kroglic, liki ne 

vsebujejo samo urjenja motorike, ampak tudi tipno in vidno zaznavanje, ki predstavlja za 

otroka neko dodatno nalogo. Otroci imajo torej rajši igre, pri katerih je vključeno tudi tipno in 

vidno zaznavanje.  

Tabla je ves čas dobro služila svojemu namenu. Noben element ni odpadel ali se zlomil. Kljub 

temu je po tednu uporabe potrebovala nekaj popravkov. Izgubila se je kakšen element pri 

razvrščanju barv, izgubila se je matica, ščipalka itd. Potrebno je bilo tudi zamenjati nekaj 

slamic pri tipnemu zaznavanju materiala, saj so otroci od 1 do 2 let materiale poskušali 

odtrgati s podlage.  

Če povzamemo: tabla je primerna za vse starosti otrok, ker ponuja 15 raznolikih iger, preko 

katerih otroci vseh starosti lahko urijo svoje motorične sposobnosti. Motorična tabla je 

otrokom in vzgojiteljem vlila voljo za izdelavo različnih izdelkov iz izbranega materiala, saj 

se je izkazalo, da lahko izdelke uporabljajo ali izdelajo vsi otroci vseh starost. Če strnemo – 

motorična tabla je pokazala svoje kvalitete tudi in predvsem zaradi kvalitetnega dela otrok.  
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6 DISKUSIJA 

 

V diskusiji bom predstavila, ali smo dosegli zastavljene cilje (C1–C5) in hipoteze (H1–H6). 

Sledili smo sledečim ciljem:  

 

C1: Predstaviti tehnično vzgojo v predšolskem obdobju. 

Otrokom, ki so sodelovali pri izvedbi projektnega dela, sem v največji možni meri podala 

tehnično vzgojo. Otroci so spoznali, kaj pomeni tehnika in njeno delovanje. S pomočjo 

tehnične vzgoje so se vadili v delu, vztrajnosti itd, spoznali so nove materiale, ki so jih 

kasneje obdelovali. Vse to se je izkazovalo že pri prvi dejavnosti, ki je potekala kot igra z 

lesom. S tem ciljem nisem želela tehnične vzgoje predstaviti le otrokom, ampak celotnem 

vrtcu, saj se s tehniko v predšolskem obdobju srečujemo vsakodnevno. Ta cilj nam je uspelo 

realizirati, kajti vzgojiteljice, s katerimi sodelujem, so tudi same poizkusile s tehnično vzgojo 

v oddelkih. S tem smo naredili pozitiven korak, kajti tehnična vzgoja je pri otrocih zelo 

pomembna. Prisotna je bila v vseh dejavnostih, ki smo jih izvajali z otroki.  

C2: Predstaviti les kot material za različne tehnične dejavnosti v vrtcu. 

Sam les je v vrtcu že tako ali tako prisoten, vendar samo preko lesenih igrač, kot so: 

sestavljanke, lesene kocke in lesene palice. Želeli pa smo nekaj več, in sicer pokazati, da se 

lahko iz lesa naredi marsikaj, kar pri otroku lahko še pospeši razvoj njegovih sposobnosti in 

spretnosti. Zato smo se odločili, da v otrokov vsakdan v vrtcu umestimo les. Vse igrače smo 

zamenjali z lesom in lesenimi igračami. Tako so ga začeli spoznavali že od prvega dne 

projekta dalje. Z njim so rokovali, ga obdelovali in na koncu sestavljali. Otroci so iz dneva v 

dan več vedeli o lesu ne le na nivoju podatka, ampak predvsem izkušnje, ki jim bo koristila v 

naslednjih letih življenja. Zato menim, da smo cilj več kot uspešno realizirali. Otroci so 

pridobili nova znanja o lesu preko različnih dejavnosti, največ pa pri prvi dejavnosti, ko so 

rokovali z lesom, in seveda ob gledanju knjig v drugi dejavnosti.  

C3: Podati mnenja in stališča vzgojiteljic o uporabnosti lesa in lesenih polizdelkov. 

