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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem želela predstaviti in približati primerne ustvarjalno tehnične 

izdelke iz lesenih profilov otrokom v izbrani skupini. 

 

Pri vsakem otroku sem želela vzbuditi veselje do tehniškega ustvarjanja preko dejavnosti 

z lesenimi profili, s spoznavanjem tega materiala, z iskanjem možnosti uporabe in s 

postopki izdelave različnih ustvarjalno tehničnih izdelkov. Preko njih so pridobivali tudi 

nove prijetne tehniške izkušnje. 

 

V prvem delu diplomskega dela sem zapisala značilnosti tehnike za predšolske otroke, 

njeno povezanost z drugimi področji in opisala izbrano strategijo vzgojno-

izobraževalnega dela. V nadaljevanju me je zanimala ustvarjalnost pri otroku in 

spodbujanje tehniške ustvarjalnosti. Za snovanje dobrega praktičnega dela sem raziskala 

tudi nekaj razvojnih značilnosti otrok izbrane skupine. Pri pripravi vzgojnega dela 

poudarjam vzgojiteljevo pomembno načrtovanje, cilje, varno delo in orodja. Med 

splošnimi materiali sem se osredinila na les, kateri je glavni material pri izdelovanju 

ustvarjalno tehničnih izdelkih, in naštela nekaj lastnosti ostalih materialov, ki smo jih še 

uporabljali pri dejavnostih. 

 

V empiričnem so predstavljeni rezultati vprašalnika, s katerim sem želela pridobiti čim 

več informacij o tem koliko in kako spodbujajo otroke k tehniški ustvarjalnosti ter ali pri 

tem uporabljajo tudi lesene profile. Ugotovila sem, da praktično delo z različnimi vrstami 

lesa najbolj spodbuja otroka k tehniški ustvarjalnosti, ki se ga v povprečju poslužujejo le 

do pet krat na mesec in pri tem malo uporabljajo lesene profile. V ta namen so bili 

zasnovani ustvarjalno tehnični izdelki iz lesenih profilov. Med praktičnimi nastopi v vrtcu 

so prikazane dejavnosti otrok, pri katerih sem analizirala samostojnost in čas, ki so ga 

potrebovali za vsak izdelek. Z vsakim novim izdelkom so bili otroci bolj samostojni pri 

izdelovanju. Čas, ki so ga otroci porabili za izdelavo določenega izdelka, se je v povprečju 

ujemal z zastavljenim prvotnim časom. Na koncu sem analizirala zastavljene cilje in 

hipoteze ter zapisala evalvacijo celotnega ustvarjalno tehniškega dela. 
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CREATIVE TECHNICAL ACTIVITIES USING WOODEN PROFILES 

WITH CHILDREN AGED 5-6 YEARS 

 

SUMMARY  

 

In this thesis I wanted to introduce and approach suitable technical and creative wooden 

profile products to a selected group of children. 

 

With each child I wanted to create joy for technical creation through activities with 

wooden profiles, familiarization with the material, exploring the possibilities of usage and 

production procedures of various technical and creative products. Through these products 

the children also gained new enjoyable technical experiences. 

 

In the first part of the thesis I wrote down the features of technology for preschool 

children, its relation to other fields and described the chosen strategy of educational work. 

I proceeded with exploring the creativity of a child and encouragement to technical 

creativity. To create a good practical part of the thesis, I researched development 

characteristics in a selected group of children. With preparation of the educational part, I 

emphasize the teacher's planning, objectives, safe work and tools. Among general 

materials I focused on the wood, as it is the  

main material in making creative-technical products, and listed features of other 

materials, which we also used in the activities. 

 

In the empirical, the results of the questionnaire with which I wanted to gather as much 

information as possible about how and how much the children are encouraged to be 

technically creative and whether they use wooden profiles in the process. I have found 

that practical work with different types of wood, which best stimulates the child's 

technical creativity, is used only up to five times per month, with little use of wooden 

profiles. For this purpose, creative and technical products from wooden profiles were 

designed. Child activities are shown during practical exercises in the kindergarten, in 

which I analyzed autonomy and the time needed for each product. With each new product 

the children were more independent in production. The time spent by children for the 

production of a particular product, on average corresponded to the originally set time. In 
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the end, I analyzed the set goals and hypotheses and wrote down the evaluation of the 

entire creative technical work. In the end, I analyzed the set goals and hypotheses and 

recorded the evaluation of the entire creative technical work. 

 

KEY WORDS: 

 

Preschool child, technology in the preschool period, wooden profiles, technical creativity. 
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1 UVOD  

Že od otroštva me veselijo dejavnosti, pripomočki in igre iz naravnih materialov. Ob 

razmišljanju o temi diplomskega dela, sem takoj pomislila na les. Nekaj mesecev sem 

posvetila iskanju dobre zamisli za glavne dejavnosti, s katerimi bi lahko pri otrocih 

razvijala določene spretnosti in jim prikazala tehniške dejavnosti pri katerih bi z veseljem 

sodelovali. Tudi doma zbiram različne materiale, za katere mislim, da bi se jih še lahko 

uporabilo. Ko smo lansko leto jedli sladoled, sem vsakokrat shranila lesene »sladoledne 

palčke«. Preden sem jih zavrgla, sem jih sestavila skupaj in razmišljala: »Kaj pa, če bi jih 

še zlepila?« Tako sem prišla do ideje, ki je v meni vzbudila navdušenje. Razmišljala sem 

o preprostih izdelkih in načinih za izvedbo ustvarjalno tehničnih dejavnosti. 

10.2 Opredelitev področja in opis problema 

Ustvarjalnost izhaja iz latinske besede creo, kar pomeni »narediti«. Ustvarjalnost sta v 

svojem delu opredelila Pečjak in Štrukelj (2013). Zapisala sta, da je človek ustvarjalen, 

ko je izviren pri reševanju nekega problema. V svojem delu je D. Einon (2002) zapisala, 

da so ljudje lahko ustvarjalni na različnih področjih.  

 

Ustvarjalnost je pomembna že v predšolskem obdobju. V Kurikulumu za vrtce (2008) je 

razvijanje ustvarjalnosti pri področju umetnosti umeščeno med globalne cilje. Otrok je že 

od rojstva ustvarjalen, ker se še ne zna izogniti zunanjim motnjam in še nima razvitih 

sposobnosti za načrtovanje dejavnosti, zato se ne boji delati napak in bo sam, brez sramu 

in razmišljanja, preizkušal nove stvari. V njem je veliko samozavesti in radovednosti, ki 

ju lahko spodbujamo, saj so za ustvarjalnost pomembne izkušnje. S poznavanjem 

otrokovega razvoja lahko pripravimo primerne dejavnosti in s tem spodbujamo otrokovo 

ustvarjalnost. Zagotoviti mu moramo primerno okolje in ga spodbuditi k ponujenim 

priložnostim, da jih izkoristi. Medtem mu razlagamo, ga popravimo, ga pohvalimo in ga 

poučujemo (Einon, 2002). 

 

Potek ustvarjalnega procesa po Miljaku (1995, v Tomori, 2016) poteka v treh stopnjah. 

V prvi se otrok seznanja z materialom, v drugi obvladuje uporabo in funkcijo danega 

materiala in v tretji ustvarja nove kombinacije, dopolnjuje, nadgrajuje. Spodbujanje in 
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omogočanje v tretji nivo je v veliki meri odvisno od vzgojiteljice in njene usposobljenosti, 

sposobnosti obvladovanja skupine ter lastne ustvarjalnosti. 

