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POVZETEK 

 

Igra v predšolskem obdobju predstavlja glavnino otrokovih dejavnosti, je otrokova 

nujnost, preko katere se izraža, spoznava sebe in okolico, svet, ki ga obdaja. Je notranje 

motivirana otrokova dejavnost, ki otroku nudi zadovoljstvo in v katero otrok vključuje 

različna igralna sredstva, igrače. Igrača, ki otroku omogoča različno uporabo, omogoča 

razvoj različnih sposobnosti, spretnosti otroka, ki pomembno vplivajo na njegov 

kasnejši kognitivni razvoj, njegovo grafomotoriko in uspešnost v šoli. Igrače večih 

funkcij na otroka delujejo motivacijsko, saj pri igrači odkriva novo uporabo posameznih 

funkcij in igra poteka časovno dlje časa. Z njeno uporabo otroci razvijajo različne 

spretnosti in sposobnosti, ki pomembno vplivajo na otrokov nadaljnji razvoj.     

V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredinili na igro in igračo, njuno 

pomembno vlogo v obdobju otroštva in tehnološko pismenost, ki je v današnjem svetu 

izrednega pomena. Kot spodbujamo in poudarjamo pomembnost bralne pismenosti in 

opismenjevanja predšolskih otrok, bi bilo potrebno spodbujati in vplivati na razvoj 

tehnološke pismenosti vrtčevskih otrok, kajti le tako bodo otroci zmožni razumeti in 

delovati v današnjem, tehnološkem svetu. V empiričnem delu smo predstavili rezultate 

anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca Medvode. Raziskava je pokazala 

razumevanje pojma tehnološke pismenosti med anketiranimi in dobro predstavo o 

tehnološko pismenem otroku. Raziskava pa je pokazala tudi, v katere namene strokovni 

delavci vrtca najpogosteje uporabljajo večfunkcijske igrače, kakšno zunanjo obliko 

tovrstne igrače bi želeli imeti in katere funkcije igrače se jim zdijo najpomembnejše. 

Predlagali so tudi material za njeno izdelavo, to je  les. Na podlagi odgovorov smo 

izdelali večfunkcijsko igračo »želvo«, ki smo jo ponudili v igro otrokom, starim 4–6 let, 

pri čemer smo poleg spremljanja igre s samo igračo spremljali tudi vpliv njene uporabe 

na razvoj tehnološke pismenosti otroka. Vpliv igre z večfunkcijsko igračo se je pokazal 

kot pomemben pri razvoju tehnološke pismenosti otroka. Opazovanje in spremljanje je 

bilo izvedeno v vrtcu Medvode, enota Ostržek.         

Ključne besede: predšolski otrok, igra, večfunkcijska igrača, tehnološka pismenost.  
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TECHNOLOGICAL LITERACY DEVELOPMENT OF 

CHILDREN AGED FOUR TO SIX WITH 

MULTIFUNCTIONAL TOY ASSISTANCE 

 

SUMMARY 

 

In the pre-school period play represents the main part of child's activities and it is also 

the child's necessity through which he expresses and gets to know himself and the world 

surrounding him. It is an internally motivated child's activity, which gives the child 

satisfaction and in which the child includes various play things, toys. Toy that enables a 

child various use also enables the development of different abilities and skills of a child, 

which significantly influence his subsequent cognitive development, his 

graphomotorics, and his performance at school. Toys with many functions have 

motivational influence on the child, as he detects a new use of individual functions and 

he is playing longer. With its use, children develop various skills and abilities that 

significantly influence the child's further development. 

In the theoretical part of the diploma thesis we focused on the play and the toy, their 

important role in the childhood period and technological literacy, which in today's world 

is of utmost importance. As we promote and emphasize the importance of reading 

literacy and literacy of pre-school children, it would also be necessary to encourage and 

influence the development of technological literacy of pre-school children, because only 

in this way children will be able to understand and act in today's technological world. In 

the empirical part, we presented the results of the questionnaire filled out by the 

professional staff of the Medvode Preschool. The research showed an understanding of 

the notion of technological literacy among the surveyed and a good idea about a 

technologically literate child. The research also showed for which purposes the 

professional staff of the kindergarten most commonly use multifunctional toys, what 

kind of an outer form of this kind of toy they would like to have and what functions of 

the toy they deem most important for them to be included in the multifunctional toy. 
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They also proposed materials for its manufacture; wood. On the basis of the survey, we 

created a multifunctional toy "turtle", which we offered to children aged 4–6 years to 

play with. In addition to monitoring children play with this specifics toy, we also 

monitored the impact of its use on the development of children's technological literacy. 

The impact of the play with multifunctional toy has proven to be important in the 

development of the child's technological literacy. Observation and monitoring was 

carried out in the Medvode Preschool, Unit Ostržek.        

Key words: pre-school child, play, multifunctional toy, technological literacy. 
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1 UVOD 

 

 

Tehnika in tehnologija sta pomembna dejavnika in spremljevalca našega življenja. Svoj 

posebno hiter razvoj sta doživeli v 21. stoletju; v današnji napredni informacijski dobi 

spremljamo in sledimo dosežkom na področju tehnike in tehnologije, kjer tehnologija postaja 

vedno hitrejša in zmogljivejša. Če želimo vse te pomembne dosežke spremljati za naše 

kvalitetnejše življenje, moramo biti ustrezno tehnološko pismeni. Tehnološko opismenjevanje 

pa se začne že v zgodnjem obdobju učenja, torej že v predšolskem obdobju, in poteka preko 

igre, izkustvenega učenja in v ta namen pripravljenih dejavnosti. Igra je otrokova notranje 

motivirana dejavnost, kjer otrok s kvalitetnim igralnim sredstvom – igračo, razvija svoje 

spretnosti in sposobnosti, ki pomembno vplivajo na njegov kognitivni razvoj in kasnejše učne 

zmožnosti.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Igra je namerna dejavnost, ki je notranje motivirana ter usmerjena na predmete in je prijetna 

dejavnost, pri kateri gre za oblikovanje alternativne stvarnosti (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001). Igra je sestavni del otroštva. Otroci igre ne uporabljajo v namen razvoja 

svojih sposobnosti, čeprav se ravno to v igri zgodi. Otroška igra se izvaja zaradi nje same, je 

svobodna in za otroke prijetna (Kurikulum, 1999). Pri igri se otroci vedejo spontano, je 

brezmejna in razvija otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj in povezave 

med: vedeti – ne vedeti, aktualno – možno, verjetno – neverjetno, vse skupaj pa je dialog med 

domišljijo in realnostjo. Igra je ključen vidik otrokovega razvoja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001). Toličič in Smiljanić -Čolanović (1977) klasificirata igro na funkcijsko, 

domišljijsko, dojemalno in ustvarjalno. In čeprav se vrste iger med seboj razlikujejo glede na 

raven razvojne zahtevnosti, vsaka pomembno vpliva in spodbuja otrokov razvoj (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001).  

Kolb in Miltner (2005) poudarita pomen pozornosti otroka, ki pripomore k boljšemu 

poslušanju in razumevanju povedanega, zmožnosti sledenja navodilom, pridobivanju 
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informacij in novih pojmov, zmožnosti učenja, krepitvi fine in grobe motorike, kar oblikuje in 

pomembno vpliva na kasnejši učni uspeh otroka.  

Pri opravljanju vsakdanjih opravil, hranjenju, oblačenju in igri imajo finomotorične spretnosti 

pomembno vlogo, zato je treba otroku pomagati, da jih izpopolni, se jih nauči in tako zraste v 

samostojno osebnost (Stoppard, 1998). Z urjenjem fine motorike rok (mišic dlani in prstov) 

stimuliramo velike možganske predele, ki pomembno vplivajo na razvoj kognitivnih 

sposobnosti. Zato pri otroku vsakodnevno spodbujamo dejavnosti in vaje, kot so: držanje in 

izpuščanje igrač, vtikanje vrvice, vlečenje igrače na vrvici, odpiranje pokrova na škatli, 

zapenjanje in odpenjanje gumbov ipd. (Rajovič, 2015). V vrtcu otrokom ponudimo take 

igrače, ki jih v ožjem družinskem krogu nimajo in obratno; igrače za preizkušanje v družabnih 

igrah, ljubkovalne igrače, gradbeni material in konstruktorji, žoge vseh vrst in velikosti, 

vozila (Marjanovič, 1981). 

Zaradi vse večje ekološke osveščenosti se pojavlja vedno več igrač iz naravnih materialov, ki 

so tako otroku kot okolju prijazni, med njimi pa ima vodilno mesto les, ki je zelo odporen in 

ima izredne estetske lastnosti (Papotnik, 1993). 

Večfunkcijska igrača pokriva širši spekter otrokovih potreb, hkrati pa otroku omogoča večjo 

ustvarjalnost. Otroci pri igri velikokrat med seboj kombinirajo različne komplete 

konstrukcijskih igrač in v primeru večfunkcijske igrače bi lahko gradnike spajali na različne 

načine že v eni sami igrači. Večfunkcijska igrača, ki omogoča tudi konstruiranje, otroku nudi 

več rešitev za dani problem, to pa dodatno poveča motivacijo in čas vztrajanja otroka pri igri 

(Kolb in Miltner, 2005). 

Otroci v vrtcu vsakodnevno razvijajo ročne spretnosti, uporabljajo različne materiale in 

orodja. Po Zuljan in Valenčič Zuljan (2015) tehnologijo srečamo na vsakem koraku 

človekovega življenja in nam omogoča preživetje, saj z njo lahko opravimo nekatere 

enostavne vsakdanje stvari, obenem pa od človeka zahteva sposobnost, da odgovorno in 

premišljeno sprejme odločitve z velikim vplivom na družbo. Za pravilne odločitve moramo 

torej dobro razumeti tehnologijo in upoštevati tehnične, socialne, ekonomske in politične 

vplive, biti moramo tehnološko pismeni.  

Potreba po tehnološkem opismenjevanju postaja vse večja. Zaradi hitre industrializacije in 

tehnoloških sprememb nastopijo nove zahteve na področju šolstva, kjer se bodo usposabljali 
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znanstveniki, inženirji, tehniki in delavci, ki bodo še naprej gonilna gospodarska sila 

(Herschbach, 1997). 

Otrokom je potrebno omogočiti prostore ter sredstva, ki so dnevno dosegljivi za njihovo 

dejavnost spoznavanja in razumevanja tega, kako kaj deluje in kako izgleda tehnološki svet 

odraslega. Za uresničitev tovrstnih idej je pomembna demokratična pedagogika, ki se v vrtcu 

realizira z zaupanjem pedagoškega delavca otroku, da bo sredstva uporabljal ustrezno, varno 

in zanesljivo, in otroka za njihovo uporabo opolnomoči (Mawson, 2011).  

Otroška igra kot element predšolske vzgoje je umeščena v kurikulum za predšolske otroke in 

tudi tehnološko pismenost je potrebno povezati z elementi predšolske vzgoje, ki so 

prepoznavni iz zapisanih ciljev, metod vzgojnega dela in oblik, saj lahko dejavnosti s 

tehnološkimi zbirkami pomembno vplivajo in doprinesejo k razvoju inženirskega razmišljanja 

otrok, obenem pa otroci razvijajo tudi potrebne spretnosti za reševanje tehničnih in 

tehnoloških problemov (Bagiati in Evangelou, 2016). 

Z našim delom smo želeli ugotavljati vpliv uporabe večfunkcijske igrače na tehnološko 

pismenost predšolskih otrok, starih 4–6  let.  

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

predstavili značilnosti igre in njeno klasifikacijo v predšolskem obdobju, nadaljevali bomo z 

opredelitvijo tehnološke pismenosti v vrtcu in razvojem zgodnjega tehnološkega 

opismenjevanja. Nadaljevali bomo z opredelitvijo vloge igrač in njihovo klasifikacijo v 

predšolskem obdobju ter vpliv njihove (organizirane) uporabe na nadaljnji razvoj otrokovih 

sposobnosti, spretnosti. V empiričnem delu bomo analizirali anketni vprašalnik za strokovne 

delavce, na podlagi katerih smo izdelali večfunkcijsko igračo. Predstavili bomo zasnovo in 

izdelavo igrače ter kriterije za ocenjevanje, kako organizirana dejavnost ob uporabi 

večfunkcijske igrače vpliva na razvoj tehnološke pismenosti predšolskega otroka.  

Želim si, da bi večfunkcijska igrača »želva«, ki bo opisana v diplomskem delu, postala igralno 

sredstvo, ki ga bodo otroci dnevno izbirali za svojo igro, in jim bo njena uporaba doprinesla k 

njihovemu razvoju različnih spretnosti in tehnološki pismenosti.  
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1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko s pomočjo večfunkcijske igrače razvijamo 

tehnološko pismenost predšolskih otrok v vrtcu, starih 4–6 let. 

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

C 1: Ugotavljanje pogostosti uporabe večfunkcijske igrače v vrtcu in zbiranje predlogov 

strokovnih delavcev vrtca o obliki in materialu večfunkcijske igrače, na podlagi katerih bo 

igrača izdelana. 

C 2: Ugotavljanje razumevanja pojma tehnološke pismenosti pri vzgojiteljih. 

C 3: Določiti kriterije ocenjevanja napredka razvoja tehnološke pismenosti otroka po 

uporabi večfunkcijske igrače.  

C 4: Kritično analiziranje uporabe lastno zasnovane in izdelane večfunkcijske igrače in 

vpliva organizirane dejavnosti ob uporabi večfunkcijske igrače na razvoj tehnološke 

pismenosti otrok, starih 4–6 let. 

Preverili smo naslednje hipoteze (H 1−7): 

H 1: Vzgojitelji pogosteje uporabljajo enofunkcijske igrače. 

H 2: Za večino vzgojiteljev je les najprimernejši material za izdelavo večfunkcijske 

igrače. 

H 3: Pojem tehnološke pismenosti pozna polovica anketiranih vzgojiteljev. 

H 4: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljev ima napačno predstavo o tehnološko 

pismenem otroku. 

H 5: Večina otrok v vrtcu  pogosto posega po novi večfunkcijski igrači. 

H 6: Večina otrok  uporablja vsaj polovico funkcij nove večfunkcijske igrače. 

H 7: Vsaj pri polovici otrok je po uporabi večfunkcijske igrače viden napredek na 

področju tehnološke pismenosti. 
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1.3 METODE RAZISKOVANJA 

 

V diplomskem delu smo pri raziskovanju uporabili kvantitativne raziskovalne pristope:  

 teoretično-kavzalno metodo raziskovanja: zbiranje in proučevanje domače in tuje 

literature, deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija 

izsledkov; 

 empiričnopedagoškega raziskovanja: metoda anketnega vprašalnika za strokovne 

delavce vrtca, statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija, izdelava kriterijev 

za ocenjevanje napredka na podlagi metode opazovanja, fotografiranje in 

dokumentiranje. 