Mnenja vzgojiteljic smo pridobili iz anketnega vprašalnika (priloga), na katerega je 

odgovorilo kar 39 vzgojiteljev. S pomočjo anketnega vprašalnika smo izvedeli, ali se 

vzgojitelji poslužujejo lesa in izdelave lesenih polizdelkov. Ob tem pa smo pridobili tudi 
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druge podatke, ki so nam koristili pri izdelavi načrta za projektno delo v vrtcu. Anketa je bila 

uspešno izvedena. Rezultati so bili pričakovani, vendar ne povsem. Presenetilo nas je, da se 

vzgojitelji malo poslužujejo lesa. Zato upam, da smo dosegli, da se bodo vzgojitelji večkrat 

spomnili  na les kot material, primeren za obdelavo tudi v vrtcu.  

C4: Predstaviti in izvesti strategijo od ideje do izdelka. 

Kako priti od ideje do izdelka, smo otrokom in vzgojiteljem zelo nazorno predstavili preko 

vseh devetih dejavnosti, ki smo jih izvajali v vrtcu. Dejavnosti so si sledile po zaporedju, se 

pravi od same ideje do končnega izdelka. Otroci so s tem spoznavali zaporedje izdelave, kako 

priti od neke ideje oz. zamisli do končnega rezultata. Otrok je spoznal, da do izdelka ne 

pridemo samo s tem, ko si nekaj zamislimo, ampak da moramo imeti dovolj časa in materiala, 

s katerim lahko realiziramo zamišljeno idejo. Zastavljen cilj smo uspešno realizirali in 

otrokom ter vzgojiteljem pokazali, da lahko tudi predšolski otroci sledijo strategiji od ideje do 

izdelka.  

C5: Kritično ovrednotiti in analizirati izvedbo projektnega učenja in urjenja motorike.  

Končni izdelek smo vrednotili s pomočjo vprašanj (priloga). Vrednotenje je zajelo vse otroke, 

stare od 1 do 6 let. Vrednotenje dejavnosti na motorični tabli je pokazalo, da so otroci iz 

dneva v dan bolje poznali igre in se z njimi lažje spoprijemali. Nekatere igre so se jim zdele 

sprva težke, a so jih z nekaj truda naslednji dan izpeljali v prvem poskusu. Vrednotenje 

motorične table je potekalo brez kakršnihkoli zapletov. Otroci so se vsakodnevno igrali z 

igrami in pri tem uživali. Zato menim, da smo cilj uspešno dosegli.  

 

Pri diplomskem delu smo preverjali 6 hipotez. Od teh so bile 4 (1., 2., 5. in 6.) potrjene in 2 

(3. in 4.)  ovrženi.  

H1: Večina vzgojiteljic pri tehničnih vsebinah ne obravnava lesa oz. lesenih polizdelkov. 

Postavljeno hipotezo sem preverjala s pomočjo odgovorov vzgojiteljev na anketni vprašalnik. 

Glede na njihove odgovore lahko ugotovimo, da se vzgojitelji lesa ne poslužujejo dovolj.  

48,7 % vzgojiteljev malokrat uporablja les, 25,6 % zelo malokrat, 20,5 % malokrat in 2,5 % 

zelo velikokrat. Poslužujejo se ga kot nestrukturiranega materiala, s katerim se otroci igrajo, 

ne obravnavajo pa ga kot material sam na sebi. Zanimivo  je bilo, da so pri tretjem vprašanju,  
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ali izdelujejo lesene izdelke in katere, večkrat odgovorili z da kot z ne. To nas je presenetilo, 

saj so pri prvem vprašanju odgovorili, da les kot material v vrtcu malokrat obravnavajo. 

Iz odgovorov na tretje vprašanje je razvidno, da izdelujejo lesene hiške ali pa je material les 

samo eden od materialov, s katerim dopolnijo izdelke, ki jih izdelujejo. Ne omenijo nobenega 

izdelka, ki bi ga otrok samostojno izdelal iz lesa. Tudi sama se pred diplomsko nalogo nisem 

posluževala obdelovanju materiala s tehničnega vidika. Zato mi je bilo sprva kar težko, saj 

nisem vedela, kaj pričakovati in kako se bo vse skupaj obneslo v skupini. Vendar pa sem ob 

koncu projekta pozitivno presenečena, saj sem ugotovila, da s takšnim projektom pridobita 

mnogo izkušenj tako vzgojitelj kot tudi otrok. Drugim vzgojiteljem sem dokazala, da se vse 

zmore, če se stvari lotiš skrbno in prepustiš otroku, da stvari izdela sam. Upam, da smo z 

otroki pokazali, da se tehnična vzgoja obnese in da obdelovanje materiala veliko pripomore k 

razvoju otroka.  