 

Za razvoj ustvarjalnosti je pomembno krepiti otrokovo samozavest, saj so otroci s 

pozitivno samopodobo bolj ustvarjalni. Otroku smo tudi sami zgled s svojim ustvarjanjem 

in ga podpiramo ter mu zaupamo pri idejah (Einon, 2002). Pomembni za razvoj 

ustvarjalnosti pa so tudi spodbudno družbeno okolje, pozitivno ozračje in sodelovanje v 

skupini (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Pri tehniški ustvarjalnosti gre za preoblikovanje materialov in energije narave. Papotnik 

(1992) je zapisal štiri faze, s katerimi je razčlenil in analiziral tehniško ustvarjalnost. Tudi 

sama sem upoštevala njegove faze, te so faza tehniške zamisli, faza zbiranja in 

analiziranja materialov za realizacijo, faza realizacije in faza kontrole rezultata. 

Pomembno je, da preoblikujemo začetno situacijo v drugo, nepoznano in s tem odkrijemo 

nekaj novega, kjer se prepletajo naše zavestne in podzavestne dejavnosti. 

 

V vrtcu se pri tehnično ustvarjalnih dejavnostih poudarja ustvarjalni proces in ne rezultat, 

kar izpostavlja tudi Papotnik (2005), ki je zapisal tudi, da je izdelek sredstvo za 

oblikovanje ustvarjalne in celovite osebnosti. Otroke usmerjamo k različnim tehniškim 

dejavnostim, če uresničimo predstavljene etapne cilje za predšolsko obdobje. Z njimi 

otroci ugotavljajo, preizkušajo, sestavljajo, razstavljajo, gradijo, primerjajo in vrednotijo. 

 

V svojem študijskem času opravljene strnjene prakse, študentskega dela in zaposlitve v 

vrtcu sem opazila, da se pri nekaterih posameznih oddelkih malo posvečajo ustvarjalno 

tehničnim dejavnostim. Velik poudarek dajejo ustvarjalnim dejavnostim in igri, kar mi je 

bilo všeč in je prav, saj pri tem spoznavajo različne materiale in ustvarjalne zmožnosti. 

Pomembno je, kar je napisal v svojem delu tudi Papotnik (1993), da si otrok svoje 

tehniške sposobnosti razvija in spoznava tehniko preko svojih izkušenj preko igre in 

ustvarjanja, kjer spoznava nova orodja, postopke in materiale. 

 

Dejavnosti različnih vzgojnih področij je potrebno povezovati v kompleksen vzgojni 

program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet tehnike in dela. Otrok se seznani s tehniko 

že zelo zgodaj in prav je, da jo začnemo krepiti že v prvi starostni skupini, da potem lahko 

samo še nadgrajujemo in povezujemo osvojeno znanje. Predšolski otrok z igro in drugimi 
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dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, svet, v katerem se vsak dan srečuje tudi s tehniko 

in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema tehniške 

stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema stroje in vozila, prepoznava jih 

po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah konstruira in gradi pa tudi 

razstavlja. Ta proces je razmeroma spontan v krogu otrokove družine, bolj načrtno in 

usmerjeno pa v okviru družbeno organizirane predšolske vzgoje (Papotnik, 1988). 

 

Les spada med naravni material, je dostopen, vsestransko uporaben in ima veliko dobrih 

lastnosti (Jug–Hartman, 1998). Tehniške lastnosti lesa sta razdelili J. Polanc in I. Leban 

(2004) v fizikalne, mehanske, estetske in fizikalno-kemijske lastnosti. Za namen 

uporabnosti pa je najvažneje poznati fizikalne in estetske lastnosti različnih vrst lesa, tem 

se bomo v diplomskem delu bolj posvetili. Les za tehniške namene obdelajo v različne 

oblike. Osredinila se bom na luščeni furnir, iz katerega izdelujejo tudi lesene profile in je 

eden izmed lesenih polizdelkov. Polizdelki iz lesa so različni proizvodi, ki jih uporabijo 

največ pri gradbenih elementih (Eckhard, Ehrmann ind., 2008). Za profil je zapisano več 

pomenov na različnih področjih. Pri lesenem profilu vidimo obliko profila ob prečnem 

prerezu, ki je lahko kvadratne, okrogle ali trikotne oblike (SSKJ, 2000). 

 

Za izbiro lesenih profilov, sem se odločila, ker v vrtcu nisem zasledila veliko dejavnosti 

z lesenimi »sladolednimi palčkami« in ker je zelo malo splošnih tehniških dejavnosti, kar 

pomeni, da večina otrok nima ali pa ima malo razvite tehniške sposobnosti in spretnosti. 

Zato želim v svojem diplomskem delu prikazati, da so leseni profili primerni za tehniške 

dejavnosti, saj pri tem otrok krepi svoj razvoj na različnih področjih, tehniške sposobnosti 

in spretnosti. Leseni profili pa otroka prav tako spodbujajo k ustvarjalnosti. V 

diplomskem delu sem za zapis lesene »sladoledne palčke« uporabljala besedno zvezo 

leseni profili. V svojem diplomskem delu sem predstavila tudi nekaj lastnosti o splošnih 

materialih za ustvarjalno delo, kot so papir, umetne mase, kovine in največ pozornosti pa 

sem namenila lesu. Papotnik (1993) je v svojem delu zapisal, da moramo ponuditi za vsak 

izdelek čim več različnega materiala. Otroci so imeli pri uvodni motivaciji priložnost 

proste igre z ustvarjalno tehničnimi izdelki. Imeli so tudi priložnost izbirati, spoznavati 

ter ustvarjati z različnimi materiali, med katerimi so tudi leseni profili. Nekaj ostalih 

materialov pa so uporabili tudi med ustvarjalno tehničnimi dejavnostmi z lesenimi profili. 
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Med področja dejavnosti, ki jih določa Kurikulum za vrtce (2008), sta zajeti tudi tehnika 

in tehnologija v predšolski vzgoji in izobraževanju. Prikazani so primeri dejavnosti, cilji 

in vsebine, ki se prepletajo na vseh področjih, v največji meri pa pri naravi in umetnosti. 

V svojem diplomskem delu sem zajela vse pomembne faze vzgojnega dela. Skrbno sem 

načrtovala dejavnosti, ki so bile predstavjene otrokom, saj je priprava vzgojitelja na 

izvedbo vzgojne dejavnosti najpomembnejša. Vnaprej mora zavestno planirati vzgojna 

sredstva, uporabo metod in vzgojne vsebine, ki se povezujejo z ostalimi področji. Za cilj, 

oblikovati aktivno in ustvarjalno osebnost, je potrebno delo vnaprej projektirati 

(Papotnik, 1988). Vsakega otroka sem med izvedbo opazovala, spodbujala in mu nudila 

pomoč, če jo je potreboval. Medtem sem si v tabelo samostojnosti beležila čas, ki ga bo 

otrok potreboval za izvedbo pri posamezno izvedenem tehnično ustvarjalnem izdelku iz 

lesenih profilov, in na koncu sem zapisala evalvacijo vzgojnega dela. 

 

Ena od pomembnosti pri delu z otroki je tudi poznavanje otrokovega razvoja. Vzgojitelj 

le tako lahko pričakuje določene spretnosti in ne zahteva preveč ter upošteva, da lahko 

enako stari otroci različno hitro dosegajo različne faze v razvoju (Florjančič in Zajc, 

2002). V tem delu sta omenjena avtorja zapisala tudi, da pri tehniki in tehnologiji načrtno 

razvijamo različne sposobnosti, kot so motorične, senzorne in intelektualne sposobnosti. 

Zato smo v diplomskem delu zapisali razvojne značilnosti razvojnih korakov po Iviću idr. 