 

Vzorec raziskovanja zajema dve skupini ljudi. Prvi vzorec vključuje 30 strokovnih delavcev 

vrtca, drugi vzorec pa vključuje 20 otrok, starosti 4–6 let.  

V vzorec spremenljivk smo vključili anketni vprašalnik, namenjen strokovnim delavcem 

vrtca, z vprašanji o pogostosti uporabe večfunkcijske igrače pri delu z otroki, primernih 

materialih in oblikah za izdelavo večfunkcijske igrače, namenu uporabe večfunkcijske igrače 

pri otroku s perspektive vzgojitelja, poznavanju tehnološke pismenosti med vzgojitelji, 

pomembnosti razvoja otroških spretnosti in znanja. 

Opazovanje otrok je potekalo s pomočjo opazovalnega lista s kriteriji, na podlagi katerih smo 

ocenjevali uporabnost v ta namen izdelane večfunkcijske igrače in vpliv organizirane 

dejavnosti ob uporabi večfunkcijske igrače na razvoj tehnološke pismenosti pri otroku. 

Večfunkcijsko igračo smo izdelali na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika. Otroke smo 

prosili, da nam iz Lego gradnikov sestavijo avtomobil in pobarvajo vnaprej sestavljeno 

pobarvanko z delno tehnično vsebino. Nato smo jim ponudili v igro igračo in opazovali, 

koliko otrok je istočasno vključenih v igro z igračo, koliko funkcij igrače uporabljajo in 

koliko časa pri igri z igračo vztrajajo. Po igri z večfunkcijsko igračo smo otroke zopet prosili, 

da nam iz Lego gradnikov sestavijo avtomobil, vendar takega, ki nam bo omogočal prevoz 

drobnega peska, in pobarvajo enako pobarvanko kot pred igro z večfunkcijsko igračo z 

namenom ugotavljanja vpliva večfunkcijske igrače na razvoj tehnološke pismenosti otroka.   

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca in 

opazovalnega lista s kriteriji za opazovanje otrok. 
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Pridobljene podatke smo obdelali s programom za delo s preglednicami. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

 

V drugem poglavju je predstavljena igra in njene značilnosti ter klasifikacija igre in njen vpliv 

na razvoj otroka.  

V tretjem poglavju opredelimo tehnološko pismenost, odnos do tehnike in tehnologije v 

predšolskem obdobju in zgodnji razvoj tehnološkega opismenjevanja. 

Sledi poglavje, v katerem opredelimo, kaj je igrača, njeno klasifikacijo in varnost pri izbiri 

igrače.  

Rezultate anketnega vprašalnika, ki smo ga zastavili strokovnim delavcem vrtca, zasnovo in 

izdelavo večfunkcijske igrače in njeno vrednotenje ter spremljanje po vnaprej določenih 

kriterij, predstavimo v petem poglavju.  

V šestem poglavju sledi diskusija zadanih ciljev in hipotez, v sedmem poglavju pa zaključek 

diplomskega dela. 
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2 IGRA 

 

 

Igra je glavna dejavnost otroka v njegovem otroštvu, ki mu omogoča zadovoljevanje lastnih 

potreb, izražanje svojih čustev ter predvsem zabavo in veselje. Z igralno dejavnostjo otroku 

omogočamo razvoj na različnih področjih, tako gibalnem kot tudi govornem, izražanje 

ustvarjalnosti in domišljije, odkrivanje sveta, ki ga obkroža, ter  druženje z vrstniki in 

odraslimi. Zato otroku pustimo in omogočajmo igro. 

 

2.1 KAJ JE IGRA? 

 

Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo ne zasledimo le v otroštvu, ampak v različnih 

obdobjih človekovega življenja, pri čemer je igra otrokova prevladujoča dejavnost v 

predšolskem obdobju (Batistič Zorec, 2002), Horvat in L. Magajna (po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001) pa opredelita igro kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi  neposrednega 

zadovoljevanja potreb, saj sta potek in smisel v njej sami.  

Horvat in Magajna pravita tudi (po Batistič Zorec, 2002), da je igra kompleksna aktivnost, ki 

je lahko obravnavana na različne načine in še ni v celoti raziskana. Znanstvena spoznanja o 

igri so pogosto različna pa tudi nasprotujoča, kar nakazuje, da obstaja o igri mnogo razlag in 

teorij.  

Čas in Krajnc (2015) opredelita igro kot notranje motivirano, spontano, zabavno, ustvarjalno, 

poučno dejavnost, pri kateri rezultati niso pomembni. 

Papotnik (1988) poudari opredelitev igre s psihološkega in socialnega vidika, pri čemer je s 

psihološkega vidika igra opredeljena kot svoboden akt, ki je omejen na svoj svet in ni 

povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb, s sociološkega vidika pa je igra 

opredeljena kot svobodna, ločena, nejasna, neproduktivna, nepredpisana in fiktivna aktivnost. 

Velik družben pomen otrokove igre pa poudari Pogačnik - Toličičeva (1978), saj pravi, da se 

otrok preko igre že zgodaj nauči družbenih vlog, ki jih bo imel v življenju. 
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Marjanovič Umek pravi (po Marjanovič Umek, 2001), da je otroška igra specifična in tudi ena 

od pomembnejših dejavnosti, ki je v kurikulum za vrtce vpletena na različne načine, tako v 

načrtovane dejavnosti, kot v življenje otrok v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce (1999) je igra 

opredeljena kot tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje. V otroški  igri se prepletajo in povezujejo dejavnosti različnih področij 

kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in 

strokovno utemeljeno. Igra je svobodna, notranje motivirana, za otroke prijetna dejavnost, 

znotraj nje pa otroci razvijajo svoje sposobnosti (Kurikulum, 1999).  

Za predšolskega otroka je igra dejavnost, sestavljena iz različnih aktivnosti, s katerimi otrok 

odkriva in raziskuje resničnost okoli sebe, odgovarja na okolje in tako razvija svoja čutila in 

sposobnosti. Igra pa postaja s starostjo otrok bogatejša in vedno bolj zapletena (Bognar, 

1987). Stoppard (1998) poudari, da je igra za otroka naraven način učenja, saj se otrok preko 

igre uči in za otroka igra in učenje nista nasprotji. Tudi Kolb in Miltner (2005) pravita, da je 

učenje pri otrocih naraven nagon, ki mu sledijo sami od sebe. 

Otrok preko igre komunicira z okolico in ob igri spozna potrebo po vrstniku – partnerju, kar 

pomembno vpliva tako na socializacijo kot na družbenomoralni razvoj predšolskega otroka 

(Papotnik, 1993).  

Igra se z razvojem otrok spreminja glede na (Čas in Krajnc, 2015): 

− vsebino igre: oblike igre se razlikujejo glede na razvojno obdobje; 

− čas igranja in število igrač: s starostjo upada čas igranja in število igrač; 

− delež telesne aktivnosti pri igri: pri mlajšem otroku je v ospredju fizična aktivnost, 

kasneje pa se del aktivnosti prenese na miselni nivo; 

− soigralce: mlajši otroci se pogosto igrajo sami ali v manjših skupinah ali z 

odraslim, s starostjo in socialnim razvojem otroka se število soigralcev povečuje. 
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2.2 KLASIFIKACIJA OTROŠKE IGRE 

 

Igra predšolskemu otroku predstavlja pomembno sredstvo za druženje in komuniciranje z 

drugimi, izpolnjevanje lastnih želja in razvoj različnih spretnosti in sposobnosti znotraj 

posamezne igre. 

Različni avtorji klasificirajo otroško igro v različne skupine. S. Smilansky (po Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001) razvrsti otroško igro v štiri skupine, ki predstavljajo tudi različne 

razvojne ravni igre: 

− funkcijska igra, pri kateri otrok izvaja ponavljajoče se gibe mišic z ali brez predmetov, ki 

temeljijo na otrokovi  potrebi po aktiviranju svojega telesa, ponavlja in posnema glasove, 

kar predstavlja osnovo za jezikovno artikulacijo, vključuje pa tudi tekanje in skakanje, 

nalaganje in podiranje, rokovanje s predmeti (vrtenje koles na avtomobilčku) ali materiali 

(npr. plastelin, testo, pesek);  

− konstrukcijska igra je igra, pri kateri otrok uporablja predmete (npr. lego kocke, kocke) ali 

material (npr. plastelin, pesek), da bi z njimi ali iz njih nekaj sestavil, naredil, ustvaril;  

− dramska igra, ki otroke spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, 

iskanju novih povezav in ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti in 

za katero je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog otrok;  

− igre s pravili so igre, za katere je ključno, da otrok prepozna, sprejme in se podredi 

vnaprej dogovorjenim, določenim in sprejetim pravilom.    

Večina avtorjev pa igro deli v tri večje skupine: funkcijsko igro, simbolno igro in igro s 

pravili (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Marjanovič Umek in Kavčič (po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) poudarita Toličičevo 

klasifikacijo igre, ki igro deli v štiri skupine: funkcijsko, domišljijsko, dojemalno in 

ustvarjalno igro. Delitev igre je še posebej zanimiva zato, ker vsebuje dojemalno igro kot 

posebno skupino, ki je pri drugih avtorjih ne najdemo. Dojemalna igra zajema poslušanje 

pravljic, opazovanje, gledanje televizije, branje.  

Singer (po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) predstavi tri razvojne ravni igre:  

− prva raven, ki je prevladujoča v obdobju od rojstva do drugega leta, vključuje 

dejavnosti imitacije (začetek simbolne imitacije) in dejavnosti vaje in obvladanja 
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(senzorna igra; okušanje, proizvajanje zvokov, ritualna igra, enostavno 

pretvarjanje);  

− druga raven je prevladujoča v obdobju od dveh do petih let, v kateri je 

prevladujoča simbolna igra (pretvarjanje, nadomeščanje, vzporedna igra); 

− tretja raven pa je prevladujoča od sedmega leta dalje in vključuje predvsem igre s 

pravili, ki poleg pravil vključujejo tudi tekmovalnost (prostorske igre s pravili, igre 

na igralni plošči). 

 

Papotnik (1988) pravi, da kvalifikacija igre ni preprosta, kar lahko povzamemo na podlagi 

različnih kvalifikacij igre, ki nam jih ponujajo različni avtorji. Tako lahko določimo igro z 

dveh vidikov: razvojnega vidika, kamor umestimo funkcijsko, domišljijsko, ustvarjalno in 

dojemalno igro, in z vidika organiziranosti, kjer prevladujejo usmerjene igre in igre po želji 

otrok.  

Igra je otrokov naraven način učenja, saj ko gradi iz kock in konstruira s konstrukcijskimi 

igračami, ko zlaga sestavljanke in kombinira barve, oblike, materiale, ko vozi in vleče igrače 

na vrvici, pridobiva spretnosti, ki otroku omogočajo učenje branja, pisanja in štetja (Stoppard, 

1998). Tudi Bruce (po Fekonja, 2001) pravi, da naj bi t. i. didaktične igrače pri otroku 

spodbujale razvoj branja, pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije. Zatorej lahko 

trdimo, da se opismenjevanje prične preko igre in igrače.  
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 

 

Otrok pri pouku tehnike in tehnologije razvija osebnostne lastnosti; natančnost, vztrajnost, 

potrpežljivost, hkrati pa nadgrajuje vsebine, oblike in delovne tehnike (Florjančič in Zajc, 

2002). Florjančič in Zajc (2002) poudarita pomemben vpliv pouka tehnike in tehnologije na 

razvoj otrokovih komunikacijskih veščin. 

Za razumevanje tehnološke pismenosti je potrebno opredeliti pojma tehnike in tehnologije.  

 

3.1 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

 

Predšolski otrok preko igre in drugih tako spontanih kot tudi usmerjenih dejavnosti spoznava 

in odkriva svet okoli sebe, v katerem se vsakodnevno srečuje s stvaritvami tehnike in s 

tehniko samo. Otrok tako posnema, opazuje, prepoznava tehnične stvaritve v svojem okolju, z 

glasom in kretnjami posnema vozila, stroje, jih prepoznava po obliki, velikosti, gibanju in v 

svojih igrah konstruira, izdeluje pa tudi razstavlja in preiskuje. Na tak način si otrok pridobiva 

prva spoznanja, izkušnje s tehniko in njenimi posebnostmi (Papotnik, 1988).  

Pojem tehnika zajema zavestno preoblikovanje naravnega sveta v umetno človekovo okolje, v 

ožjem obsegu pa vključuje vse objekte, naprave, postopke in procese, ki služijo temu namenu 

(ITEA, 2007). Banks (po Avsec, 2012) pravi, da je tehnika področje človekovih izkušenj, 

spretnosti in znanja, s katerimi je človek sposoben oblikovati svet po svojih duhovnih in 

materialnih potrebah.  

Tehnologijo sestavljajo tehnike, pri čemer so tehnike povezane z različnimi značilnostmi, kot 

so: značilnosti proizvodnje, uporabe materialov, obseg proizvodnje … S pojmom tehnologija 

označujemo obravnavo tistih naprav, postopkov, objektov in procesov, ki omogočajo 

izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe. 

 

Torej je tehnologija uporaba spretnosti, znanj in virov za zadovoljevanje človeških potreb in 

želja (Avsec, 2012). Tudi Garmire in Pearson (2006) poudarita, da so vse spremembe 
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naravnega sveta, ki nastanejo v namen izpolnjevanja človeških potreb in želja, tehnologija. 

Senjur (po Avsec, 2012) poda njeno jasnejšo opredelitev kot pojem, ki zajema celostno 

usposobljenost za izdelavo, uporabo in delovanje koristnih stvari. Pojem tehnologije lahko 

primerjamo s pojmom znanosti, pri čemer je namen znanosti pridobivanje novega znanja, 

tehnologija pa je namenjena uporabi znanja za pridobivanje novih tehnik. Torej je tehnologija 

znanost o tehniki. S tehniko in tehnologijo, ki zajema praktične aktivnosti, razvijamo pri 

učencih samozavest, kar jim omogoča reševanje in soočanje z raznovrstnimi izzivi, pri čemer 

uporabljajo različne spretnosti in znanja. (Avsec, 2012).  

V današnjem času se tehnologija na podlagi izboljšav in razširjanja obstoječih tehnologij 

razvija zelo hitro, pri čemer nastajajo nove tehnologije (ITEA, 2007).  Tehnologija vključuje 

ljudi, procese, potrebne za načrtovanje, upravljanje in popravilo predmetov, proizvodnjo, 

infrastrukturo, otipljive predmete, ki jih je naredil človek in sisteme, ki so sestavljeni iz 

predmetov. Tehnologija ni povezana samo z računalniki in tovrstno elektroniko, kar je sicer 

prevladujoče mnenje današnje populacije (Garmire in Pearson, 2006).  