H2: Večina vzgojiteljic navaja več pozitivnih učinkov obravnave lesa kot negativnih.  

Na 5. vprašanje anketnega vprašalnika je bilo več pozitivnih (30) kot negativnih (24) 

odgovorov. Kot negativni učinek so največkrat navedli poškodbe, ki se lahko zgodijo pri delu. 

Veliko pa je bilo pozitivnih odzivov, kar me je kar malo presenetilo, saj nisem vedela, da je 

les v njihovih očeh tako cenjen. Navajali so, da les pomiri otroka, vzbudi nove občutke, 

razvija motoriko, sposobnosti in spretnosti,  v stiku z njim otrok pridobiva nove izkušnje. Ob 

koncu projekta te odgovore lahko primerjam z dejavnostmi, ki sem jih izvedla v vrtcu, in se 

ob tem strinjam z njimi, kajti les ima resnično pozitiven učinek na otroke. Ugotovila sem, da 

se so se otroci v tem času, ko smo imeli v igralnici samo les, bolje razumeli; upoštevali so 

pravila, ki so si jih zadali; niso se prepirali za »igrače«, kajti imeli so ogromno lesa in lahko 

so naredili enak izdelek kot prijatelji. Negativnih učinkov na srečo ni bilo veliko. V našem 

primeru ni bilo nobenih poškodb ali česa podobnega. S tem ko so si otroci zadali pravila, 

menim, da smo odpravili vse morebitne težave in poškodbe. Od takrat naprej so otroci veliko 

bolje skrbeli za les in svojo varnost. Tudi pri izdelavi elementov in sestavi motorične table ni 

bilo poškodb, saj so bili otroci seznanjeni s pravilnim ravnanjem z orodjem, ki so ga imeli na 

voljo.  
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H3: Večina vzgojiteljic meni, da so dejavnosti z lesom primernejše za procesno-razvojni 

model načrtovanja dejavnosti v vrtcu. 

Hipotezo moramo na žalost zavrniti, saj se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo učno-snovnega 

modela, nato učno-ciljnega in šele na koncu procesno-razvojnega modela načrtovanja. 

Nekako nismo pričakovali takšnih rezultatov, ker se sedaj veliko govori o tem, da se naj ne bi 

posluževali tradicionalnega načrtovanja, ampak načrtovanja, kjer pride v  prvi vrsti do izraza 

otrokova aktivnost. Upam, da bom lahko s temi rezultati in celotno diplomsko nalogo 

spodbudila vzgojitelje k procesno-razvojnemu načrtovanju, saj s tem pri otroku spodbudimo 

njegovo ustvarjalnost, kreativnost, sposobnosti, spretnosti itn. Verjetno je ravno zaradi 

pomanjkanja informacij prišlo do drugačnih rezultatov, kot smo jih pričakovali.  

H4: Večina vzgojiteljic  meni, da dejavnosti z lesom oz. lesenimi polizdelki najbolj 

razvijajo otrokov odnos do lesa in tehnike.  

Hipotezo, ki smo si jo postavili, moramo zavrniti, saj so nam odgovori devetega vprašanja 

pokazali, da vzgojitelji menijo, da les in leseni polizdelki največ pripomorejo k ustvarjalnosti 

(26 vzgojiteljev je odgovorilo s 5 - veliko), nato k ročnim spretnostim (20) in šele na tretjem 

mestu k odnosu do lesa in tehnike (14). Menim, da je do takšnega rezultata prišlo, ker 

vzgojitelji gledajo otroka skozi ustvarjalnost, motorične in druge spretnosti. Vendar vedno ne 

bi smelo biti tako, saj otroci z različnimi novimi odnosi lahko pridobijo več kot s fizičnimi 

dejavnostmi. Pri izvajanjih dejavnosti nisem čutila, da bi otroci pridobivali predvsem pri 

ustvarjalnosti, ampak sem opažala, da so vzpostavili ravno pozitiven odnos do lesa in tehnike, 

kar se je še posebej očitno pokazalo pri sestavljanju pravil, ki so si jih sami izmislili. S tem so 

otroci želeli pokazati spoštovanje in svoj pozitivni odnos do lesa. 

H5: Večina otrok zna uporabljati različne elemente lesa in pripomočke za obdelavo le-

tega. 