(2002) za splošno orientacijo razvoja osnovnih duševnih funkcij. 

 

Otrokom želim prikazati ustvarjalno tehnične izdelke in jih motivirati, da jih tudi sami 

naredijo. Tehniško vzgojo jim želim prikazati kot prijetno izkušnjo in v njih spodbuditi 

zanimanje ter ustvarjalnost, ker se verjetno v taki obliki z njimi še niso srečali. Urili se 

bodo v ročnih spretnostih z danimi materiali, pripomočki, orodji in se seznanjali z 

različnimi metodami dela. S svojim diplomskim delom pa želim spodbuditi tudi 

vzgojiteljice in jim približati nekaj ustvarjalno tehničnih dejavnosti v vrtcu z lesenimi 

profili. 

10.3 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen mojega diplomskega dela je umestiti lesene profile kot uporaben ustvarjalni 

material za izvedbo tehničnih dejavnosti v vrtcu.  
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Zastavila sem si naslednje cilje (C 1–6): 

C 1: Predstaviti svet tehnike in tehnologije v zgodnjem obdobju, pojem tehniška 

ustvarjalnost in splošna ustvarjalnost z različnimi materiali v vrtcu. 

C 2: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavk in delavcev v vrtcu do ustvarjalno 

tehničnega dela, in koliko se poslužujejo lesenih profilov za krepitev tehniške 

ustvarjalnosti v obdobju zgodnjega učenja tehnike in tehnologije. 

C 3: Načrtovati ustvarjalno tehnične dejavnosti in izdelati celovite modele iz lesenih 

profilov primernih za skupino otrok starosti 5–6 let. 

C 4: Izvedba ustvarjalno tehničnih dejavnosti z lesenimi profili v vrtcu. 

C 5: Analizirati samostojnost otrok pri izdelavi ustvarjalno tehničnih izdelkov. 

C 6: Kritično ovrednotiti ustvarjalno tehnično dejavnost in podati smernice za delo 

vzgojiteljev pri tehniški vzgoji. 

 

In preverila naslednje hipoteze (H 1–4): 

H 1: Več kot polovica strokovnih delavk in delavcev v vrtcu se mesečno malo poslužuje 

lesenih profilov za ustvarjalno delo z otroki. 

H 2: Večina strokovnih delavk in delavcev v vrtcu še ni izdelovala iz lesenih profilov. 

H 3: Več kot polovica otrok ne bo vedela, kaj bi lahko naredili iz lesenih profilov. 

H 4: Več kot polovica otrok bo potrebovala pomoč pri razumevanju navodil s fotografij 

postopka. 

H 5: Več kot polovica otrok bo izdelala svoj izdelek v predvidenem času. 

10.4 Metode raziskovanja 

Pri diplomskem delu sem uporabila naslednje raziskovalne metode: 

• zbiranje in študija ustrezne literature in virov, 

• priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavke in delavce v vrtcu 

(vsi zaposleni v oddelkih vrtca), 

• načrtovanje in izdelava s slikovnim postopkom izdelave tehniško-ustvarjalnih 

izdelkov, 

• metoda vprašalnika, 

• metoda opazovanja z udeležbo, 

• izvedba in ovrednotenje tehniško-ustvarjalnih dejavnosti z otroki v vrtcu pri 

skupini 5–6 let, 
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• statistična obdelava podatkov in evalvacija, 

• fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija dejavnosti v skupini. 

10.5 Pregled vsebine ostalih poglavij 

V drugem poglavju sem zapisala pomembnosti tehnike za predšolskega otroka in 

strategije tehnike in tehnologije, s katerimi lahko načrtujemo dejavnosti za otroke. Za 

svoje načrtovanje sem izbrala delovno nalogo. V nadaljevanju so zapisane lastnosti 

delovne naloge in povezanosti tehnike in tehnologije z drugimi področji. 

 

Tretje poglavje se nanaša na splošno ustvarjalnost, na povezanosti in značilnosti otroške 

ustvarjalnosti. Nekaj besed sem namenila tudi tehniški ustvarjalnosti in pomembnosti le-

te pri tehniškem delu. 

 

V četrtem poglavju sem zapisala nekatere razvojne lastnosti 5–6 letnega otroka, ki so mi 

pomagale pri zasnovi ustvarjalno tehničnih dejavnostih. Zanimale so me značilnosti 

razvoja sposobnosti, razvoj mišljenja po Piagetu in gibalni razvoj. 

 

Peto poglavje je namenjeno pripravi vzgojitelja na vzgojno dejavnost. Zapisane so 

pomembne smernice, cilji načrtovanja, potek varnega dela, orodja, ki se lahko uporabljajo 

in splošni materiali. Pri materialih sem se osredinila na lastnosti lesa. 

 

V šestem poglavju so najprej zapisane analize odgovorov anketnega vprašalnika s 

prikazanimi grafi. Potem sem opisala vse izdelave ustvarjalno tehničnih izdelkov, ki sem 

jih zasnovala z vsem pridobljenim znanjem. Opisan je podroben postopek z nazornimi 

fotografijami za vseh devet izdelkov. Na koncu poglavja pa sem prikazala potek 

ustvarjalno tehničnih dejavnosti v vrtcu, analize vseh dejavnosti in evalvacijo. 

 

V sedmem poglavju sem zapisala in preverila raziskovalna vprašanja in zadane hipoteze. 

 

V zaključku, osmem poglavju, sem zapisala v kaj se je razvila moja začetn ideja z 

lesenimi profili, povzela celotno delo in zapisala spodbude za tehniške dejavnosti v vrtcu. 
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2 TEHNIKA IN OTROK 

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

se vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, 

prepoznava in posnema tehniške stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom 

posnema stroje in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. 

V svojih igrah konstruira in gradi, pa tudi razstavlja.« (Papotnik, 1988, str. 9) 

 

Otrok spoznava različne materiale, orodja in postopke. Pridobi nove tehniške, tehnološke, 

oblikovne, socialne in fizikalne izkušnje. Pri tem moramo poznati razvojna obdobja, 

metode in oblike dela. Nuditi mu moramo delovna sredstva in prava orodja za učinkovit 

razvoj in samo dejavnost (Papotnik, 1993). 

 

V vzgojno-varstvenih organizacijah je veliko pripomočkov za igro in vzgojo (telesno, 

intelektualno, estetsko, glasbeno, ritmično-gibalno in likovno), ki jim lahko dodamo tudi 

sredstva, pripomočke in orodja za delovno-tehniško vzgojo. Ob tem otroci samostojno 

ugotavljajo, preizkušajo, načrtujejo in vrednotijo. Izdelek ni namen, ampak je le sredstvo 

za oblikovanje otrokove osebnosti. Za realizacijo takšne naravnanosti so potrebna 

delovno-vzgojna sredstva (Papotnik, 1988). 

 

Papotnik (1988) je zapisal, da je pri delovno-tehniški vzgoji praktično delo kompleksna 

aktivnost, saj pri njej vzgojitelj in otrok ustvarjalno in aktivno preoblikujeta začetno 

stanje materiala. 

 

Otrok naj spoznava različne materiale in naj se s pomočjo pripomočkov in orodja uri pri 

različnih tehniških postopkih. S tem pridobiva moralne kvalitete, sposobnosti 

organiziranja, vztrajnost pri delu in dobro sodelovanje z drugimi otroki. Otrok lahko pri 

organiziranih dejavnostih opazuje, posnema, preiskuje, razstavlja, konstruira, demontira, 

zbira, izdeluje, gradi in se o tem pogovarja (Papotnik, 1988).  