Barak (po Zuljan in Valenčič Zuljan, 2015) poudarja vpliv tehnologije na vse spektre 

posameznikovega življenja, od lajšanja rutinskih opravil, do zahtev posameznika, da ima 

sposobnosti za sprejemanje odgovornih in premišljenih odločitev, ki vplivajo tako na 

posameznika kot tudi na družbo in okolje. Torej tehnologija vpliva na načine delovanja in 

življenje ljudi, ki vplivajo na naše okolje, zato se kaže vedno večja potreba po razumevanju in 

poznavanju tehnološkega okolja, saj le tako bo imel posameznik kakovostnejše življenje in 

družben razvoj se bo nadaljeval. Zato bi morali v šolah na eni strani podpirati in spodbujati 

razvoj tehnološke pismenosti, na drugi strani pa spodbujati tehnično nadarjene posameznike 

in poudarjati pomembnosti in potrebe za tehniko kot poklicno izbiro (Zuljan in Valenčič 

Zuljan, 2015). 

Garmire in Pearson (2006) navajata, da najširši pomen tehnologije ne zajema samo 

tehnološkega sveta, ampak tudi vidike socialnega sveta, ki so osnova tehnološkemu svetu, 

npr. družba, ki oblikuje, gradi, prodaja, upravlja, popravlja tehnologije; predpisi vladne 

politike, ki veljajo za tehnologijo; strokovna znanja, ki so potrebna za delovanje tehnologije 

…). Na tak način ustvarjeni predmeti sestavljajo tehnološki svet.  
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3.2 KAJ JE TEHNOLOŠKA PISMENOST? 

 

Osnovna opredelitev tehnološke pismenosti je splošno razumevanje tehnologije, ki človeku 

omogoča učinkovito delovanje v tehnološki družbi, kjer so hitre tehnološke spremembe 

družbene norme in pokazatelj razvitosti družbe (Garmire in Pearson, 2006).  

Definicij tehnološke pismenosti je veliko in so si med seboj različne, v družbi najbolj sprejeta 

pa je opredelitev tehnološke pismenosti, ki jo je opredelilo združenje ITEEA – The 

International Technology and Engineering Educators Association – ITEEA 2007. Tehnološko 

pismenost opredeli kot sposobnost posameznika, da uporablja, upravlja, vrednoti in razume 

tehnologije. Pri tem poudarjajo pomembnost otrokovega razvoja kritičnega razmišljanja o 

zasnovi, razvoju, izdelavi izdelkov, o tehnologiji, sistemih in okolju za reševanje praktičnih 

problemov. Poudarjajo pa tudi pomembnost razumevanja najpomembnejših področij našega 

sveta, tako od medicine, informacijske komunikacije, kmetijstva, energije, transporta, do 

proizvodnje in gradbene tehnologije, ki je naloga tehnološkega izobraževanja otrok (Zuljan, 

Valenčič Zuljan, 2015). Stopnja tehnološke pismenosti posameznika je odvisna od izobrazbe, 

pa tudi od posameznikovih interesov, stališč in sposobnosti (ITEA, 2007). 

 

Jones (po Zuljan in Valenčič Zuljan, 2015) poudarja, da je znotraj tehnološke pismenosti 

pomembno pridobivanje tehnološkega znanja, ki temelji na poznavanju vrst tehnologij in 

njihovem razumevanju, razumevanju in poznavanju njihovega delovanja, razvijanju strategij 

za vrednotenje in spodbujanje tehnoloških idej in dosežkov. Pomemben je tudi razvoj 

tehnoloških sposobnosti, da je posameznik zmožen potrebo zaznati in prepoznati, da razvija 

ideje, priložnosti, ki so osnova tehnološki aktivnosti, je zmožen odkrivati in formirati 

strategije za reševanje tehnoloških problemov. In nenazadnje pridobivanje sposobnosti 

odločanja in kritičnega mišljenja, ki zahteva temeljito razumevanje odnosov med tehnologijo, 

družbo in okoljem ter razvijanje prepričanj in vrednot posameznika. 

Collier - Reed (po Avsec, 2012) pravi, da je dandanes tehnološko pismena oseba tista, ki 

razume naravo tehnologije, ima praktične, tako fizične kot tudi senzorične zmogljivosti ter 

sposobnost za interakcijo s tehnološkimi dosežki in sposobnost kritičnega razmišljanja o 

vprašanjih glede tehnologije. Avsec (2012) pravi, da ukrepanje oz. delovanje igra pomembno 

vlogo pri vseh vidikih, vezanih na tehnologijo in tehnološko pismenost. M. A. Hayden (po 

Avsec 2012) poudarja delovanje kot nepogrešljiv in pomemben del tehnološke pismenosti, pri 

čemer se je opiral na potrebo biti sposoben izbrati, pravilo uporabiti, opazovati in vrednotiti 
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tehnologije v določeni situaciji, saj se tehnološka pismenost tako kaže v določeni situaciji 

prek delovanja, reagiranja.  

 

3.3 DIMENZIJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

 

Iz preseka definicij je možno ugotoviti, da tehnološka pismenost obsega tri med seboj odvisne 

dimenzije: znanje, zmožnosti ter način razmišljanja in delovanje (Avsec, 2012). ITEA (2007) 

poudari tri komponente, ki določajo tehnološko pismenost: znanje, zmožnosti ter kritično 

razmišljanje in odločanje, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili. 

 

ZNANJE 

»Pomeni rezultat zadrževanja/asimilacije informacij s pomočjo učenja. Znanje je skupek 

dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezane s področjem dela ali študija. V okviru tega 

okvira je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno. Znanje pomeni tudi naučene 

dostopne podatke, pripadajoče kontekste in pravila, ki medsebojno povezujejo dejstva in 

kontekste« (Avsec, 2012, str. 45). 

Tehnološko pismena oseba potrebuje kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje ustrezne 

zasnove tehnoloških produktov in sistemov (ITEA, 2007).  

Garmire in Pearson (po Avsec, 2012) navajata tehnološko pismeno osebo na podlagi 

znanja:     

− pozna proces konstruiranja in njegove vrste ter omejitve; 

− pozna zgodovino, vpliv tehnologije in odnosa do človeka in narave; 

− prepozna razširjenost tehnologije v vsakdanjem življenju; 

− ocenjuje in razume, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta kompromise in 

ravnovesje med stroški in koristnostjo; 

− ve, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja; 

− razume napredne/sodobne načine/pristope, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo 

(kaj je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako spreminja 

družbo); 

− razume, da tehnologija odraža kulturo družbe in njene vrednote; 
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− razume osnovne koncepte in izraze, med katerimi so: sistemi, omejitve in 

kompromisi. 

 

ZMOŽNOSTI 

 

Tehnološko pismena oseba ima zmožnosti izkoriščanja tehnologije v zasebnem življenju, na 

delovnem mestu in je sposobna odpraviti osnovne težave, ko naprava ne deluje npr. preveri ali 

je sesalec/tiskalnik vklopljen, ko ta ne deluje (Garmire in Pearson, 2006).  

»Zmožnosti vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. V ožjem 

pomenu pa predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti 

učečega za uporabo splošnega in strokovnega znanja za izvedbo nalog in reševanje 

problemov. Zmožnosti pomenijo tudi sposobnost, ki je bila pridobljena z usposabljanjem in se 

uporablja implicitni spomin za uporabo znanja v standardnih situacijah, za uporabo znanja za 

izvedbo standardnih nalog ter za reševanje standardnih problemov. V našem primeru so 

zmožnosti opisane kot kognitivne (vključujejo uporabo logičnega mišljenja, intuitivnega in 

ustvarjalnega mišljenja) ali praktične (vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, 

materialov, orodij in instrumentov)« (Avsec, 2012, str. 46). 

Garmire in Pearson (2006) navajata tehnološko pismeno osebo na podlagi zmožnosti: 

− ima veliko praktičnih veščin, kot so upravljanje z različnimi 

napravami/stroji/pripomočki tako doma kot na delovnem mestu; 

− lahko prepozna in odpravi preprosto mehansko ali tehnološko težavo doma ali na 

delovnem mestu; 

− lahko uporabijo osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, obsegom 

in oceno, na podlagi katerih bi lahko poučili o tehnoloških tveganjih in koristih; 

− uporaba tehničnega razmišljanja za rešitev problema, s katerim se srečujete v 

vsakdanjem življenju; 

− lahko išče in pridobi informacije iz različnih virov z namenom reševanja 

tehnoloških vprašanj. 
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KRITIČNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE 

Oseba z razvitim kritičnim mišljenjem in odločanjem se dobro prilagaja tehnološkim 

vprašanjem, torej/verjetno postavlja vprašanja o tveganjih in koristih predno oz. ko se sooča z 

novo tehnologijo (npr. nove vrste jedrskih elektrarn, gensko spremenjeni pridelki) in sodeluje 

v razpravah o uporabi te tehnologije (Garmire in Pearson, 2006).  

»Biti TP se na ravni posameznika beneficira kot boljša odločitev o nakupu/porabi dobrin, 

medtem ko se na ravni družbe pomaga pri razumski odločitvi o globalnih vprašanjih, ki 

vplivajo na okolje, na primer genski inženiring itn. Poleg tega je TP tudi dovolj močno 

zagotovilo, da so mnenja in odločitve posameznikov dobro utemeljena, saj so razvita iz 

močne baze znanja« (Avsec, 2012, str. 47). 

Garmire in Pearson (2006) navajata tehnološko pismeno osebo na podlagi kritičnega 

razmišljanja in odločanja: 

 

− zastavlja pomembna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganjih tehnologij; 

− na načrten način tehta dosegljive informacije o koristih, tveganjih, stroških in o 

kompromisih tehnologije; 

− sodeluje, ko je primerno/potrebno, pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 

 

Merjenje tehnološke pismenosti omogočajo različne metode, ki lahko vključujejo portfolije, 

teste z vprašanji odprtega in zaprtega tipa, intervjuje pa tudi sodelovalne zmožnosti in 

reševanje tehnoloških problemov (Avsec, 2012). 

Shumway (po Avsec, 2012) je opazoval zmožnosti medsebojnega sodelovanja in tekmovanja 

pri reševanju tehničnih problemov ter pri razvijanju, ustvarjanju in preizkušanju novih rešitev.  

Metoda Shumwaya za razvijanje in ustvarjanje rešitev je zelo uporabna za merjenje ročnih 

spretnosti in kognitivnih veščin, vendar pa se pri njej uporabi veliko materiala in traja dlje 

časa (Avsec, 2012). 
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4 IGRAČA 

 

 

Igrača kot glavno sredstvo otrokove igre je lahko različnih oblik, vrst, materialov, funkcij … 

Odrasli želimo z igračo pomembno vplivati na kvaliteto otrokove igre, z možnostjo njenega 

vpliva na otrokov razvoj spretnosti, sposobnosti, znanja … Otroku igračo predstavlja vsak 

predmet, kateremu otrok določi posamezne funkcije. Sprva so to njegovi deli telesa, kasneje 

pa tudi industrijske igrače, ki jih odrasli tako radi kupujemo otrokom. Otroku omogočajmo 

različne vrste igrač, pri čemer pa poskrbimo za njihovo varnost, saj ni vsaka igrača dovolj 

dobra in varna za otroka. 

 

4.1 KAJ JE IGRAČA? 

 

L. Marjanovič (1981) pravi, da igrača predstavlja osnovo otrokove igre, igračo v širšem 

pomenu besede pa predstavljajo vsi predmeti, ki jih otrok v svoji igri spremeni v želeno 

igračo. Ti predmeti so sprva deli telesa, kot so prsti, roke, noge, sledijo obraz in roke osebe, ki 

neguje otroka, nato pa še predmeti iz okolice: odeja, lonček, plenička, industrijsko ali doma 

izdelane igrače. (Fekonja, 2001)   

Dixon (po Fekonja, 2001) pravi, da se pri otrocih z igralnim materialom ali igračo spodbuja 

telesni in kognitivni razvoj in otrok predvsem v zgodnjem življenjskem obdobju, od rojstva 

do drugega leta, preko igre z igračami spoznava svoje telo, svoje zmožnosti in okolje, v 

katerem živi. To mu omogočajo predvsem igrače različnih materialov, oblik in velikosti. 

Pogačnik - Toličič (1978) pa poudari igračo kot pomemben dejavnik otrokovega razvoja, saj 

vpliva na njegov celosten socialni, čustveni in psihofizični razvoj. Vpliva pa tudi na otrokovo 

mišljenje in je sredstvo za seznanjanje z ljudmi. Stoppard (1998) pravi, da igrače, ki 

omogočajo razstavljanje in sestavljanje in/ali odpiranje in zapiranje, pri otrocih spodbujajo 

prostorsko inteligentnost in globinske zaznave. Prav tako opozori na pomembnost izbire 

igrače glede na otrokovo starost in bo le-ta spodbujala otrokov razvoj, kajti igrača ne sme biti 

prezahtevna, ker je otrok ne bo znal pravilno uporabiti in ne sme biti preveč preprosta, ker se 



 18  
 

je bo kmalu naveličal. In najboljša igrača je tista, ki jo bo otrok največkrat prijel v roke, ker ga 

le-ta najbolj očara in navduši.  

Marjanovič (1981) pravi, da uporaba igrače vpliva na otrokov razvoj tako splošnih kot tudi 

posameznih duševnih funkcij. Igrača spodbuja: 

− gibanje otroka, urjenje spretnosti, ravnotežja, različnih dejavnosti v prostoru; 

− otroka k opazovanju, prijemanju, prepoznavanje barv, oblik, usklajevanje gibov 

rok in nog … 

− otrokovo samostojno oblikovanje, izražanje domišljije, otroku ponuja nove 

izkušnje, ki vplivajo na razvoj otrokovega mišljenja; 

− otrokovo skupno igro in sodelovanje, medsebojno razumevanje, odgovornost in 

zdravo tekmovalnost. 

Igrača je v predšolskem obdobju spodbuda in hkrati tudi sredstvo za otrokovo igro in 

pomemben dejavnik za izvajanje delovno-tehnične vzgoje (Papotnik, 1988). 