Otroci so že od samega začetka pokazali zanimanje za projektno delo. Že z uvodno motivacijo 

(z lesom razmetana soba) sem jih privabila k sodelovanju in spoznavanju lesa. Od vstopa v 

igralnico dalje je otroke les prevzemal. To so kazali tudi s prinašanju lesenih igrač od doma, 

kar jim z vzgojiteljico nisva nikoli naročili. S tem so pokazali, da vedo, kaj je iz lesa in kaj ni. 

Preko celotnega projektnega dela so otroci spoznali lastnosti, elemente, pripomočke in orodja 

za obdelavo lesa. Že po prvem pogovorom o uporabi lesa in orodja so otroci znali 
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manipulirati z njima. Menim, da otroci vedo, kaj je les in katera orodja, pripomočke 

potrebujemo za obdelavo le-tega. 

H6: Večina otrok  obvlada in razume igre na motorični tabli. 

Vsi otroci iz enote Jurček vedo, kakšen je namen motorične table, ki smo jo izdelali skupaj. 

Pri predstavitvi motorične table ostalim otrokom enote Jurček so bili otroci suvereni, saj so 

pravila razumeli in jih ponotranjili. Vendar pa so kljub temu nekateri, še posebej mlajši, 

potrebovali ponovno razlago navodil. Pri tem so jim na pomoč priskočili starejši otroci ali 

vzgojiteljice. Po nekaj dneh so vsi otroci že obvladali igre, ki jih ponuja tabla. Menim, da smo 

s tem zastavljeno nalogo odlično opravili.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Ko se je porodila ideja za izdelavo motorične table, sem bila vsa navdušena in nestrpno sem 

pričakovala, kdaj bomo pričeli z izdelavo le-te. To navdušenje sem prenesla na otroke, ki so 

dokazali, da zmorejo vse ne glede na zahtevnost in vrsto zastavljene naloge. Nikoli nisem 

dvomila v otrokove sposobnosti, vendar sem šele sedaj dojela, česa vsega so otroci zmožni, če 

jim le pustimo, da ustvarjajo in razmišljajo s svojo glavo. Velikokrat vzgojitelji otrokom 

nezavedno preprečimo, da bi lahko izrazili svoja menja, ideje ali razmišljanje. S tem pa počasi 

zatremo otroka in ga navadimo, da posluša ali počne samo tisto, kar želi vzgojitelj.  

S projektnim delom v okviru diplomskega dela sem presegla tudi samo sebe. Kljub temu da se 

pogosto poslužujem dejavnosti, kjer morajo otroci sami priti do rešitve, me je projektno delo 

poneslo še za stopničko višje. Otrokom sem dopustila, da so lahko izbirali dejavnosti, dodajali 

ideje, si sami izmišljali, kako bi naredili stvar. Ko otroku pustimo, da se njegova domišljija 

sprosti, na plan pridejo rešitve, za katere si ne bi nikoli mislili, da si jih je zamislil otrok. Ko 

sem otrokom pustila prosto pot, so se sprostili in pokazali večje zanimanje in večjo motivacijo 

za izdelavo motorične table in za spoznavanje lesa ter njegovo obdelavo.  Upam, da sem z 

diplomskim delom pokazala, da je potrebno otroku pustiti le proste roke, potem pa lahko 

ustvari neverjetne stvari.  

Preko diplomskega dela sem se naučila res veliko. Učil me niso samo vsakodnevni dogodki, 

ampak tudi otroci, ob katerih sem pridobila veliko novih izkušenj, ki mi bodo pri delu še kako 

koristile.  

Les je material, ki ga videvamo in s katerim rokujemo vsakodnevno, vendar pa ga redko 

spoznamo pobliže. Če se to zgodi, vidimo, kako je  prijeten in raznovrsten, kar se tiče 

uporabe. Ponuja številne možnosti za sproščanje ustvarjalnosti in vzpostavlja stik z naravo, 

zato upam, da se bodo vzgojitelji opogumili in začeli ustvarjati z lesom ter da ga bodo 

otrokom predstavili kot surovino, ki jo pridobimo iz dreves, brez katerih ne bi bilo življenja.  

Upam, da sem z diplomskim delom spodbudila vzgojitelje in tudi starše, da bodo na materiale, 

ki jih pridobimo iz narave, gledali drugače. Drugače pa naj bi gledali tudi na otroke in jim 

pustili več svobode pri razmišljanju. Presrečna sem, da sem bila del tako neverjetne ekipe, ki 

je s skupno energijo premagala vse težave in se na koncu veselila neverjetnega izdelka, na 

katerega smo ponosni otroci, vzgojitelji in starši.  
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9 PRILOGA 

 

V prilogi sta priložena anketni vprašalnik in vprašanja, s katerimi smo vrednotili 

motorično tablo. 