 

Florjančič in Zajc (2002) sta zapisala, da se učne metode med seboj prepletajo. Razdelila 

sta jih v dve skupini in sicer na tiste, ki aktivirajo miselne procese (merjenje, opazovanje, 
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zbiranje podatkov, sklepanje, reševanje problemov, klasificiranje) in tiste, ki razvijajo 

psihomotorične in senzorne sposobnosti (z igro in praktičnim delom). 

 

Tudi Papotnik (1993, str. 10–11) je v svojem delu na kratko povzel temeljne smotre: 

• »razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehničnega ustvarjalnega dela in 

zbujati veselje za delo na delovno-tehničnem področju, 

• razvijati delovne spretnosti in delovne navade ter sposobnosti za organizacijo 

dela, 

• razvijati ljubezen do tehnike in oblikovati pravilen odnos do tehničnih stvaritev, 

• seznanjati otroke z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami 

in materiali ter jih v ustvarjalnem delovnem procesu usposabljati za njihovo 

uporabo, 

• razvijati osnove za vrednotenje tehničnih stvaritev, 

• razvijati in spodbujati razvoj konstruktorstva in inovatorstva, 

• s pravilno urejenim delovnim mestom (»kotiček tehnične kulture«) vplivati na 

skladen razvoj otrokove osebnosti.« 

 

Strategije tehnike in tehnologije (Florjančič in Zajc, 2002): 

• delovna naloga (izdelava uporabnega oz. funkcionalnega predmeta), 

• projektna naloga, 

• konstrukcijska naloga (ustvarjalno reševanje tehniškega problema), 

• preskušanje lastnosti gradiva, 

• proučevanje tehniškega predmeta (razstavljanje in analiza), 

• ogled in ekskurzija. 

 

S strategijami, vzgojno-izobraževalnega dela pri zgodnjem učenju tehnike in tehnologije, 

označujemo prevladujočo usmerjenost učnega procesa, ki ima lahko poudarek na 

pridobivanju osnovnih vedenj, znanj, izkušenj, spretnosti in delovnih navad. Vsa ta 

usmerjenost je odvisna od sodelovanja otrok, njihove starostne in razvojne stopnje, 

zahtevnosti vsebin, ciljev, strokovnosti vzgojitelja pri povezovanju teorije in prakse ter 

klime v vrtcu (Papotnik, Katalinič in Fošnarič, 2005). 
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10.6 Delovna naloga 

Pri diplomskem delu sem se usmerila na delovno nalogo, ki ji lahko rečemo tudi praktično 

delo. Je ena od strategij tehnike in tehnologije, ko otrok ali skupina izdela uporaben 

predmet po predloženi tehniški in tehnološki dokumentaciji in/ali navodilih vzgojitelja. 

Vzgojitelj mora pojasniti in prikazati pravilno uporabo orodja, dokumentacije in 

obdelovalne postopke. Načrt, gradivo in postopki so v naprej določeni, zato imajo malo 

ustvarjalnih možnostih. Delovno nalogo uporabljamo takrat, ko se otroci prvič spopadejo 

z novimi obdelovalnimi postopki. Poznavanje tega je temelj za ostale strategije tehnike 

in tehnologije (Florjančič in Zajc, 2002). Papotnik (1992) je delovno nalogo označil kot 

eno od zvrsti vzgojno-izobraževalnega dela in je oblika proizvodne ali didaktične vaje, 

kjer otrok pridobiva izkušnje, spretnosti, delovne navade in različna osnovna znanja. 

 

Pomembno je, da med celotnimi zaporednimi fazami demonstracije izdelka opisujemo 

izdelek, razložimo pravilen postopek izdelave, povemo pravilno delovanje in 

uporabljanje orodja, saj je cilj urjenja oblikovati spretnosti, splošne delovne sposobnosti 

in delovne kulture (Papotnik, 1999). 

 

Otroci morajo dobiti inštrukcije o materialu, s katerim bodo delali, spoznati morajo 

značilne obdelovalne tehnike materiala, spoznati orodja, ki jih bodo uporabljali, in se 

seznaniti z varnim delom (Papotnik, Katalinič in Fošnarič, 2005). 

 

V funkciji oblikovanja in razvijanja psiho-motoričnih in psiho-senzornih spretnosti vaja 

predstavlja organizirano ponavljanje delovnih operacij. Z vajo si otroci razvijajo in 

pridobivajo navade in delovne spretnosti (Papotnik, 1999). 

 

Poljak (1975, v Papotnik idr. (2005) je zapisal, da je vaja sestavljena iz štirih stopenj. V 

nadaljevanju sem opisala vse štiri stopnje urjenja. 

 

1. Uvodno ali začetno urjenje. Na začetku demonstriramo operacijo, postopek ali 

aktivnost. Pomembno je, da otroci po začetni demonstraciji delovno nalogo počasi 

in pravilno izvajajo. Lahko se pojavljajo začetne napake, na primer z nepravilnim 

držanjem orodja, ki jih moramo takoj odpraviti, zato da poskrbimo za varno delo. 
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Če se napake pojavljajo pri večini otrok, delovno vajo ustavimo in ponovno 

demonstriramo. Pri demonstraciji ni dovolj le verbalni opis dejavnosti. 

 

2. Osnovno urjenje. Potem ko so otroci spoznali delovno operacijo, postopek ali 

aktivnost v celoti, je čas za formiranje delovne spretnosti v izvajanju konkretne 

delovne naloge oziroma spretnosti za samostojno in pravilno izvajanje dejavnosti. 

Spremljati moramo proces urjenja in ob tem opozarjati na nevarno ravnanje z 

orodjem, nepravilno držo in popravljati tehniko dela. Tu pridobivajo osnovne 

spretnosti. 

 

3. Dopolnilno urjenje. Otroci spretnosti oblikujejo v delovne navade. Z večkratnim 

ponavljanjem se avtomatizirajo delovne operacije. 

 

4. Korektivno ali pomožno urjenje. Otroci, pri katerih opazimo, da so delovno 

operacijo izvedli napačno ali z napakami, potrebujejo ponovno skupinsko ali 

individualno demonstracijo delovnega postopka, aktivnosti ali operacije. S tem 

popravimo njihovo napačno izoblikovano navado (Papotnik, Katalinič in 

Fošnarič, 2005). 

10.7 Povezanosti z drugimi področji 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr. 2008) so dejavnosti razvrščene v šest področij. 

Predmet tehnika in tehnologija ni samostojno področje, vendar se prepleta v družbi, 

jeziku, gibanju, matematiki in največ v naravi ter umetnosti. Vzgojitelj lahko zapisane 

dejavnosti in vsebine na različne načine dopolnjuje, dograjuje in povezuje. Pri tem gre 

skozi pomembne faze vzgojnega dela, kot so načrtovanje vzgojnega dela, vzgojno delo, 

opazovanje in na koncu evalvacija. Dejavnosti različnih vzgojnih področij je potrebno 

povezovati v kompleksen vzgojni program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet tehnike 

in dela. 