 

4.2 VARNA IGRAČA 

 

Prvi pogoj pri kupovanju in izdelovanju igrače je varnost, zato najprej preverimo težo igrače, 

da ni za otroka pretežka, ali je dovolj močna in ne bo razpadla na majhne in ostre kose, ali je 

dovolj stabilna, ali niso barve in materiali strupeni, ali so vse površine gladke, da nimajo grč 

in trsk ipd. Med igro otroka z igračo se igrača lahko poškoduje, nevarno deformira in pridobi 

nevarne značilnosti, zato je potrebno igračo preveriti tudi potem, ko se otrok z njo že igra, da 

se prepričamo o ohranjeni varnosti igrače (Stoppard, 1998). Igrača ne sme ogrožati varnosti 

ali zdravja otroka, zato mora izpolnjevati varnostne zahteve, ki so pri nas urejene z Uredbo o 

varnosti igrač. Varne igrače imajo oznako CE (Čas in Krajnc, 2015). Igrača mora biti za 

otroka varna in narejena iz tehnološko ustreznih materialov. Varna igrača mora imeti 

zaobljene, obrušene in gladke robove, ne sme imeti ostrorobega preloma in mora biti trdna, 

hkrati pa tudi dovolj prožna. Najprimernejši in eden najlepših materialov za izdelavo igrače je 

les. Za leseno igračo je primernejši trd les, ki se ne lomi, nima trščic, ki bi poškodovale 

otrokovo kožo. Barva igrače mora biti taka, ki se v slini ne topi in mora biti brez vonja, 

površinska zaščita pa se ne sme razbarvati, luščiti in biti strupena (Marjanovič, 1981). Varna 
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igrača je igrača, ki izpolnjuje osnovne zahteve o varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnostih, 

vnetljivosti, kemijskih in električnih lastnostih, higieni in radioaktivnosti (Uradni list, 2003).  

Ekološke igrače so tovarniško izdelane igrače, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in so izdelane iz 

surovin in materialov (les, volna, organski bombaž, papir), ki so v naravi nadomestljivi 

(Žigon, 2012). Papotnik (1993) poudari izredne estetske lastnosti lesa in velik pomen njegove 

uporabe za izdelovanje najrazličnejšega orodja, igrač, opreme, stavbnega gradiva in za 

pridobivanje neštetih snovi (celuloza, papir, kemična celulozna vlakna ipd.). Marjanovič 

(1981) poudari pomembnost zunanjega videza igrače, saj otroke preko igrače tudi likovno 

vzgajamo. Otrok se igra z različnimi igračami, tudi s slabo oblikovanimi, kar pa ne pomeni, 

da je zanj vse dobro. Izdelati in izbrati igračo, ki bo izpolnjevala vse zahteve, pa ni tako 

preprosto.  

 

4.3 KLASIFIKACIJA IGRAČ 

 

Dixon (po Fekonja, 2001) deli igralna sredstva na: 

1. igrače, s katerimi otroci urijo gibalne spretnosti, koordinacijo, uporabljajo domišljijo 

in so primerne za samostojno igro ter ne vključujejo tekmovalnih pravil in prvin, v igri 

ni zmagovalca. Preko igre z igračami otrok spoznava lastno telo, fizične lastnosti 

sveta, kasneje pa tudi pravila delovanja kulturnega okolja, v katerem otrok živi; 

2. igre, ki največkrat vključujejo otrokov spomin in znanje, vedno pa imajo določena 

pravila in imajo tekmovalne lastnosti; igra zahteva več kot enega igralca in se zaključi 

z zmago enega od igralcev; 

3. sestavljanke, ki otroku omogočajo samostojno igro in se zaključijo z vnaprej določeno 

rešitvijo. 

L. Marjanovič (1981) razvrsti igrače na podlagi razvoja osnovnih funkcij, ki jih otrok z igračo 

razvija. Tako igrače razvrsti na: 

1. igrače za razgibavanje, ki vplivajo na otrokov razvoj motorike in tako omogočajo ter 

pospešujejo razvoj telesnih spretnosti; mednje sodijo žoge in različna vozila (vozički,  

skiroji, kolesa, tricikli, pa tudi igrače, ki jih otrok vleče ali pred seboj poriva); 
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2. ljubkovalne igrače, ki otrokom nudijo občutek varnosti, topline, ga pomirjajo, so običajno 

izdelane iz mehkih materialov, da jih otroci lahko ljubkujejo, božajo, držijo v naročju 

(npr. plišaste igrače, lutke) in pozitivno vplivajo na otrokov čustven razvoj; 

3. igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro in otroku omogočajo konstruiranje različnih 

konstrukcij; otrok tako pridobiva različne tehnične izkušnje z materiali kot so različne 

kocke, naravni material (npr. listje, lubje, mivka, kamenje); 

4. pripomočki za družabne igre zahtevajo sodelovanje s soigralci in otroke navajajo na 

upoštevanje pravil, kar je pomembno s socialnega vidika razvoja osebnosti otroka (npr. 

Človek ne jezi se, karte …); 

5. priložnostne igrače si otrok izdela sam ali s pomočjo odrasle osebe, so t.i. improvizirane 

igrače iz različnih materialov in otroci jih uporabljajo na različne načine v različne 

namene. Z njihovo izdelavo otrok utrjuje zaupanje vase in v svoje sposobnosti.  

Čas in Krajnc (2015) pravita, da je večina igrač namenjena razvoju posameznih spretnosti pri 

otroku, pri čemer navajata igrače za razgibavanje, ki so namenjene gibalnim dejavnostim 

(obroči, žoge, poganjalci …), ljubkovalne igrače, ki vplivajo na čustven razvoj otroka (mehke 

igre, medvedki, punčke …), igrače za konstruiranje, s katerimi otrok pridobiva tehnične 

izkušnje (kocke, različni gradniki …), družabne igre, ki pomembno vplivajo na socialni razvoj 

otroka in tako imenovane priložnostne igrače, ki jih otrok izdela sam ali s pomočjo odrasle 

osebe in tako utrjujejo zaupanje v svoje sposobnosti.  

Papotnik (1988) pa poudari pomen igrač na področju tehnike, saj so predšolskemu otroku 

prve osnove kulture tehnike posredovane s tehničnimi igračami in konstrukcijskimi zbirkami 

(npr. Lego, Mehanotehnika, Bimo, Mladi arhitekt …), ki pri otrocih omogočajo razvijanje 

tehniškega mišljenja, vzbujanje fantazije in razvijanje pozitivnega odnosa do dela, ustvarjanja 

in tehnike. Igra z igračami za konstruiranje lahko poteka po didaktičnem modelu za 

konstruiranje, pri katerem otrok pridobiva tehnične izkušnje: 

− stopnja konstruiranja, ki jo sestavljajo otrokovo planiranje, projektiranje in 

domnevanje; 

− stopnja preizkušanja konstrukcije, pri kateri otrok opazuje, analizira, 

primerja in si pridobiva tehnično-fizikalne izkušnje;  

− stopnja korigiranja, pri kateri otrok ponovno konstruirajo v namen 

izboljšav, to pa od otroka zahteva ponovno preizkušanje, pri čemer otrok 

pridobi znanje in si razvija tehniško mišljenje.  
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Enofunkcijska igrača omogoča razvoj posamezne spretnosti otroka, če pa združimo funkcije 

večih igrač v eno samo igračo, pa govorimo o večfunkcijski igrači, ki nam omogoča uporabo 

večih funkcij in tako razvoj različnih spretnosti ob njeni uporabi. Večfunkcijska igrača otroku 

omogoča širšo paleto in izbiro iger, torej možnost izbire, raziskovanje in otroci ob tovrstnih 

igračah vztrajajo dlje časa. Otrok mora imeti na voljo različne igrače, za katere je pomembno, 

da so kakovostne, varne, predvsem pa raznolike in tako spodbujajo otrokov vsestranski razvoj 

(Čas in Krajnc, 2015). 

Igrača je funkcionalna, ko otroku ponuja in omogoča različne igralne oblike in mu tako 

omogoča razvoj različnih spretnosti in zmožnosti, torej govorimo o multifunkcionalnosti 

določene igrače (Čas in Krajnc, 2015). 
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5 TEHNOLOŠKO OPISMENJEVANJE V VRTCU 

 

 

Empirični del diplomske naloge sestavljajo analiza anketnega vprašalnika za strokovne 

delavce vrtca, opis zasnove in izdelave večfunkcijske igrače ter analiza in vrednotenje 

uporabe večfunkcijske igrače in njenega vpliva na razvoj tehnološke pismenosti otrok, starih 

4–6 let. 

 

5.1 ANALIZA STANJA MED VZGOJITELJI 

 

Namen anketnega vprašalnika je bil ugotavljanje pogostosti uporabe večfunkcijske igrače v 

vrtcu, ugotavljanje razumevanja tehnološke pismenosti pri vzgojiteljih in predstav 

vzgojiteljev o tehnološko pismenem otroku. Zanimalo nas je tudi, kateri material se jim zdi 

najprimernejši za izdelavo večfunkcijske igrače, mnenje o njeni obliki in katere funkcije 

želijo, da le-ta vsebuje. Na podlagi zbranih odgovorov strokovnih delavcev vrtca smo 

zasnovali večfunkcijsko igračo.  

Vprašalnik, ki vsebuje 13 vprašanj (Priloga A), smo v mesecu maju 2018 razdelili 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev vrtca Medvode. Prva štiri vprašanja zaprtega tipa 

sprašujejo po demografskih podatkih, v nadaljevanju vprašalnika sledijo tri vprašanja zaprtega 

tipa, dve kombinirani vprašanji in štiri vprašanja odprtega tipa. Podatke smo statistično 

obdelali s programom za delo s preglednicami. 

V maju 2018 smo razdelili 50 anket, od tega smo jih v analizo prejeli 30, kar predstavlja 60 

%. V raziskavi je sodelovalo 17 vzgojiteljev, od katerih je bila 1 oseba mlajša od 30 let, 8 jih 

je bilo starih od 30 do 45 let, 8 vzgojiteljev je bilo starejših od 45 let, in 13 pomočnikov 

vzgojiteljev, od katerih je bila 1 oseba mlajša od 30 let, 8 jih je bilo starih od 30 do 45 let in 4 

osebe so bile starejše od 45 let. Največ anketirancev, kar 13, ima delovno dobo do 10 let, 9 jih 

ima delovno dobo nad 10 do 20 let, delovno dobo nad 20 do 30 let imajo 4 anketiranci in nad 

30 let prav tako 4. Vse osebe v raziskavi so bile ženskega spola. 
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VRSTA IGRAČ 

Vprašanja zaprtega tipa smo prikazali grafično, vprašanjem odprtega tipa in kombiniranim 

vprašanjem pa smo dodali tudi pisno razlago rezultatov.  

 

VPRAŠANJA ZA ANALIZO STANJA 

 

1. vprašanje: Katere igrače uporabljate pogosteje? 

 

a) Senzorične, ker                                                                                                         

b) Motorične, ker                                                                                                                              

c) Družabne, ker                                                                                                          

d) Konstrukcijske, ker                                                                                                                        

e) Večfunkcijske, ker                                                                                                     

 

Diagram številka 1 prikazuje, koliko strokovnih delavcev uporablja posamezno vrsto igrače. 

Vsak strokovni delavec je lahko izbral več igrač. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Pogostost uporabe posameznih vrst igrač 
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Največ strokovnih delavcev najpogosteje uporablja konstrukcijske igrače (18 odgovorov), 

večfunkcijske igrače (16 odgovorov) in družabne igre (11 odgovorov), sledijo jim senzorične 

(8 odgovorov) in motorične igrače (7 odgovorov).  

Uporabo posameznih vrst igrač so strokovni delavci utemeljevali z naslednjimi razlogi: 

− SENZORIČNE: 

− spodbujajo čutne zaznave (omenjeno trikrat), 

− vplivajo na razvoj zaznavanja, spoznavanja, opazovanja, prepoznavanja oblik, 

tekstur (omenjeno dvakrat), 

− so primerne za mlajše otroke, 

− sproščajo, 

− razvijajo senzomotoriko in ker je s strani otrok velik interes. 

− MOTORIČNE: 

− spodbujajo razvoj fine in grobe motorike (omenjeno šestkrat), 

− so zabavne. 

− DRUŽABNE: 

− omogočajo sodelovanje, komuniciranje (omenjeno trikrat), 

− upoštevanje pravil (omenjeno štirikrat), 

− velik interes s strani otrok (omenjeno trikrat), 

− razvijajo socialne stike. 

− KONSTRUKCIJSKE: 

− razvijajo prostorsko predstavo (omenjeno dvakrat), 

− razvijajo kognitivno mišljenje (omenjeno dvakrat), 

− razvijajo domišljijo (omenjeno trikrat), 

− spodbujajo ustvarjalnost (omenjeno trikrat), 

− otroci pri igri z njimi niso omejeni in lahko izdelajo, kar želijo, 

− pridobivajo na tehniki, motoriki, 

− povezujejo dele v celoto (omenjeno dvakrat), 

− velik interes s strani otrok (omenjeno štirikrat). 

− VEČFUNKCIJSKE: 

− z njimi dosegamo različne cilje (omenjeno dvakrat), 

− spodbujajo otroke k učenju na večih področjih (omenjeno trikrat),  

− jih uporabljamo za več stvari hkrati, 

− so odlične za druženje, motoriko, igro (omenjeno dvakrat), 
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CILJ 

− z njimi se lahko igra več otrok hkrati, 

− omogočajo več vrst uporabe (omenjeno dvakrat), 

− otroke spodbujajo k razmišljanju, 

− spodbujajo ustvarjalnost, 

− omogočajo izbiro, odločitve in je motivirajoča v daljšem časovnem obdobju. 

 

2. vprašanje: Za doseganje katerih ciljev najpogosteje uporabljate večfunkcijske 

igrače? 

 

a) igra 

b) učenje 

c) razvoj motorike 

d) razvoj senzomotorike  

e) druženje 

f) drugo:                                                        

 

Diagram številka 2 prikazuje za doseganje katerih ciljev strokovni delavci najpogosteje 

uporabljajo večfunkcijsko igračo. Vsak anketiranec je lahko izbral več ciljev.             

 

 

Diagram 2: Najpogosteje doseženi cilji z uporabo večfunkcijske igrače 
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MATERIAL 

Strokovni delavci najpogosteje uporabljajo večfunkcijske igrače z namenom razvoja motorike 

(17 odgovorov), sledita uporaba v namen igre (16 odgovorov) in učenja (15 odgovorov) ter 

nazadnje za doseganje ciljev razvoja senzomotorike (7 odgovorov) in druženja (6 odgovorov). 

Pod drugo smo dobili dva odgovora: v namen razvoja domišljije, konstruiranja, sodelovanja 

med otroki in v namen otrokove zabave, za razvoj ustvarjalnosti. 

 

3. vprašanje: Kateri material bi izbrali za izdelavo večfunkcijske igrače? 