 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V tem letu me 

čaka še diplomska naloga. Pisala jo bom pri predmetu Tehnična vzgoja na temo les. Prosim 

vas, da izrazite svoja menja in izkušnje o lesu v vrtcu. Anketa je anonimna, vse rezultate in 

odgovore bom uporabila le v raziskovalne namene.  

Hvala Lara Prettner 

OSNOVNI PODATKI: 

1. Spol:      Ž        M 

2. Opravljate delo:      a) vzgojitelj-a/ice b)        pomočnik/ca c):      drugo ____________ 

3. Delovna doba v vrtcu (izrazite v številkah): ___________ 

4. Vrtec in enota, kjer opravljate delo:________________________________ 

5. Starost otrok v vašem oddelku: _________________________ 

VPRAŠALNIK: 

1. Kolikokrat obravnavate les v vrtcu (obkroži odgovor)? 

a) zelo velikokrat 

b) velikokrat 

c) malokrat 

d) zelo malokrat 

e) drugo:___________________________________________________________ 
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2. Na kakšen način podate les otrokom (obkroži odgovor)? 

a) preko igrač 

b) preko izletov 

c) preko interneta 

d) preko knjig 

e) drugo __________________________________________________________ 

3. Ali izdelujete lesene izdelke v vrtcu? 

a) Da: katere?__________________________________________________________ 

b) Ne: zakaj ne?________________________________________________________ 

4. Ko obravnavate z lesom ali imate pri tem kakšne težave? 

a) Da: Katere__________________________________________________________ 

b) Ne. Kako jih preprečite?________________________________________________ 

 

5. Pozitivni in negativni učinki obravnavne lesa v vrtcu. 

Pozitivni:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 

Negativni:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Kakšna bi morala biti časovna mera za izdelavo lesenega izdelka v vrtcu? 

a) 0-30 min  b) 30-45 min c)  45-60 min  d)  60-90min e) Drugo __________________ 

 

7. Kako obravnava lesa v vrtcu pripomore k izvedbi dejavnosti po različnih modelih: 

označite od 1 (malo prispeva) do 5 (veliko prispeva)! 

Model načrtovanja dejavnosti v vrtcu Prispevek: 1 (malo)  do   5 

(veliko) 

Procesno-razvojni model načrtovanja 1         2           3         4           5 

Učno-ciljni model načrtovanja 1          2           3           4            5 

Učno-snovni model načrtovanja 1          2           3           4            5 

8. Kako vrednotite razne izdelke otrok narejene iz lesa?  
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9. V tabeli označite v kakšni meri otroci pri delu z lesom pridobijo (od 1- malo do 5- veliko): 

Znanje in vedenje o lesu 1         2           3          4           5 

Ročne spretnosti dela  1         2           3          4           5 

Razvijajo odnos do lesa in tehnične dejavnosti  1         2           3          4           5 

Boljše prostorske predstave in abstrakcija 1         2           3          4           5 

Sodelovanje in komunikacija 1         2           3          4           5 

Ustvarjalnost  1         2           3          4           5 

Drugo (napišite kaj):_____________________________ 1         2           3          4           5 

 

9.2 VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE TABLE 

 

1. STAROSTNA SKUPINA (1-3 let) 

 

- Ali otroci po tabli posežejo sami ali v paru, skupini? 

 

- Samostojnost otrok: 

 

- Pomoč pri igri: 

 

 

- Količina časa pri eni igri: 

 

 

- Katere igre se največ poslužujejo: 

 

- So otroci statični pri eni igri, ali posežejo po drugih igrah 
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2. STAROSTNA SKUPINA (4-6 let) 

- Ali otroci po tabli posežejo sami ali v paru, skupini? 

 

- Samostojnost otrok: 

 

- Pomoč pri igri: 

 

 

- Količina časa pri eni igri: 

 

- Katere igre se največ poslužujejo: 

 

- So otroci statični pri eni igri, ali posežejo po drugih igrah 

 

- Iznajdljivost otrok: 

 

- Potreba po navodilih in ponovitvi le-teh 

 

- Zakaj ravno ta igra: 