 

Kamenov (1986, v Papotnik, 1993, str. 14) pravi: »Kakor je pomembno spoznavanje 

naravnih pojavov, tako je tudi za otroke pomembno približevanje tehnologije, sredstev, 

aparatov in instrumentov, prek katerih se človek osvobaja omejenosti, ki mu jo daje 
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narava… Še posebej je pomembno uvajanje otrok v svet dela, ki je potrebno za osvajanje 

delovnih izkušenj, brez katerih ni popolnega razvoja mišljenja.« 

 

Povezanosti z delovno-tehniško vzgojo je, ko otrok iz različnih materialov izdela izdelek, 

ki ga potem uporabi in pri tem lahko razvija govor (iz škatle si izdela oder in nastopa), 

spoznava okolje (okrasi lončke in vanje posadi rože), razvija matematične pojme in 

predstave (primerja velikosti kamnov, didaktične igre). Povezanosti se kažejo tudi pri 

likovni vzgoji (iz različnih delov koruze s pomočjo žice naredi polža), glasbeni vzgoji 

(izdela glasbila), telesni vzgoji (gimnastične vaje s pomočjo različnih materialov), 

higiensko-zdravstveni vzgoji (izdela stojalo za prtičke, pogrinjek) in plesni vzgoji (izdela 

rekvizite za plesno dramatizacijo) (Papotnik, 1993). 
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3 USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost izhaja iz latinske besede creo, kar pomeni narediti. Iznajdljivost, kreativnost 

in inovativnost pa so sopomenke. Ustvarjalnost sta v svojem delu opredelila Pečjak in 

Štrukelj (2013) in sicer, da so ustvarjalni tisti ljudje, ki so sposobni reševati probleme na 

izvirne, drugačne in neznane načine, saj s tem naredijo ali preoblikujejo nekaj, česar še 

niso videli in poznali. Je najvišja stopnja osebnostnega zorenja, najvišja oblika mišljenja, 

človekovega življenja, delovanja in sožitja.  

 

Ustvarjalnost ni le ustvarjanje znanja, ustvarjanje lepot, izumljanje tehniških stvaritev, to, 

da pridemo do velikih spoznanj idr. Največja stvaritev je človek, ki je polno razvit, 

razumen, zdrav, srečen, ljubeč, dejaven, zmožen za svoje polno življenje in ustvarjalno 

usmerjen. Največjo pozornost moramo nameniti otrokom in jim zagotoviti spodbudne, 

zdrave razmere za celovit človeški razvoj in zorenje (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Za ustvarjalne osebe velja, da so neodvisne v mišljenju in delovanju, so odprte za nove 

izkušnje, so duhovite in imajo smisel za humor, imajo dobro samozavest, so vztrajne, 

imajo notranjo motivacijo, imajo široke interese, zanimajo jih kompleksne situacije, se 

ne bojijo frustracij, se spopadajo s problemi in razvijajo nove rešitve, so iznajdljive in 

iščejo nove ideje, pojme in načine dela (Florjančič in Zajc, 2002). 

 

Za ustvarjalnega človeka, sta Florjančič in Zajc (2002) zapisala, da velja, da se spopada 

z razvijanjem novih rešitev, saj vedno išče nove probleme. Če želi vzgojitelj spodbujati 

ustvarjalnost pri otrocih, mora biti odprt za njihove ideje, ustvarjati mora sproščeno 

vzdušje in odnose, jim dajati možnosti izbire, spodbujati sodelovanje in zatirati 

tekmovalnost. S tem povečuje otrokom notranjo motivacijo in navdušenje. 

 

D. Einon (2002) pravi, da moramo ustvarjalnost sami izražati, saj jo bo le tako otrok 

spontano začutil in začel svobodno ustvarjati. V nadaljevanju zapiše, da ustvarjalni ljudje 

razmišljajo divergentno (različni načini), inteligentni pa konvergentno (logični načini). 

Niso vsi inteligentni ljudje ustvarjalni in obratno. Na vprašanja o ustvarjalnosti lahko 

odgovorimo z več možnimi odgovori. Standardni inteligenčni testi merijo konvergentno 

razmišljanje kjer je odgovor le en. Otroci razmišljajo konvergentno pri približno sedmem 
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letu, do takrat pa linearno, kar pomeni, da je rešitev zanje tista, ki je najbolj očitna. 

Pravijo, da razmišljajo ustvarjalno, ker lahko na svoji sliki prepoznajo vsak dan nekaj 

drugega, na kar jih slika tisti trenutek spominja. 

 

Novorojeni otrok ima v sebi lastnosti, kot so radovednost, igrivost, domišljija, 

ustvarjalnost, sposobnost čudenja, veselje ob odkritju nečesa novega in potreba po učenju. 

Zato ves čas raziskuje. Kurikulum za vrtce uvršča ustvarjalnost in njeno spodbujanje med 

načela in cilje vzgoje in izobraževanja, ustvarjalnega posameznika pa med temeljne 

vrednote (Kovač, 2003 v Tomori, 2016). 

 

Otrok izkuša ustvarjalnost takrat, ko ima sposobnost uporabljati simbole. D. Einon (2002) 

navaja primer, ko mu žoga ne služi več samo za predmet, ki ga lahko vrže in lovi, ampak 

postane čarobna in spregovori. V nadaljevanju zapiše, da preden so otroci lahko 

ustvarjalni in samostojni pri dejavnostih na določenem področju, morajo poznati način in 

pravila uporabe sredstev in pripomočkov. Ustvarjalno izražanje je omejeno z natančnimi 

pravili, ki so že določena. Tako kot pri igranju klavirja se morajo najprej naučiti igrati po 

notah, pri risanju pa mora otrok najprej znati držati barvico in poznati tehniko gibov. 

Najlažje je, če se otrok ločeno in samostojno uči izražanja po pravilih. Čez nekaj časa bo 

oba načina spontano združil.  

 

Zavedati se moramo, da pri ustvarjanju ni glavni cilj priti do produkta, saj je sam 

ustvarjalni proces, torej pot do produkta, glavni cilj ustvarjanja. Otrok je spontano 

ustvarjalen, ker se še ne zna izogniti zunanjim motnjam in še nima razvitih sposobnosti 

za načrtovanje dejavnosti, zato se ne boji delati napak in bo sam, brez sramu in 

razmišljanja, preizkušal nove stvari. V njem je veliko samozavesti in radovednosti, kar je 

značilno za ustvarjalne ljudi. Če je otrok deležen veliko spodbud k raziskovanju in 

ustvarjalnosti, bo ohranil ta del sebe in se bo preko tega lažje in neobremenjeno prilagajal 

hitrim spremembam življenja. Od otroka pa ne smemo pričakovati preveč, saj mu s tem 

odvzamemo motivacijo in užitek pri katerikoli dejavnosti. S poznavanjem otrokovega 

razvoja lahko pripravimo primerne dejavnosti in s tem spodbujamo otrokovo 

ustvarjalnost (Einon, 2002). 

 

Trstenjak (1981) je sklenil mnenje o ustvarjalnosti. Zanj je spontanost glavna korenina 

ustvarjalnosti, kar pridobimo iz samodejavnosti. Ustvarjalnost pomeni, da iz nič nekaj 
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naredimo, nekaj novega, kar prej ni obstajalo, in tudi da preoblikujemo že narejene 

proizvode v nove, izboljšane. D. Einon (2002) pa je zapisala, da je za ustvarjalne ljudi 

značilno, da so izvirni na kateremkoli področju. 

 

Ko otroka nekaj zanima, pokaže svojo radovednost, ki jo lahko spodbujamo (npr. 

usmerimo k zastavljanju vprašanj). Z izkušnjami razvija svojo ustvarjalnost (mišljenje, 

delovanje) in nadarjenost (katera se kaže z dosežki na enem področju in preseže tehniško 

sposobnost). Otroku moramo zagotoviti primerno okolje in ga spodbuditi k ponujenim 

možnostim, da jih izkoristi. Med tem mu razlagamo, ga popravimo, ga pohvalimo, ga 

poučujemo in od njega nekaj pričakujemo. Od otroka pa je odvisno, koliko se bo iz tega 

naučil, saj je pomembno, da je pri vsem prisoten s svojim telesom in umom (Einon, 2002). 