 

a) les 

b) umetna snov 

c) kovina  

d) papir 

e) drugo:                                                      

      

Diagram številka 3 prikazuje po mnenju strokovnih delavcev najprimernejši material za 

izdelavo večfunkcijske igrače. Vsak anketiranec je lahko izbral več materialov.   

 

 

 

Diagram 3: Primernost materiala za izdelavo večfunkcijske igrače 
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Po mnenju strokovnih delavcev je za izdelavo večfunkcijske igrače najprimernejši material les 

(28 odgovorov), umetne snovi in papir pa sta bila izbrana le po enkrat. Pod drugo smo dobili 

dva odgovora: glina in embalaža. Kovine, kot materiala za izdelavo igrače, ni izbral nihče.  

 

4. vprašanje: Kakšno obliko bi si želeli za večfunkcijsko igračo? 

 

Anketiranci so naštevali različne oblike, podobne med seboj smo združili. Navajali so: 

− okrogla (omenjeno štirikrat), 

− zaobljena (omenjeno sedemkrat), 

− večploskovna (omenjeno dvakrat),  

− kvadratna/pravokotna (omenjeno trikrat), 

− trikotna, 

− iz različnih materialov, 

− trpežna,  

− dovolj velika, 

− raznolika (omenjeno petkrat), 

− preprosta (omenjeno dvakrat), 

− možnost spreminjanja oblik (omenjeno dvakrat), 

− pokončna, 

− oblika ni pomembna, pomembna je uporabnost (omenjeno trikrat). 

Strokovni delavci so poleg oblik navajali tudi tehniško-tehnološke lastnosti igrače.  

 

5. vprašanje: Kakšne funkcije želite, da vsebuje večfunkcionalna igrača? 

 

Anketiranci so našteli različne funkcije večfunkcijske igrače in podobne med seboj smo 

združili. Strokovni delavci so našteli: 

− vtikanka (omenjeno sedemkrat), 

− pretikanka (omenjeno sedemkrat),  
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− možnost kombiniranja z obstoječimi igračami, npr. Lego gradniki (omenjeno 

trikrat), 

− konstruiranje (omenjeno petkrat), 

− zapenjanje/odpenjanje gumbov (omenjeno štirikrat), 

− zapenjanje/odpenjanje zadrge (omenjeno petkrat), 

− zaklepanje, 

− magneti (omenjeno desetkrat), 

− se premika (omenjeno petkrat), 

− razvoj motorike (omenjeno sedemkrat), 

− razvoj senzorike (trikrat), 

− raziskovanje (omenjeno trikrat), 

− spodbuja otrokov razvoj na večih področjih (omenjeno štirikrat), 

− primerna za različno stare otroke. 

Med strokovnimi delavci prevladujejo funkcije, ki vplivajo na razvoj finomotorike; 

zapenjanje/odpenjanje gumbov in zadrge, pretikanje, vtikanje, zaklepanje, konstruiranje, 

spajanje z magnetki in tudi možnost premikanja igrače.    

 

6. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom tehnološka pismenost? 

 

Strokovni delavci so najpogosteje navajali naslednje odgovore, pri čemer smo podobne med 

seboj združili: 

− razumevanje izdelkov s pomočjo védenj o materialih in njihovih lastnostih, načinih 

obdelave, uporabe in oblikovanja materialov, da so izdelki tako lepi kot tudi 

uporabni in funkcionalni (omenjeno dvakrat); 

− izdelovanje in uporaba določenih izdelkov, praktičnost in vsestranskost (omenjeno 

petkrat); 

− odkrivanje nečesa novega; 

− uporaba tehnologije in računalnikov (omenjeno dvakrat); 

− povezava med tehnologijo in tehniko (omenjeno štirikrat); 

− sledenje navodilom; 

− prepoznavanje namena tehnoloških naprav (omenjeno štirikrat); 



 29  
 

− poznavanje, kako »deluje« svet okoli nas, npr. gradnja, posnemanje vozil … 

(omenjeno sedemkrat); 

− usvajanje znanj striženja, rezanja, zapenjanja, vstavljanja … 

− reševanje tehničnih problemov (omenjeno trikrat). 

 

7. vprašanje:  Pri katerih dejavnostih razvijate znanje tehnološke vzgoje? 

 

a) Pri dejavnostih likovne vzgoje. 

b) Pri naravoslovnih dejavnostih. 

c) Pri dejavnostih spoznavanja okolja. 

d) Drugo:  

 

Diagram številka 4 prikazuje, pri katerih dejavnostih po mnenju strokovnih delavcev 

razvijamo znanje tehnološke vzgoje. Vsak anketiranec je lahko izbral več dejavnosti. 

 

Diagram 4: Dejavnosti, s katerimi razvijamo znanje tehnološke vzgoje 

  

Največ strokovnih delavcev (17 odgovorov) je razvoj tehnoloških znanj povezalo z 

dejavnostmi spoznavanja okolja, sledijo ji naravoslovne dejavnosti (16 odgovorov), 

dejavnosti likovne vzgoje so bile izbrane osemkrat, pod drugo pa so anketiranci navajali 

matematiko (omenjeno dvakrat) in vsa kurikularna področja (omenjeno dvakrat). 
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DEJAVNOSTI 
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8. vprašanje:   Kaj menite, kako bi se otroci, stari 4–6 let, ob naslednji igrači 

(priložena slika) tehnološko opismenjevali? 

 

 

 

 

Strokovni delavci so najpogosteje navajali naslednje odgovore, pri čemer smo podobne med 

seboj združili: 

− učenje o materialih (les, kovina) in njegovih različnih oblikah; 

− razvijanje širših ciljev; 

− s spoznavanjem oblik predmetov in katera oblika je primerna za posamezno 

vtikanko (omenjeno štirinajstkrat); 

− s spoznavanjem načinov, kako pripeljati kroglice po isti poti do cilja, pri čemer 

urijo finomotoriko (omenjeno šestkrat); 

− z učenjem/spoznavanjem števil (omenjeno trikrat); 

− z uro, kako je sestavljena, njene funkcije (omenjeno desetkrat); 

− spoznavanje krivih in ravnih črt; 

− s potiskanjem; 

− s prepoznavanjem notranjega in zunanjega prostora igrače (omenjeno dvakrat); 

− s spoznavanjem težnosti (omenjeno dvakrat); 

− s predvidevanjem; 

− s poimenovanjem delov; 

− s preprijemanjem; 

− s preizkušanjem (omenjeno štirikrat); 

− s senzornim zaznavanjem predmetov; 

− igrača uri več spretnosti hkrati, zato otroku nudi raziskovanje, odločanje, izbiro, 

igra se dalj časa, kar pa vpliva na tehnološko opismenjevanje; 

− vsak otrok drugače. 

Nekateri anketiranci svojega mnenja niso navedli.   



 31  
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Anka Nina Tonček Janko Jure Monika

Š
T

E
V

IL
O

 I
Z

B
R

A
N

IH
 O

D
G

O
V

O
R

O
V

 

TEHNOLOŠKO PISMEN OTROK 

9. vprašanje:  Na podlagi spodnjih zapisov ocenite, kateri otrok, star 4–6 let, bi bil 

bolj tehnološko pismen in opredelite zakaj. 

 

a) Anka dobro striže, vendar ne zna zavezati čevljev. 

b) Nina ne zna zapeti gumba na hlačah, pravilno pa nalepi in umesti elemente na 

plakat. 

c) Tonček je zelo vedoželjen in veliko sprašuje, ni pa dober pri družabni igri 

»domine«. 

d) Janko se rad zanima za tablični računalnik, je pa slabši pri sestavljanju Lego kock. 

e) Jure rad opazuje stroje in naprave na gradbišču, jih zna celo poimenovati, ni pa 

tako vešč pri delu s kladivom. 

f) Monika je zelo dobra pri sestavljanju Lego kock, medtem ko ji gre delo z 

nestrukturiranim materialom (kamenčki, mivka, razna zrna …) slabše. 

Odgovor: 

Ker                                                                                                                         

 

Diagram številka 5 prikazuje po mnenju strokovnih delavcev pomembnost usvojenih 

posameznih spretnosti in znanj otroka za razvoj tehnološke pismenosti pri 4–6 let starem 

otroku. Vsak anketiranec je lahko izbral več odgovorov. 

 

 

Diagram 5: Spretnosti in znanja, ki jih ima tehnološko pismen otrok 
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Največ strokovnih delavcev (15 odgovorov) je za najbolj tehnološko pismenega otroka 

ocenilo Moniko, ki je dobra pri sestavljanju Lego kock,  sledi ji Tonček (7 odgovorov), ki je 

zelo vedoželjen in veliko sprašuje, Jure (5 odgovorov), ki rad opazuje stroje, naprave in jih 

celo poimenuje in Nina (3 odgovori), ki si ne zna zapeti gumba na hlačah. Anka, ki dobro 

striže in Janko, ki se rad zanima za tablični računalnik, pa sta bila izbrana enkrat. 

Razlage strokovnih delavcev ob izbranem posameznem zapisu, pri čemer smo podobne med 

seboj združili: 

− ZAPIS O ANKI: / 

− ZAPIS O NINI: 

− ker ima dobre prostorske predstave, 

− ker je senzoričen tip z logičnim mišljenjem (omenjeno dvakrat). 

− ZAPIS O TONČKU: 

− ker razvija širše cilje in globlje razumevanje tehnološkega opismenjevanja, 

− ker je vedoželjen in pridobiva informacije (omenjeno petkrat), morda pa ni 

dober pri družabni igri, ker ne upošteva pravil in bo bolj inovativen, 

− ker je radoveden, motiviran, saj tehnologija zelo hitro napreduje in brez 

želje po spoznavanju o novih stvareh bi otrok težje napredoval na tem 

področju. 

− ZAPIS O JANKU: /  

− ZAPIS O JURETU: 

− ker ga zanimajo stroji, jih zna poimenovati, ve, kakšne naprave se 

potrebujejo za delo na gradbišču, 

− ker prepozna in pozna namen naprav (omenjeno trikrat), 

− ker ga zanima proces, postopek dela, pozna že stroje in naprave. 

− ZAPIS O MONIKI: 

− tehnološko bolj pismeni otroci so mirnejši in vztrajnejši pri sestavljanju in 

upoštevanju navodil, 

− ker mora pri sestavljanju Lego kock uporabljati domišljijo, konstrukcijske 

spretnosti, sposobnosti, opazovanje, natančnost … 

− ker je spretna pri motoričnih stvareh, kot so Lego kocke, 

− ker je za tehnološko pismenost pomembno sestavljanje iz kock, gradnikov, 

torej konstrukcijski material (omenjeno trinajstkrat). 

− VSI: 
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− vsaka igrača in igra, s katero se otrok igra, razmišlja, ustvarja, odkriva in 

razvija svoje sposobnosti; pomembna pa je tudi vztrajnost, kar tudi vodi v 

tehnološko pismenost. 

 

Nekateri anketiranci svojega mnenja niso podali. 

 

5.2 ZASNOVA IN IZDELAVA IGRAČE 

 

5.2.1 ZASNOVA 

 

Zaključek študija sem želela zaključiti z nečim uporabnim, z materialom, ki mi bo omogočal 

tako uporabo znanja, ki sem ga pridobila v času študija, kot tudi spekter novega znanja, ki me 

bo vodil v nadaljnje raziskovanje. Idejo o izdelavi večfunkcijske igrače sem dobila pri leto in 

pol stari hčerki, ki zelo rada uporablja igrače večih funkcij, se pri njih zadrži veliko časa in 

hkrati uri prostorske spretnosti in finomotoriko, ki  je za nadaljnje učenje velikega pomena. S 

pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavce sem zbrala podatke o obliki in materialu 

večfunkcijske igrače ter o funkcijah, katere si delavci želijo, da jih igrača vsebuje. Vseh 

predlogov zbranih iz vprašalnika v igračo nismo uspeli vključiti, izbrali smo tiste, ki so se 

najpogosteje pojavljali; zaobljena oblika, vsebuje naj funkcije za razvoj na različnih 

področjih, pretikanko, vtikanko, konstruiranje, spajanje z magneti, se premika, zapenjanje in 

odpenjanje gumbov ter zadrge. Vseeno pa sem želela v igračo vključiti funkcije, ki bi 

omogočale širši spekter razvoja in urjenja otrokovih sposobnosti. Najprej je nastala osnovna 

skica ideje (Slika 1), na podlagi katere smo izdelali večfunkcijsko igračo. Večfunkcijska 

igrača ima obliko želve (Slika 2). Po izdelavi  igrače smo izdelali še tehnične risbe za možnost 

ponovitve njene izdelave.  

Izdelava igrače je potekala v domači mizarski delavnici pod nadzorom učitelja mizarskega 

pouka g. Matjaža Modra, ki mi je omogočal uporabo strojev, strokovno pomoč ter vodenje, 

demonstriranje in pomoč pri uporabi strojev. 

Igrača vsebuje funkcijo vozička, pretikanja, vtikanja, konstruiranje in spajanje lesenih 

gradnikov z magneti in ježki ter igro z magneti, zapenjanje in odpenjanje gumbov, zadrge, 
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družabno igro in možnost kombiniranja igrače z Lego konstruktorji pri elementu vtikanke. 

Igrača je zasnovana tako, da so posamezni igralni elementi shranjeni v igrači sami.  
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5.2.2 IZDELAVA 

 

Pri izdelavi igrače smo uporabljali potrebno zaščitno opremo; zaščitna očala, zaščitna 

oblačila/haljo, sproti smo odstranjevali odvečni material, čistili in pospravljali delovno 

površino in orodja. 

Postopek izdelave večfunkcijske igrače »želva«: 

1. Izdelava osnovne plošče (Slika 3) 

Osnovno ploščo smo izdelali iz topolove vezane plošče debeline 10 mm, na katero smo 

zarisali obliko, jo na vibracijski žagi izžagali in obrusili na tračnem brusilnem stroju. Na 

izžagano obliko smo izvrtali štiri izvrtine ϕ 14 mm in 10 izvrtin ϕ 4 mm na namiznem 

vrtalnem stroju za pritrjevanje vratu in spodnjega dela igrače. Na izdelano osnovno ploščo 

smo z laserskim gravirnim strojem vžgali podlogo za družabno igro. 

2. Izdelava spodnjega dela igrače (Slika 4) 

Izdelali smo okvir, ki je sestavljen iz štirih smrekovih palic z merami 50 x 40 x 350 mm (2x) 

in 50 x 40 x 130 mm (2x) in jih sestavimo v obliko okvirja ter zlepimo z lepilom za les. Na 

izdelan okvir smo izrisali želeno obliko in jo na tračnem brusilnem stroju obrusili. S pomočjo 

premega brusilnika za utore Domino smo naredili 11 utorov, dimenzije 20 x 8 mm in globine 

5 mm za pretikanko. Elemente pretikanke, dimenzije 20 x 8 mm (11x), smo polkrožno 

oblikovali na tračnem brusilnem stroju in v vsak element izvrtali izvrtino ϕ 6 mm in ga z 

lepilom za les pritrdili v predhodno izdelane utore. Na sredini sprednjega dela okvirja smo z 

vbodno žago izžagali zarisan krog s premerom 60 mm, v katero bo naslonjen vrat »želve«. 

Izrez smo zbrusili s pilico za les in brusilno gobico granulacije 120. V namen pretikanja smo 

dodali še dve sintetični vrvici, vsako dolžine 900 mm, v namen vozička pa sintetično vrv, 

dolžine 800 mm in širine 45 mm. 

3. Izdelava zgornjega dela igrače (Slika 5) 

Izdelali smo dva okvirja iz smrekovega lesa, pri čemer je en okvir iz smrekovih palic velikosti 

50 x 40 x 300 mm (2x) in 50 x 40 x 80 mm (2x) ter drug okvir iz palic velikosti 50 x 40 x 250 

mm (2x) in 50 x 40 x 65 mm (2x). Posamezni deli okvirja so najprej sestavljeni v okvir in 

zlepljeni skupaj z lepilom za les. V zgornji manjši okvir smo umestili in z lepilom za les 

pritrdili element za pretikanko, ki smo jo predhodno izdelali iz smrekovega lesa z merami 125 
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x 50 x 15 mm in nanjo narisali like (kvadrat, trikotnik, pravokotnik) in jih z vbodno žago 

izžagali. Ko smo oblikovali oba okvirja, smo manjši okvir položili na večjega in ju zlepili 

skupaj z lepilom za les. Zarisali smo želeno polkrožno obliko zgornjega dela igrače in ga na 

tračnem brusilnem stroju obrusili. Notranjo obliko zgornjega dela igrače smo obrusili s 

pomočjo ročnega pnevmatskega vrtalnega stroja in kolutnim lamelnim brusom, pomagali smo 

si tudi z ročno pilo za les in brusilno gobico granulacije 120.  

4. Izdelava glave in vratu (Slika 6 in 7) 

Za izdelavo glave smo uporabili masiven smrekov les, dimenzije 90 x 80 x 110 mm, na 

katerega smo zarisali želeno obliko, izvrtali izvrtino ϕ 16 mm skozi prizmo za usta in izvrtino 

ϕ 16 mm in globine 15 mm za vrat, v katerega smo vstavili in z lepilom za les prilepili moznik 

ϕ 16 mm in dolžine 70 mm. Z vibracijsko žago smo izžagali zunanjo obliko in jo na tračnem 

brusilnem stroju obrusili. Z ročnim vrtalnim strojem smo izvrtali dve izvrtini ϕ 8 mm in 

globine 5 mm za oči. V izvrtini smo vstavili teflon v obliki kovice. Iz črnega usnja pa smo s 

škarjami izrezali elipsi, v kateri smo zarezali luknji, ki se prilagajata velikosti oči. Tako smo 

izdelali element za zapenjanje in odpenjanje gumba.  

Za izdelavo vratu smo uporabili bukovo okroglo palico ϕ 50 mm in dolžine 50 mm, v katero 

smo z namiznim vrtalnim strojem izvrtali izvrtino ϕ 24 mm in globine 20 mm, na spodnji 

strani valja pa smo izvrtali izvrtino ϕ 32 mm in globine 30 mm. V izvrtino ϕ 32 mm smo 

vstavili prožni element (guma) z zunanjo izvrtino ϕ 32 mm in notranjo izvrtino ϕ 15 mm. 

Ko smo izdelali posamezne dele igrače, je sledilo sestavljanje in njihovo združevanje. Na 

spodnji del osnovne plošče smo z vijaki za les dolžine 10 mm privili štiri fiksne koleščke 

(Slika 8). Spodnji in zgornji del igrače smo združili z dvema klavirskima pantoma (Slika 9). 

Za odpiranje in zapiranje pokrova igrače smo z mizarskimi sponkami pritrdili deljivo zadrgo 

dolžine 250 mm. Na spodnjo čeljust smo z lepilom Neostik universal prilepili dve dolžini 

magnetnega traku širine 13 mm.  

Z laserskim gravirnim strojem smo izdelali posamezne elemente za sestavo igralne figure 

»želvica«, pri čemer smo posamezne dele zlepili skupaj z lepilom za les, z namiznim vrtalnim 

strojem pa smo izvrtali izvrtino ϕ 8 mm in vanjo prilepili magnet ϕ 8 mm in debeline 4 mm, 

lesene konstruktorje smo z brusnim papirjem granulacije 120 obrusili in v stranice z 

namiznim vrtalnim strojem izvrtali izvrtine ϕ 8 mm in globine 4 mm ter vstavili in z lepilom 

Neostik universal prilepili magnete ϕ 8 mm in debeline 4 mm z namenom spajanja (Slika 10). 
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V namen spajanja pa smo na konstruktorje z lepilom Neostik universal prilepili tudi ježke. Z 

laserskim gravirnim strojem smo izdelali tudi krogce ϕ 25 mm, na katere smo gravirali 

travniške rastline (detelja, marjetica, regrat) in v katere smo prilepili magnetke ϕ 8 mm in 

debeline 4 mm z lepilom Neostik universal.   

Z ročnim spajkalnikom za žigosanje smo izžgali osnovno podobo želve, ki smo jo nato 

pobarvali z barvami za les, ki v vodi niso topne (Sliki 11 in 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Skica večfunkcijske igrače »želva«
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Slika 2: Tehnična risba, oblika večfunkcijske igrače »želva«  
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Slika 3: Tehnična risba, osnovna plošča 
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Slika 4: Tehnična risba, spodnji del, pretikanka 
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Slika 5: Tehnična risba, zgornji del, vtikanka 
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Slika 6: Tehnična risba, glava, oko 
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Slika 7: Tehnična risba, vrat, prožni element 
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Slika 8: Tehnična risba, fiksni kolešček 
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Slika 9: Tehnična slika, klavir pant 
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Slika 10: Tehnična risba, konstruktorji, figurice  
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Slika 11: Zunanjost večfunkcijske igrače »želva« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Notranjost večfunkcijske igrače »želva« 
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5.3 ANALIZIRANJE IN VREDNOTENJE UPORABE VEČFUNKCIJSKE 

IGRAČE IN NJENEGA VPLIV NA RAZVOJ TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

OTROK, STARIH 4–6 LET 

 

Glavno sredstvo otrokove igre je igrača, ki v otroku vzbuja domišljijo in mu krajša čas. Igrača 

pa je lahko tudi vzgojno sredstvo, ki ga vzgojitelj načrtno uporablja za razvoj različnih 

spretnosti otrok, pri čemer se otrok le igra, druži z vrstniki in ob tem uživa. Marjanovič (1981) 

pravi, da igrača spodbudi otroka k razmišljanju, opazovanju, sodelovanju in k vztrajnosti ter 

ga tako vključuje v širše socialno okolje. V ta namen smo zasnovali in izdelali večfunkcijsko 

igračo, ki omogoča pretikanje, vtikanje, konstruiranje in spajanje, zapenjanje in odpenjanje 

gumba in zadrge, igro z magneti, druženje ob družabni igri ter potiskanje in vlečenje igrače na 

koleščkih (voziček).  

Igrača je bila prisotna v dveh oddelkih z otroki, starimi 4–5 in 5–6 let. Manipuliranje z igračo 

je bilo omogočeno vsem otrokom, v podrobnejše opazovanje napredka na področju 

tehnološke pismenosti pa smo vzeli 20 otrok. 

 

5.3.1 VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec opazovanja igre z večfunkcijsko igračo smo vzeli 45 otrok, v vzorec ugotavljanja 

vpliva uporabe večfunkcijske igrače »želva« na tehnološko pismenost otroka pa 20 otrok, od 

tega 10 otrok, starih 4–5 let, in 10 otrok, starih 5–6 let, ki so vključeni v vrtec Medvode, enota 

Ostržek.  

 

5.3.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

V vzorec spremenljivk smo vključili opazovalni list za merjenje uporabnosti večfunkcijske 

igrače »želva«, ki smo jo zasnovali in izdelali na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika. 

Opazovali smo čas trajanja igre, koliko otrok je bilo v igro vključenih naenkrat, katere 

funkcije igrače otrok uporablja in ali uporabi igračo še kako drugače. V vzorec spremenljivk 

pa smo vključili še tehnično pobarvanko in opazovalni list za merjenje aktivnosti otrok pri 
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sestavljanju avtomobila z Lego kockami, ki sta namenjena merjenju napredka tehnološke 

pismenosti pri otroku.  

 

5.3.2 METODA DELA IN ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Igro z večfunkcijsko igračo »želva« smo opazovali v skupini otrok, starih 4–5 let,  in v 

skupini otrok, starih 5–6 let. V vsaki skupini je opazovanje trajalo teden dni in v tem času je 

bila igrača ves čas na voljo. Otroci navodil za igro z igračo niso dobili. Pri igri z 

večfunkcijsko igračo »želva« so nas zanimali naslednji podatki: starost otroka, trajanje igre, 

število vključenih otrok v igro, uporaba posameznih funkcij in druga uporaba igrače. V ta 

namen smo izdelali opazovalni list (Priloga B). Podatke smo vpisovali vedno, ko je bila igrača 

izbrana za igro. 

Za ugotavljanje vpliva uporabe večfunkcijske igrače na tehnološko pismenost otrok smo 

izdelali tehnično pobarvanko (Priloga C) in opazovalni list za merjenje aktivnosti otrok pri 

sestavljanju avtomobila z Lego kockami pred in po igri z večfunkcijsko igračo »želva«  

(Priloga D), pri čemer nas je zanimala starost otroka, čas sestavljanja, sposobnost 

dogovarjanja/upoštevanja mnenj drugih otrok in število vključenih otrok pri sestavljanju 

avtomobila. Iz vsake skupine smo naključno izbrali 10 otrok, ki smo jih podrobneje opazovali 

in pri njih merili napredek na področju tehnološke pismenosti. Otroke smo pred igro z 

večfunkcijsko igračo prosili, da sestavijo avtomobil z  Lego gradniki in pobarvajo pobarvanko 

s tehnično vsebino. Sledila je celotedenska igra z večfunkcijsko igračo »želva« in zadnji dan 

smo tem dvajsetim otrokom ponovno dali v barvanje enako tehnično pobarvanko in v 

sestavljanje avtomobil s prikolico za prevoz peska. Ugotovitve vpliva uporabe večfunkcijske 

igrače na tehnološko pismenost otrok so potekale s primerjavo izdelkov narejenih prvi in 

zadnji dan. 

Igro z igračo smo dokumentirali s fotografiranjem.  
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5.3.3 REZULTATI 

 

Pri opazovanju igre z večfunkcijsko igračo »želva« je bilo zabeleženih 80 dogodkov igre z 

igračo. V vzorec je bil otrok lahko vključen večkrat, saj je bilo opazovanje anonimno. Igračo 

so pogosteje izbirali mlajši otroci, stari 4–5 let, saj je bilo pri njih zabeleženih 46 tovrstnih 

dogodkov, otroci, stari 5–6 let, pa so se z njo igrali 34-krat (Diagram 6). 

 

 

 

 

 

 

Pri spremljanju igre z večfunkcijsko igračo »želva« nas je zanimalo tudi število otrok, ki so se 

naenkrat igrali z igračo (Diagram 7). Največkrat smo zabeležili igro štirih (Slika 16) ali treh 

(Slika 15) otrok skupaj, sledi jim sočasna igra dveh (Slika 14) in petih otrok (Slika 17), nato 

šestih (Slika 18) ali enega otroka (Slika 13). Najmanjkrat je bila zabeležena igra osmih otrok 

skupaj (Slika 19).  

 

 

 

 

 

  

Diagram 6: Pogostost igre z večfunkcijsko igračo "želva" glede na starost 

Diagram 7: Pogostost naenkrat uporabljene večfunlcijske igrače "želva" 
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Slika 13: Igra enega otroka z večfunkcijsko igračo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Igra dveh otrok z večfunkcijsko igračo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 15: Igra treh otrok z večfunkcijsko igračo 
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Slika 16: Igra štirih otrok z večfunkcijsko igračo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Igra petih otrok z večfunkcijsko igračo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Igra šestih otrok z večfunkcijsko igračo 
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Slika 19: Igra osmih otrok z večfunkcijsko igračo 

 

Zanimal nas je tudi čas trajanja igre posameznega otroka z večfunkcijsko igračo »želva«. Čas 

trajanja se glede na starost otrok ni pomembno razlikoval. Kot je razvidno iz diagrama 

(Diagram 8), so se otroci obeh starosti z igračo v povprečju igrali petnajst minut. 

 

Diagram 8: Povprečen čas trajanja igre otrok z večfunkcijsko igračo "želva" 

 

Pri beleženju uporabe posameznih funkcij večfunkcijske igrače smo zabeležili uporabo vseh 

funkcij (Diagram 9), pri čemer se njihova pogostost uporabe razlikuje glede na starost otrok. 

Otroci, stari 4–5 let, se družabne igre sami niso igrali, so pa vključevali igračo v simbolno 

igro, odpenjanje in zapenjanje gumbov (Slika 21), kombiniranje večfunkcijske igrače z 
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drugimi kompleti igrač (Slika 23), pri otrocih, starih  5–6 let, pa je prevladovalo igranje 

družabne igre ter odpiranje in zapiranje zadrge (Slika 20), kar je pogojeno z dostopom do 

družabne igre. Pogostost spajanja in konstruiranja z magneti pa je bilo v obeh skupinah 

zastopano približno enako (Slika 22). 

 

 

 

 

 

Slika 20: Zapiranje/odpiranje zadrge 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 21: Zapenjanje/odpenjanje gumbov, pretikanje 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Spajanje z magneti 
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Slika 23: Kombiniranje drugih kompletov igrač z večfunkcijsko igračo 

 

Za merjenje napredka tehnološke pismenosti otrok smo otroke opazovali pri izdelavi 

avtomobila z Lego gradniki, pri tem pa smo merili čas sestavljanja, možnost dogovarjanja z 

drugimi otroki in število vključenih otrok pri izdelavi avtomobila. V merjenje je bilo 

vključenih 20 otrok, od tega 10 otrok, starih 4–5 let, in 10 otrok, starih 5–6 let. Iz diagrama 

(Diagram 10) je razvidno, da so 4 otroci, stari 4–5 let, sestavljali avtomobil pred in po igri z 

večfunkcijsko igračo enako dolgo (5 minut), po igri z večfunkcijsko igračo se je povečalo 

število otrok, ki so avtomobil sestavljali 10 minut, zmanjšalo pa se je število otrok, ki so 

avtomobil sestavljali 15 minut. Pri otrocih, starih 5–6 let, pa se je število otrok, ki so 

sestavljali avtomobil 5 minut, povečalo, zmanjšalo pa se je število otrok, ki so sestavljali 

Diagram 9: Pogostost uporabe posamezne funkcije večfunkcijske igrače "želva" 
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avtomobil 10 minut, 15 minut za izdelavo avtomobila po uporabi večfunkcijske igrače ni 

potreboval nihče. 