 

Ne moremo pričakovati, da bodo pri vseh otrocih delovale enake metode spodbujanja 

ustvarjalnosti. Tudi ne vemo, kolikšen vpliv in delež imajo na nadarjenost geni, vzgoja, 

izkušnje, poučevanje in osebnost. Na kar lahko vplivamo je, da se otroku posvetimo v 

celoti. Medsebojni odnosi in oseba, ki za otroka skrbi, lahko najbolj vplivalajo na otrokov 

razvoj in ustvarjajo spodbudno okolje. Drage igrače in pripomočki tega ne morejo 

nadomestiti. Tudi čustva so pomemben dejavnik, le-te vsak izraža drugače. Če želimo 

vzgojiti ustvarjalnega otroka mu moramo povedati, naj ga ne bo sram kazati čustev, in 

mu pokazati, na kakšen način jih lahko izrazi preko različnih dejavnosti. Otroku moramo 

dati vedeti, da ga imamo zelo radi, tudi če ga kritiziramo za slabo vedenje. Pomembno je 

tudi, da nikoli ne žalimo njega samega, saj mu s tem ponotranjimo slabe vrednote (Einon, 

2002). Tudi Pečjak in Štrukelj (2013) sta v svojem delu zapisala, da je pomembno 

družbeno okolje in ozračje, ki spodbujata in ne ovirata ustvarjalnosti in iznajditeljstva. 

Prav tako je v ustvarjalni skupini pomembno sodelovanje. 

 

Načine, kako krepimo ustvarjalnost, je v svojem delu zapisala D. Einon (2002): 

• otroka spodbujamo, da svobodno izraža svoje občutke ali mnenje, 

• otroka spodbujamo, da pove in oceni svoje zamisli, 

• otroku dovolimo, da je izviren in ga spodbujamo, da za vsako vprašanje poišče 

več rešitev, 

• vzgoja naj bo trdna, vendar ne kaznovalna, z jasno postavljenimi mejami, da otrok 

lahko razvije samodisciplino, 
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• sprejmemo in ne podcenjujmo otrokovih zamisli in njihovih dosežkov, 

• otroka podpiramo in mu zaupamo, 

• otroka pustimo pri dejavnosti, v kateri uživa, 

• otroku dovolimo svobodno izražanje in mu nudimo dovolj priložnosti za vajo, 

• otroka usmerimo pri iskanju in reševanju problemov z vprašanjem: »Kaj misliš, 

zakaj?«, 

• bodimo otroku zgled z našim ustvarjanjem, 

• ponudimo otroku različne ustvarjalne vsebine preko knjig, televizije in pogovore 

z ustvarjalno razmišljujočimi ljudmi, 

• otrokovo ubogljivost zamenjajmo z odprtostjo, 

• spodbujajmo domišljijske igre in igre pretvarjanja, 

• otroci naj imajo dostop do pripovedk, glasbe in likovne umetnosti, tudi do idej in 

telesnih dejavnosti, vključno s plesom in športom. 

 

Otroci, ki imajo pozitivno samopodobo so bolj ustvarjalni, ker se ne prilagajajo drugim. 

Otrok, ki je na enem področju uspešen, je prepričan, da bo uspešen tudi na drugih 

področjih. Pri štirih letih in pol otrok na podlagi tega, kar zmore, ustvari podobo o sebi. 

Zato mu ne naložimo preveč nalog in izzivov naenkrat, ker bi si lahko ustvaril napačno 

mnenje o sebi, če mu ne bo vsega uspelo opraviti uspešno. Na začetku ga spodbujajmo s 

preprostimi nalogami, katere bo zmogel, saj se z uspehom samopodoba boljša in z 

neuspehom slabša. Starejši kot je otrok bolj si zapomni, pri kateri stvari je bil neuspešen. 

Dejavnosti mu prilagodimo tako, da niso preveč enostavne in ne pretežke. S tem bo 

postopoma uspešno dosegal višje stopničke, ob tem pa ga sproti pohvalimo, ker je zase 

dosegel težji cilj. Tudi če mu ne uspe, mu moramo dati vedeti, da smo nanj ponosni, ker 

se je potrudil (Einon, 2002). 

 

Potek ustvarjalnega procesa pri otrocih po Miljaku (1995), kot je zapisala Tomori (2016) 

v svojem diplomskem delu iz dela Kovačeve (2003), poteka v treh stopnjah. Otrok se na 

prvi stopnji seznanja z materialom, predmetom, glasom, gibom, obliko itn. in pri tem 

opazuje, raziskuje, manipulira in ugotavlja njihove funkcije. Na drugi stopnji že 

obvladuje uporabo in način delovanja danega materiala, predmeta ali giba. Tu lahko 

vidimo otrokovo ustvarjalnost, ki je rezultat omejenosti otrokove izkušnje, saj ustvarjalno 

premaguje neznanje s tem, da preizkuša uporabo in različno delovanje. Na tretji stopnji 
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pa otrok sam ustvarja nove kombinacije in pravila uporabe, dopolnjuje in nadgrajuje ter 

preizkuša izvirne zamisli. Spodbujanje in omogočanje otroka na tretji nivo je v veliki meri 

odvisno od vzgojiteljice (njena samozavest, zavzetost, odprtost, pedagoško-psihološka 

usposobljenost, sposobnosti obvladovanja otroka in skupine, lastna ustvarjalnost in 

naravnanost). 

10.8 Tehniška ustvarjalnost 

Razvijanje ustvarjalno tehničnega mišljenja in motivacije za produktivno delo, je 

pomemben cilj pri tehniki in tehnologiji. Ustvarjalnost je proces oblikovanja novih idej. 

Pogoj za ustvarjalnost je tudi lastna aktivnost (Florjančič in Zajc, 2002). 

 

Ustvarjalnost je lahko umetniška ali znanstvena. Tehniška ustvarjalnost temelji na 

praktičnih dejavnostih in se je razvila s tem, ko so ločevali znanstvene dejavnosti na 

teoretične in praktične. Praktična dejavnost je usmerjena v sredstva za določen načrt, 

potrebo, cilj in namen, kar teoretična ni. Tako je ustvarjalnost dobila novo tehniško smer. 

Trstenjak (1981) pri tem poudarja iznajdljivost. Znanost in iznajdljivost se med seboj 

dopolnjujeta. Znanost in tehniko je razvil človek, ki je bil iznajdljiv pri svojih spretnostih. 

Ko se mu je npr. pokvarilo orodje, se je moral hitro domisliti, kako bi ga popravil, da bo 

nadaljeval delo oz. kako si bo olajšal delo. Tem ročnim popravilom pravi »izumi«, ki so 

dobre umske rešitve. Tehniška ustvarjalnost izhaja iz iznajditeljstva pri obrtniških 

iznajdbah (ročna dela), ki napredujejo v smereh tehnike. Pri iznajditeljski ustvarjalnosti 

neposredno raziskujejo in rešujejo praktične delovne probleme. Najprej so se spraševali 

kako naj izumijo sredstvo za dosego cilja in kakšno naj bo orodje, v sedanjih časih pa se 

sprašujejo kako naj določene delovne pripomočke izboljšajo (orodje v stroj, stroj v 

avtomat). 