 

 

 

 

 

             

 

 

Pri opazovanju sestavljanja avtomobila z Lego gradniki pred in po uporabi večfunkcijske 

igrače »želva« smo zabeležili, da je večina otrok (8), starih 4–5 let, pred igro z večfunkcijsko 

igračo avtomobil sestavljala vsak zase (Slika 24), dva otroka pa sta ga sestavila skupaj, po 

uporabi igrače pa se je število vključenih otrok v skupino dvignilo, tako da sta avtomobil 

sestavljala vsaj po dva otroka skupaj (Slika 26). Pri otrocih, starih 5–6 let, pa smo zabeležili, 

da je en avtomobil sestavljalo pet otrok hkrati, ostalih pet otrok pa je sestavilo svoj avtomobil 

(Slika 25), po igri z večfunkcijsko igračo pa se je število vključenih otrok v skupino dvignilo, 

pri čemer smo ponovno zabeležili skupino petih otrok ter skupini treh in dveh otrok (Sliki 27 

in 28). Možnost dogovarjanja je narasla tako pri otrocih, starih 4–5 let, in pri otrocih, starih 5–

6 let, kar je bilo vidno pri podiranju in vnovičnem sestavljanju avtomobila s prikolico ob 

predlogu drugega otroka. Opaziti je bilo tudi razliko med enostavnostjo prvega in 

kompleksnostjo drugega avtomobila. 

  

Diagram 10: Čas sestavljanja avtomobila glede na starost otrok in uporabo 

večfunkcijske igrače "želva" 
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Slika 24: Sestavljanje avtomobila 4–5 let starih otrok pred uporabo večfunkcijske igrače, 

avtomobil sestavljata vsak zase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Sestavljanje avtomobila 5–6 let starih otrok pred uporabo večfunkcijske igrače 

(skupina petih otrok, v ozadju deklica sestavlja sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Vključenost dveh otrok, starih 4–5 let, pri sestavljanju avtomobila s prikolico po 

uporabi večfunkcijske igrače 
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Slika 27: Sestavljanje avtomobila 5–6 let starih otrok po uporabi večfunkcijske igrače »želva« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Vključenost dveh otrok, starih 5–6 let, pri sestavljanju avtomobila s prikolico po 

uporabi večfunkcijske igrače "želva"  
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V namen ugotavljanja vpliva uporabe večfunkcijske igrače na tehnološko pismenost otrok 

smo izdelali tudi tehnično pobarvanko (Priloga C), ki smo jo otrokom ponudili pred igro z 

večfunkcijsko igračo »želva« in po tedenski igri z njo, ko smo igračo iz oddelka odnesli. 

Ocenjevanje napredka je potekalo s primerjavo obeh pobarvank. Opaziti je bilo, da so otroci 

obeh starosti pri ponovnem barvanju pobarvanke pobarvali tehnični element več ali pa so 

pobarvali netehničen element manj. Primerjava pobarvank je predstavljena s Sliko 29, Sliko 

30, Sliko 31, Sliko 32, pri čemer je zgornja pobarvanka pobarvana pred uporabo 

večfunkcijske igrače, spodnja pobarvanka istega otroka pa po njeni uporabi. 
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Slika 29: Primerjava med pobarvankama otrok, starih 4–5 let (od a do e) 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Primerjava med pobarvankama otrok, starih 4–5 let (od f do j) 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Primerjava med pobarvankama otrok, starih 5–6 let (od a do e) 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Primerjava med pobarvankama otrok, starih 5–6 let (od f do j) 
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6 DISKUSIJA 
 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv ima uporaba večfunkcijske igrače na 

razvoj tehnološke pismenosti predšolskih otrok, starih 4–6  let. Z anketnim vprašalnikom smo 

želeli ugotoviti razumevanje pojma tehnološke pismenosti med strokovnimi delavci vrtca in 

njihovo predstavo o tehnološko pismenem otroku. Na podlagi izsledkov anketnega 

vprašalnika smo zasnovali in izdelali večfunkcijsko igračo, ki smo jo v igro ponudili otrokom, 

starim 4–6  let in ob tem spremljali njen vpliv na razvoj tehnološke pismenosti pri otroku.   

V nadaljevanju opisujem, ali smo zastavljene cilje (C 1−4) in hipoteze dosegli (H 1−7). 

Zastavljeni cilji (C 1−4): 

C 1: Ugotavljanje pogostosti uporabe večfunkcijske igrače v vrtcu in zbiranje 

predlogov strokovnih delavcev vrtca o obliki in materialu večfunkcijske igrače, na 

podlagi katerih bo igrača izdelana. 

Zbiranje podatkov o pogostosti uporabe večfunkcijske igrače v vrtcu in mnenja strokovnih 

delavcev o sami večfunkcijski igrači in njenih funkcijah, z namenom pridobitve čim več 

uporabnih podatkov za zasnovo in izdelavo večfunkcijske igrače, smo zbrali z anketnim 

vprašalnikom. Ugotovili smo, da strokovni delavci poznajo in uporabljajo večfunkcijske 

igrače z namenom razvoja otroka na različnih področjih. Rezultati ankete so pokazali, da 

strokovni delavci najpogosteje uporabljajo konstrukcijske igrače, kar 60 % anketirancev, na 

drugem mestu pa jim sledi uporaba večfunkcijskih igrač, ki jih je izbralo 53,3 % anketirancev. 

Strokovni delavci so za najprimernejši material za izdelavo večfunkcijske igrače navajali les 

(93,3 %) ter raznolike oblike igrače, med katerimi so prevladovale okrogle in polkrožne 

oblike. Natančnejše ugotovitve so predstavljene v poglavju 5.1.  

C 2: Ugotavljanje razumevanja pojma tehnološke pismenosti pri vzgojiteljih. 

Z anketnim vprašalnikom smo dobili vpogled v razumevanje pojma tehnološke pismenosti 

med vzgojitelji, pri čemer so največkrat navajali naslednje, presenetljive, odgovore: 

prepoznavanje namena tehnoloških naprav (omenjeno štirikrat), povezava med tehnologijo in 

tehniko (omenjeno štirikrat), izdelovanje in uporaba določenih izdelkov, praktičnost in 

vsestranskost (omenjeno petkrat) in kar sedemkrat so navedli zmožnost poznavanja delovanja 
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sveta, ki nas obdaja, npr. gradnja, posnemanje vozil. Natančnejše ugotovitve so predstavljene 

v poglavju 5.1. V poglavju 3 opišemo pojem tehnološke pismenosti in področje tehnike in 

tehnologije, ki pomembno vplivata na tehnološko pismenost in njeno razumevanje. 

C 3: Določiti kriterije ocenjevanja napredka razvoja tehnološke pismenosti otroka po 

uporabi večfunkcijske igrače.  

V namen ocenjevanja napredka razvoja tehnološke pismenosti otroka smo izdelali kriterije, ki 

so natančneje predstavljeni v poglavju 5.3 in obsegajo test s tehnično pobarvanko, ki se 

nahaja v prilogi C in list s kriteriji za opazovanje aktivnosti otroka pri izdelavi avtomobila iz 

kock, ki se nahaja v prilogi D.  

C 4: Kritično analiziranje uporabe lastno zasnovane in izdelane večfunkcijske igrače 

in vpliva organizirane dejavnosti ob uporabi večfunkcijske igrače na razvoj 

tehnološke pismenosti otrok, starih 4–6 let. 

Novo večfunkcijsko igračo, ki smo jo izdelali na podlagi predlogov, zbranih iz anketnega 

vprašalnika, smo ponudili otrokom in jih pri igri z njo opazovali in opazovanja posameznega 

otroka beležili na list s kriteriji, ki smo ga izdelali v ta namen (Priloga B). Natančneje smo 

postopek opisali v poglavju 5.2. Igračo smo ponudili otrokom, starim 4–6 let in pri igri 

opazovali posamezne aktivnosti, katere in koliko funkcij so med igranjem odkrili sami, število 

vključenih otrok v igro in tudi čas trajanja igre, kjer so bile na podlagi starosti otrok 

ugotovljene pomembne razlike. Natančneje smo postopek in ugotovitve predstavili v poglavju 

5.3. 

Preverili smo naslednje hipoteze (H 1−7) in prišli do naslednjih ugotovitev: 

H 1: Vzgojitelji pogosteje uporabljajo enofunkcijske igrače. 

Z anketnim vprašalnikom smo med strokovnimi delavci vrtca preverjali pogostost uporabe 

enofunkcijskih in večfunkcijskih igrač. V vprašalnik smo navedli 5 vrst igrač – 

konstrukcijske, senzorične, motorične, družabne, ki smo jih v analizi združili v pogostost 

uporabe enofunkcijske in večfunkcijske igrače. Statistična obdelava je pokazala, da največ 

strokovnih delavcev najpogosteje uporablja konstrukcijske igrače (18 odgovorov), 

večfunkcijske igrače (16 odgovorov) in družabne igre (11 odgovorov), sledijo jim senzorične 

(8 odgovorov) in motorične igrače (7 odgovorov). Vseh odgovorov, vezanih na enofunkcijske 
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igrače, je 44, kar znaša 73,3 % vseh podanih odgovorov. S tem hipotezo – vzgojitelji 

pogosteje uporabljajo enofunkcijske igrače – potrdimo. 

H 2: Za večino vzgojiteljev je les najprimernejši material za izdelavo večfunkcijske 

igrače. 

Na osnovi vprašanja o izbiri primernega materiala za izdelavo večfunkcijske igrače smo našo 

tezo potrdili, saj je bil les med odgovori anketiranih strokovnih delavcev omenjen kar 

osemindvajsetkrat, kar znaša 87,5 % vseh odgovorov.  

H 3: Pojem tehnološke pismenosti pozna polovica anketiranih vzgojiteljev. 

Na osnovi odgovorov anketirancev, ki navajajo posamezne trditve, lahko tezo, da pojem 

tehnološke pismenosti pozna polovica anketirancev, potrdimo. Med najpogostejšimi odgovori, 

ki so vezani na razumevanje tehnološke pismenosti anketirancev so: reševanje tehničnih 

problemov (omenjeno trikrat), prepoznavanje namena tehnoloških naprav (omenjeno 

štirikrat), povezava med tehnologijo in tehniko (omenjeno štirikrat), izdelovanje in uporaba 

določenih izdelkov, praktičnost in vsestranskost (omenjeno petkrat) in kar sedemkrat so 

navedli zmožnost poznavanja delovanja sveta, ki nas obdaja, npr. gradnja, posnemanje vozil. 

H 4: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljev ima napačno predstavo o tehnološko 

pismenem otroku. 

Na osnovi prevladujočih odgovorov 9. vprašanja ankete tezo – vsaj polovica anketiranih 

vzgojiteljev ima napačno predstavo o tehnološko pismenem otroku – ovržemo, saj je med 

podanimi trditvami prevladovala izbira tistih, kjer je bil otrok opisan kot visoko tehnološko 

pismen otrok. Trditve, kjer je opisan visoko tehnološko pismen otrok, so pod oznako: a, e, f in 

strokovni delavci so te odgovore navedli enaindvajsetkrat, odgovore b, c, d pa so izbrali 

enajstkrat. Od vseh 32 prejetih odgovorov, je torej 21 odgovorov, kar pomeni, da je 65,6 % 

opisovalo visoko tehnološko pismenega otroka. S tem tezo ovržemo, vendar na podlagi 

utemeljitev ni povsem jasno njihovo razumevanje tehnološko pismenega otroka. Natančnejše 

ugotovitve so predstavljene v poglavju 5.1. 

H 5: Večina otrok v vrtcu bo pogosto posegala po novi večfunkcijski igrači. 

Otroci so pogosto posegali po novi večfunkcijski igrači, ki je bila na razpolago otrokom v 

oddelku 4–5 let in 5–6 let. V vsakem oddelku je bila igrača prisotna teden dni. Otroci so imeli 

igračo na voljo cel dan in so si jo redno izbirali za igralno sredstvo, pri čemer se je med otroki 
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razlikoval le čas trajanja igre z igračo, različna uporaba funkcij in število istočasno vključenih 

v igro. Igrača je bila za igro pogosto izbrana tako v mlajši kot tudi starejši skupini, pri čemer 

so jo mlajši otroci vključevali tudi v simbolno igro, v kateri je imela večfunkcijska igrača, 

izdelana v obliki želve, vlogo ljubljenčka. 

Hipotezo – večina otrok v vrtcu bo pogosto posegla po novi večfunkcijski igrači – potrdimo.  

H 6: Večina otrok bo uporabljala vsaj polovico funkcij nove večfunkcijske igrače. 

Otroci so pri igri z večfunkcijsko igračo uporabljali večino funkcij, ki jih igrača omogoča, 

opazne so bile le razlike pri uporabi posameznih funkcij med otroki, starimi 4–5 let in 5–6 let. 

Otroci, stari 5–6 let, so uporabljali funkcije igrače, pri katerih je prevladovala uporaba 

družabne igre (Slika 33), otroci, stari 4–5 let, pa so funkcijo igranja družabne igre izpustili, so 

pa v svojo simbolno igro vključevali figurice za družabno igro (Slika 34). Celotna igrača, ki je 

oblikovana v obliki želve, je bila v simbolno igro vključena kot njihov ljubljenček (Slika 35). 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 33: Igranje družabne igre 

 

 

  



 65  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Večfunkcijska igrača kot del simbolne igre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Večfunkcijska igrača kot ljubljenček 

 

 

Otroci obeh starosti so pri igri z igračo uporabljali več funkcij hkrati in število hkrati 

uporabljenih funkcij se glede na starost otrok ni bistveno razlikovalo. Otroci so hkrati 

uporabljali tudi več kot tri funkcije (Sliki 36 in 37). 
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Slika 36: Otroci, stari 4–5 let, uporabljajo hkrati štiri funkcije igrače (pretikanka, 

konstruiranje, vtikanka, zapiranje zadrge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Otroci, stari 5–6 let, uporabljajo hkrati štiri funkcije igrače (pretikanka, spajanje z 

magneti, spajanje z ježki, igranje družabne igre) 

 

Hipotezo – večina otrok bo uporabljala vsaj polovico funkcij nove večfunkcijske igrače – 

potrdimo. 
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H 7: Vsaj pri polovici otrok bo viden napredek na področju tehnološke pismenosti po 

uporabi večfunkcijske igrače. 

Napredek na področju tehnološke pismenosti pri otrocih, starih 4–6 let, smo merili s kriteriji, 

ki smo jih sestavili v ta namen. Otroke smo pred igro z večfunkcijsko igračo prosili, da nam z 

Lego gradniki sestavijo avto in pobarvajo vnaprej sestavljeno pobarvanko z delno tehnično 

vsebino (Priloga C). Otroke smo pri sestavljanju avta z Lego gradniki opazovali in opažanja 

beležili na opazovalni list s kriteriji (Priloga D). Beležili smo čas izdelovanja avtomobila, 

število prisotnih otrok pri izdelovanju posameznega avtomobila in sposobnost dogovarjanja. 

Po igri z večfunkcijsko igračo, ki je v vsakem oddelku trajala teden dni, smo na podlagi 

enakih kriterijev s primerjanjem izmerili njihov napredek na področju tehnološke pismenosti. 

Ugotovili smo, da je viden napredek pri prepoznavanju posameznih tehničnih elementov 

pobarvanke, saj je bilo vsaj pri polovici opazovanih otrok opaziti pobarvan kakšen tehnični 

element več ali netehnični element manj. Pri opazovanju sestavljanja avtomobila je bilo pri 

ponovnem sestavljanju opaziti večje sodelovanje med otroki, vključevanje in preizkušanje 

idej otrok v skupini, čas izdelovanja pa je bil v povprečju enak. Natančnejše ugotovitve so 

predstavljene v poglavju 5.3.3. 

 Hipotezo – napredek na področju tehnološke pismenosti po uporabi večfunkcijske igrače bo 

viden pri vsaj polovici otrok – potrdimo. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv uporabe večfunkcijske igrače na 

tehnološko pismenost otroka. V ta namen smo izvedli raziskavo med strokovnimi delavci 

vrtca s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo dobljene odgovore združili in na njihovi 

osnovi izdelali večfunkcijsko igračo z namenom spremljanja otrok ob igri z igračo in 

ugotavljanje vpliva njene uporabe na razvoj tehnološke pismenosti otroka. Zato je igrača 

izdelana iz lesa, polkrožne oblike in vsebuje funkcijo vozička, pretikanke, vtikanke, 

konstruiranja, spajanja z magneti, odpiranja in zapiranja zadrge in gumbov ter družabno igro. 

Igračo smo v igro ponudili otrokom, starim 4–5 let in 5–6 let. V posameznem oddelku je bila 

igrača prisotna teden dni in v podrobno opazovanje smo vzeli 20 otrok, 10 otrok iz mlajše 

skupine in 10 otrok iz starejše skupine. Glavne razlike pri uporabi večfunkcijske igrače v 

posamezni starostni skupini so bile vezane na posamezne funkcije, ki jih igrača vsebuje, saj so 

starejši otroci igračo večkrat uporabljali z namenom uporabe družabne igre kot mlajši otroci, 

ki igralne površine, igralne kocke in igralnih figur sami niso zaznali kot sredstvo za igranje 

družabne igre.  

Ocenjujemo, da je igrača in njena uporaba dosegla svoj namen, saj so bili vidni napredki pri 

spremljanju in ocenjevanju napredka tehnološke pismenosti otroka po njeni uporabi. Uporaba 

igrače je tako vplivala na večje sodelovanje med otroki, ne samo pri igri z igračo, ampak tudi 

na drugih področjih (npr. gradnja avtomobila), večjo prepoznavnost tehničnih elementov 

(med igro in kasneje na pobarvanki), samostojno odkrivanje posameznih funkcij igrače. Pri 

igri z igračo otroci urijo tudi finomotoriko, prostorske predstave in ugotavljajo povezave 

igrače z drugimi kompleti igrač (npr. Lego kocke). 

Izdelana večfunkcijska igrača je med strokovnimi delavci vrtca vzbudila veliko zanimanje 

zaradi svoje uporabnosti in tudi likovne estetike. Tudi vzgojitelji oddelkov, v katerih igrača ni 

bila prisotna, so si jo ogledovali, spraševali po njeni uporabi in jo želeli vključevati v svoje 

oddelke kot sredstvo za vodene dejavnosti. Menim, da bi bila igrača dober pripomoček za 

urjenje in razvijanje različnih sposobnosti in spretnosti otrok. Igrača je bila priljubljena tudi 

med otroki, saj so po njej spraševali in izražali željo po igri z njo, ko smo igračo iz oddelka 

odmaknili. V namen ponovne izdelave smo izdelali tudi tehnične risbe, ki omogočajo 

ponovitev njene izdelave.   



 69  
 

LITERATURA IN VIRI  

 

 

Avsec, S. (2012). Doktorska disertacija. Tehnološka pismenost. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta UL. 

Bahovec, D. E. in ostali (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Bagiati, A. in Evangelou, D. (2016). Practicing engineering while building with blocks: 

identifying engineering thinking. European Early Childhood Education Research Journal, 

24,1. (str. 67-85). 

Batistič Zorec, M. (2002). Psihološki vidiki otrokove igre. Interno gradivo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta UL. 

Bognar, L. (1987). Igra pri pouku na začetku šolanja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

Čas, M. in Krajc, M. (2015). Otroška razigranka. Učbenik/priročnik za modul Igre za otroke 

v programu Predšolska vzgoja. Velenje: Založba Modart. 

Fekonja, U. (2001). Igrače. V: L. Marjanovič Umek in M.  Zupančič (ur.); Psihologija otroške 

igre. Od rojstva do vstopa v šolo. (str. 85-104). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete. 

Florjančič, F. in Zajc, S. (2002). Tehnika in tehnologija od prvega do petega razreda. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Garmire, E. in Pearson, G. (2006). Tech Tally: Approaches to Assessing Technological 

Literacy. Washington. The National Academy Press. Dostopno na:                               

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11691&page=29 (28. 7. 2018).  

Herschbach, D. R. (1997). From industrial Arts to Technology Education: The search for 

direction. Journal of Technology studies, 23,1. (str. 24-32). 

International Technology Education Association ITEA, Standards for technological literacy: 

Content for the study of technology. Reston, VA: Author, 2007. Dostopno na: 

https://www.iteea.org/File.aspx?id=42513&v=2a53e184 (20. 7. 2018). 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11691&page=29
https://www.iteea.org/File.aspx?id=42513&v=2a53e184


 70  
 

Kolb, K. in Miltner, F. (2005). Otroci se zlahka učijo: skozi igro do učenja, spodbujanja 

spomina, koncentracije in razuma, test: kateri učni tip je vaš otrok. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Marjanovič, L. (1981). Otroške igrače. V: L. Marjanovič (ur.); Igra in igrače. (Zbirka 

Cicibanove urice). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije.  

Marjanovič Umek, L. (2001). Psihologija predšolskega otroka. V: L. Marjanovič Umek (ur.); 

Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulumu za vrtce. (str. 26-54). Maribor: Obzorja.  

Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U. (2008). Otroška igra. V: L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja Peklaj (ur.); Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje. (str. 71-

74). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.  

Marjanovič Umek, L., Kavčič, T. (2001). Otroška igra. V: L. Marjanovič Umek in M.  

Zupančič (ur.); Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. (str. 33-42). Ljubljana: 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2001). Teorija otroške igre. V: L. Marjanovič Umek in 

M.  Zupančič (ur.); Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. (str. 1-31). 

Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

Mawson, W. B. (2011). Emergent Technological literacy: What do children bring to school. 

International Journal of Technology and Design Education, 23, 2. (str. 443–453). 

Papotnik, A. (1988). Tehnika za najmlajše. Novo Mesto: Pedagoška obzorja.  

Papotnik, A. (1993). Izdelujmo iz lesa. Radovljica: Didakta.  

Papotnik, A. (1993). Zgodnje uvajanje v tehniko. Univerzitetna knjižnica Maribor: Založba 

Obzorja. 

Pogačnik - Toličič, S. (1978). Igrača – otrokova potreba. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine 

Slovenije.  

Rajović, R. (2015). Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Stoppard, M. (1998). Kaj zmore vaš otrok. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Toličič, I. in Smiljanić-Čolanović, V. (1977). Otroška psihologija. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 



 71  
 

Uradni list RS, št. 62/2003. (2003). Pravilnik o varnosti igrač. Dostopno na: 

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3047 (21. 7. 2018). 

Zuljan, D. in Valenčič Zuljan, M. (2015). Izvirni znanstveni članek: Tehnološka pismenost 

študentov, bodočih učiteljev, z vidika znanja, izkušenj ter ocene pomembnosti tehnologije v 

življenju in procesu šolanja. Revija za elementarno izobraževanje št. 4. (str. 103-120). 

Dostopno na: 

http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev4/REI%208%204%20cl%

2006.pdf (24. 7. 2018). 

Žigon, P. (2012). Eko igrače. Bodi eko, 1(3), 60–61.  

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3047
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev4/REI%208%204%20cl%2006.pdf
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev4/REI%208%204%20cl%2006.pdf


 72  
 

  



I 
 

PRILOGE 

 

 

PRILOGA A 

 

VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

 

 

Spoštovani! 

 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V okviru 

diplomskega dela želim zasnovati, izdelati in preizkusiti večfunkcijsko igračo in njen 

vpliv na tehnološko pismenost otrok v vrtcu. Pri zasnovi igrače želim upoštevati želje in 

izkušnje vzgojiteljev in vzgojiteljic, zato Vas vljudno prosim za sodelovanje. 

Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni le v namen izdelave 

diplomske naloge.  

 

 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 

 

 

 

Študentka: 

Petra Zajc  



 II  
 

1. Spol (ustrezno obkrožite):  ženski    moški 

 

 

2. Starost (ustrezno obkrožite): 

a) do 30 let 

b) od 30 do 45 let 

c) nad 45 let  

 

3. Delovno mesto (ustrezno obkrožite): 

a) vzgojitelj/vzgojiteljica 

b) pomočnik vzgojitelja/vzgojiteljice 

c) drugo:                                                                                                                                                  

 

4. Delovne izkušnje v vrtcu (ustrezno obkrožite): 

a) do 10 let 

b) 10 do 20 let 

c) 20 do 30 let 

d) 30 in več let 

 

VPRAŠALNIK  

 

1. Katere igrače uporabljate pogosteje? 

 

a) Senzorične, ker                                                                                                        

b) Motorične, ker                                                                                                                              

c) Družabne, ker                                                                                                          

d) Konstrukcijske, ker                                                                                                                        

e) Večfunkcijske, ker                                                                                                     

              

 

2. Za doseganje katerih ciljev najpogosteje uporabljate večfunkcijske igrače? 

 

a) igra 

b) učenje 

c) razvoj motorike 

d) razvoj senzomotorike  

e) druženje 

f) drugo:                                                                                                                         
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3. Kateri material bi izbrali za izdelavo večfunkcijske igrače? 

 

a) les 

b) umetna snov 

c) kovina  

d) papir 

e) drugo:                                                                                                              

 

 

4. Kakšno obliko bi si želeli za večfunkcijsko igračo? 

                                                                                                                                       

 

5. Kakšne funkcije želite, da vsebuje večfunkcionalna igrača? 

               

 

6. Kaj si predstavljate pod pojmom tehnološka pismenost? 

                                                                                                                                       

 

7. Pri katerih dejavnostih razvijate znanje tehnološke vzgoje? 

 

a) pri dejavnostih likovne vzgoje 

b) pri naravoslovnih dejavnostih 

c) pri dejavnostih spoznavanja okolja 

d) drugo:                                                                                                          

 

 

8. Kaj menite, kako bi se otroci, stari 4–6 let, ob naslednji igrači (priložena slika) 

tehnološko opismenjevali? 
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9. Na podlagi spodnjih zapisov ocenite, kateri otrok, star 4–6 let, bi bil bolj 

tehnološko pismen in opredelite zakaj. 

 

a) Anka dobro striže, vendar ne zna zavezati čevljev. 

b) Nina ne zna zapeti gumba na hlačah, pravilno pa nalepi in umesti elemente 

na plakat. 

c) Tonček je zelo vedoželjen in veliko sprašuje, ni pa dober pri družabni igri 

»domine«. 

d) Janko se rad zanima za tablični računalnik, je pa slabši pri sestavljanju  Lego 

kock. 

e) Jure rad opazuje stroje in naprave na gradbišču, jih zna celo poimenovati, ni 

pa tako vešč pri delu s kladivom. 

f) Monika je zelo dobra pri sestavljanju Lego kock, medtem ko ji gre delo z 

nestrukturiranim materialom (kamenčki, mivka, razna zrna …) slabše. 

 

 

Odgovor: 

Ker:  
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PRILOGA B 

 

OPAZOVALNI LIST – IGRA Z VEČFUNKCIJSKO IGRAČO 

Opazovanje proste igre otrok pri igri z večfunkcijsko igračo »želva«. Opažanja 

zabeležimo v priloženo tabelo. 

 

Datum opazovanja: 

Število otrok, vključenih v igro: 

OTROK A 

Starost:      Trajanje igre:       

 

FUNKCIJE IGRAČE   

PRETIKANKA  

VTIKANKA  

SPAJANJE Z MAGNETI  

SPAJANJE Z JEŽKI  

VLEČENJE VOZIČKA  

HRANJENJE ŽELVE  

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ZADRGE  

ODPENJANJE IN ZAPENJANJE 

GUMBA 

 

DRUŽABNA IGRA  

 

NOVA UPORABA IGRAČE:    
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PRILOGA C 

 

TEHNIČNA POBARVANKA 

Pobarvaj tiste elemente, ki so bolj tehnični. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Avtomobilu se je pokvarila guma. Pobarvaj tiste elemente, ki so samo tehnični in jih 

potrebuješ za popravilo/menjavo gume (pnevmatike) na avtomobilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII  
 

PRILOGA D 

 

OPAZOVALNI LIST – SESTAVLJANJE AVTOMOBILA IZ LEGO GRADNIKOV 

 

Opazovanje aktivnosti otrok pri sestavljanju avtomobila iz Lego gradnikov. 

 

Datum opazovanja:   

OTROK A 

Starost:      Čas sestavljanja pred:    , po: . 

 

 PRED IGRO Z 

VEČFUNKCIJSKO 

IGRAČO 

PO IGRI Z 

VEČFUNKCIJSKO 

IGRAČO 

SPOSOBNOST 

DOGOVARJANJA/UPOŠTEVANJE 

MNENJ  DRUGIH OTROK 

  

ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK   

 

 

 

 