 

Izumitelj ne naredi samo ene iznajdbe. Če želimo spodbujati iznajditeljstvo in tehniško 

ustvarjalnost, je pomembno, da pričnemo s tem že v predšolskem obdobju. Iznajditeljske 

zmožnosti otroka prebujamo in spoznavamo s tem, ko ga usmerjamo k praktičnim 

tehnniškim dejavnostim. Kot je zapisal Trstenjak (1981), iznajditelji že od otroštva 

praktično in tehniško oblikujejo stvari okoli sebe in s tem sledijo svoji intuiciji, nazorni 

domišljiji, so skeptični pri svojih rešitvah in si postavljajo vedno nova vprašanja 

izboljšav. 
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Tudi Pečjak in Štrukelj (2013) sta zapisala, da je praktična ustvarjalnost iznajditeljstvo, 

ko odkrivajo nove odgovore, iznajdba je nova ideja, nov proizvod ali tehnološki postopek, 

nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Racionalizacija ima podoben namen, saj 

pomeni, da preuredimo stanje, izboljšamo organizacijo dela za boljši učinek in uvedemo 

boljši red. Veliko iznajdb ni koristnih in prav zato je glavno merilo iznajdb uporabnost, 

poleg vseh drugih različnih meril ustvarjalnosti. Povzela sta tri merila, ki sta jih zasledila 

pri različnih avtorjih, ta so gibkost, fleksibilnost in originalnost (izvirnost). 

 

Papotnik (1992) je v svojem delu razčlenil tehniško ustvarjalnost na naslednje faze: 

• tehniške zamisli, 

• zbiranja in analiziranja materialov za njeno realizacijo, 

• realizacije, 

• kontrole rezultata. 

 

Pri tehniški ustvarjalnosti gre za preoblikovanje materialov in energije narave, ki zahteva 

posebno sposobnost človeka. Pomembno je, tako za umetniško kot tudi znanstveno-

tehniško ustvarjalnost, da preoblikujemo začetno situacijo v drugo, nepoznano in s tem 

odkrijemo nekaj novega, s prepletanjem zavestne in podzavestne dejavnosti. Med 

ustvarjalnostjo in produktivnostjo obstaja kakovostna razlika, saj pri produktivnih 

dejavnostih pokažemo produktivno in reproduktivno delo, ko želimo na novo ustvariti 

obstoječ proizvod (Papotnik, 1992). 

 

Pri diplomskem delu sem se odločila za reproduktivne tehniške dejavnosti glede na 

izbrano skupino in njene značilnosti. Za te dejavnosti je značilno, da se izvajajo delovne 

operacije po izbrani tehnološki dokumentaciji in medtem ponavljajo delovne prijeme, 

operacije in aktivnosti, kar pomeni, da bo otrok pridobil osnovne spretnosti, znanje in 

delovne navade. Za uporabnost izdelka je pomembno izvajanje delovnih operacij po 

določenem zaporedju izdelave (Papotnik, 1992). Ob tem se moramo zavedati, da je pri 

otrocih bistvo doseči dejavnosti, pri katerih bo vedno manj reproduktivnih aktivnosti in 

bomo spodbujali ustvarjalno tehnično mišljenje preko produktivno-ustvarjalnih 

dejavnostih. Zato izdelek ni glavni namen reproduktivno-tehniških dejavnosti, vendar je 

le sredstvo za razvijanje ustvarjalnih zmožnosti (Papotnik, 1988). 
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4 RAZVOJ 5–6 LETNEGA OTROKA 

Pri delu z otroki je pomembno je poznavanje otrokovega razvoja. Poznavanje določenega 

razvojnega obdobja otroka in otrokove sposobnosti sta ključnega pomena za poučevanje, 

saj se učenje in razvoj med seboj prepletata. Vzgojitelj le tako lahko pričakuje določene 

spretnosti in ne zahteva preveč ter upošteva, da lahko enako stari otroci različno hitro 

dosegajo različne faze v razvoju. Vedeti mora tudi, kako otroka spodbujati v njegovem 

razvoju, na kakšen način prilagajati dejavnosti in vsebine, primerne njegovi razvojni 

stopnji, da napreduje po svojih korakih, saj je otrokov razvoj tesno povezan z okoljem 

(Florjančič in Zajc, 2002). 

 

Nekaj skupnih zakonitosti v otrokovem razvoju (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 18–19): 

• s kvantitativnimi in kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja 

sledi zaznavno-gibalni v razvoju mišljenja ipd.) so opredeljene določene 

zaporedne stopnje v otrokovem razvoju, 

• v vseh razvojnih obdobjih se razvijejo vsi psihični procesi (čustva, govor, 

mišljenje itn.), 

• »posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, 

socialnega, spoznavnega vidika)«, 

• nekatera obdobja (t. i. kritična obdobja) v otrokovem razvoju so najbolj primerna 

za določeno učenje in spretnost, 

• otroci imajo med seboj velike individualne razlike v razvoju, ki se opazijo v prvih 

letih življenja in so za tako obdobje normalne, 

• »gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), 

učenjem in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim 

in potencialnem razvojem.« 

 

Med splošna načela otrokovega razvoja je L. Marjanovič Umek (2001) v svojem delu 

dodala tudi, da so za otrokov razvoj pomembni dednost, okolje, socialni kontekst, 

podporna klima, izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti in spretnosti. Otrok lahko pri 

razvoju napreduje ali nazaduje, saj so vsa področja razvoja povezana. 
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L. Marjanovič Umek idr. (2004) so na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki 

pripadajo določenim starostnim skupinam, razvoj razdelili na osem razvojnih obdobij. V 

nadaljevanju sem naštela prva štiri obdobja, katera so pomembna za predšolske otroke, 

in se osredinila na nekaj značilnosti zgodnjega otroštva. Prvo je prenatalno (od spočetja 

do rojstva), drugo je obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do tretjega leta), temu sledi 

tretje zgodnje otroštvo (od tretjega do šestega leta) in četrto obdobje je srednje in pozno 

otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete). 

 

V zgodnjem otroštvu se otroku poveča razvoj simbolnih funkcij in domišljije. Otrok 

razmišlja o stvareh, ki niso fizično prisotne in je sposoben uporabljati miselne predstave 

in simbole, ki se kažejo pri igri, govoru in risbi. Zanj je značilno, da je egocentričen, vse 

želi narediti sam, ima veliko igralnih dejavnosti in komunicira tudi z drugimi ljudmi izven 

družine. Pri tem sta hitra govorni in spoznavni razvoj. Raziskuje sebe in okolje, ki ga 

spoznava, pridobiva spodbude za govor (Marjanovič Umek idr., 2004; Nemec in Krajnc, 

2011). 

 

V nadaljevanju sem za posamezen razvoj zapisala razvojne korake 5–6 leta, ki so jih 

zapisali Ivić idr. (2002). To so orientacijske norme razvoja osnovnih duševnih funkcij, ki 

jih povprečno dosega največji delež otrok. Zavedati se moramo, da obstajajo normalna 

odstopanja in razlike od norm. Ti razvojni koraki, ki so jih zapisali, se uporabljajo le za 

orientacijsko osnovo za organiziranje dejavnosti za otroke in ne za ugotavljanje 

normalnosti razvoja otrok. Smernice nam pomagajo pri tem, kaj otrok pri določeni starosti 

zmore, pri kateri starosti mu ponudimo kakšen predmet, s katerim bo znal manipulirati, 

kakšne dejavnosti in dosežke lahko pričakujemo, če zagotovimo primerne pogoje. Za 

načrtovanje in izvajanje dejavnosti pri tehniki in tehnologiji pa sta pomembna tudi 

otrokov govor in socialno-čustveni razvoj. Otrok govori pravilno in jasno (morda še 

izpušča črko r) ob pripovedovanju kratkih zgodb, prepoznava nekaj črk abecede, piše in 

bere lastno ime, razume predloge za/pred, na sredini, odgovarja na preprosta vprašanja 

(kaj je to in iz česa je narejeno) in postavlja vprašanja (kdaj, zakaj, kako). Pri socialno-

čustvenem razvoju si otrok sam pogrne mizo, uporablja pribor in pripravi sendvič, 

organizira igre, se igra z vrstniki in spoštuje pravila, vključuje se v pogovor z odraslimi, 

ima sposobnost za sodelovanje in skupinske dejavnosti in prepoznava lastne občutke 

ljubezni, sreče, jeze in razočaranja. 
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10.9 Sposobnosti 

Dr. Musek (1977, str. 428) pravi: »Sposobnosti so osebnostne lastnosti, ki vplivajo na 

uspešnost naših dosežkov v primeru, ko je vpliv znanja, motivacije in drugih osebnostnih 

lastnosti izključen ali pa izenačen.« V nadaljevanju zapiše: »… ko govorimo o 

sposobnostih, mislimo predvsem na notranje dispozicije in kapacitete naše duševne in 

organske strukture.« (Papotnik, 1999, str. 57). 

 

D. Einon (2002) je v svojem delu zapisala, da moramo otrokove sposobnosti podpirati in 

krepiti ter zanj ustvariti spodbudno okolje. Zaupanje v sposobnosti otroka je zelo 

pomembno za njegov razvoj, če ne zaupamo mi, si mogoče tudi sam ne bo. Otroku z vsem 

tem pomagamo, da pri vsaki dejavnosti izkoristi svojo nadarjenost, ki se skriva v njem. 

Koristne dejavnosti lahko pripravimo na dva načina, če vemo, da otrok raziskuje tiste 

stvari, ki ga zanimajo in tiste, ki so spontane ter predvidljive za njegov razvoj. 

 

Preko tehniških dejavnostih lahko razvijamo psihomotorične (motorične oziroma 

gibalne) sposobnosti, perceptivne (senzorne oziroma čutno-zaznavne) sposobnosti in 

mentalne (intelektualne) sposobnosti (Musek, 1977 v Papotnik, 1992). Motorične 

sposobnosti po Bujasu (1959) so razdeljene v pet skupin. Prva skupina so ročne spretnosti 

gibov, druga so spretnosti gibanja prstov, ki se usklajujejo pri natančnosti, hitrosti in 

usklajenosti. Nato sledi sposobnost viziranja, ki jo kontroliramo s pomočjo vida in se prav 

tako kaže v usklajenosti, natančnosti in hitrosti. Pri četrti skupini je sposobnost hitrega 

motoričnega reagiranja povezano s hitrostjo zaporednih motoričnih dražljajev. Pod peto 

je zapisal soročnost, za katero je pri dejavnostih značilno usklajeno gibanje obeh rok 

(Papotnik, 1992). Tudi Florjančič in Zajc (2002) sta zapisala, da pri tehniki in tehnologiji 

načrtno razvijamo gibalne, senzorne in intelektualne sposobnosti. Pri gibalnih sta dodala, 

da hitrost, usklajenost in natančnost gibov zajema spretnosti prstov, rok, celega telesa in 

ročne spretnosti. Senzorne sposobnosti pa so osredotočene na različne barve, vonje, 

oblike, strukture predmetov in oblike gibanja. 

 

Ko se združijo čutno-zaznavne in motorične sposobnosti, temu pravimo psihomotorične 

ali senzomotorične (čutno-gibalne) sposobnosti. Do tega pride pri dejavnostih, v katerih 

otrok preoblikuje in oblikuje materiale z različnimi orodji in napravami (Musek, 1977 v 

Papotnik, 1992). Izražanje psihomotoričnih spretnosti je uspešno, ko z vidom 
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kontroliramo in usmerjamo gibe (Papotnik, 1999). V nadaljevanju zapiše, da se zaznavne 

sposobnosti težko razmejijo z intelektualnimi sposobnostmi, med katere je naštel miselno 

uvidevanje odnosov, presojanje, vrednotenje, obvladovanje in dobro prilagajanje okolju, 

reševanje nalog in problemov, miselno razumevanje in presojanje ter uspešnost in 

iznajdljivost v novih situacijah. 

 

Razvoj predstavljanja, ki ga otrok pridobi do dveh let pri senzomotorični fazi preko 

spoznavanja narave in različnih materialov, je pomemben mejnik v razvoju sposobnosti 

spoznavanja in označuje prehod v intuitivno oziroma predoperativno fazo mišljenja, ki 

traja do sedmega leta. Pri možnostih za tehniške dejavnosti v razvojnem obdobju faze 

intuitivne inteligence je Papotnik (1999) zapisal, da nove funkcijske igre, razvijajo 

otrokove sposobnosti za opazovanje narave, predmetov in ljudi. Otrok pridobiva tehniške 

izkušnje, logično-matematične predstave, spretnosti in delovne navade. Lahko se 

polastimo metod dela, kot so igralne dejavnosti. Med tem se otroci pogovarjajo, 

opazujejo, posnemajo, izdelujejo, konstruirajo s sestavljankami, sestavljajo in 

razstavljajo ter zbirajo tehniške predmete. Razgovor, igranje vlog, risba, izdelek, zbirka, 

(npr. kamenje, plodovi, listje, ploskovne podobe tehniških predmetov) so rezultati, ki jih 

lahko pričakujemo. V tem obdobju se predstavne dejavnosti krepijo in razvijajo tudi ob 

otrokovi igri, s posnemanjem in besednim izražanjem. 

 

Pri tehniki in tehnologiji otrokova lastna aktivnost najbolj vpliva na razvoj naštetih 

sposobnosti. Otrok naj dobi možnost za samostojno reševanje problemov in med tem ne 

smemo prezreti njegovih idej, pobud in rešitev, saj s tem dopolnjuje vsebine, oblike in 

delovne tehnike. Otrok razvija osebnostne lastnosti (natančnost, potrpežljivost, 

vztrajnost, doživljanje lepega), je bolj motiviran in zavzet. Med opisovanjem delovnih 

postopkov se otroku razvijajo komunikacijske sposobnosti (Florjančič in Zajc, 2002). 

 

Pri razvoju sposobnosti zaznavanja ima otrok popolnoma razvit vid, prepozna izvor 

bolečine in ima dobro razvito slušno pozornost. Pri razvoju intelektualnih sposobnosti, 

otrok prešteva do deset in odšteva zahtevano število, prepoznava in riše številke do pet in 

število elementov ustrezno označi s številom, opazi podrobnosti (barve, oblike, velikosti, 

svetlosti), sestavi sliko iz štirih delov, orientira se v času (zdaj – prej – pozneje), reši 

nalogo tipa »Kdo ima več?«, loči levo in desno roko, izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo 
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hkrati, na ustno navodilo lahko razvršča logične naloge po štirih lastnostih (barva, oblika, 

velikost, debelina), brez modela naredi stopnice iz kock in navaja razlike (Ivić idr., 2002) 

10.10 Razvoj po Piagetu 

Po Piagetu je otrok v obdobju do sedmega leta na predoperativni stopnji, ki se je razvila 

iz zaznavno-gibalne stopnje pri približno dveh letih, ko je razvil sposobnost načrtovanja 

svojih dejanj in že lahko v naprej predvideva, kaj se bo zgodilo z nekim predmetom 

(Marjanovič Umek, 2008). 

 

Glavne značilnosti razvoja mišljenja po Piagetu (Nemec in Krajnc, 2011): 

• štiri zaporedne stopnje, kot so zaznavno-gibalna ali senzomotorična (do 2 leti), 

predoperativna (od 2 do približno 6 let), obdobje konkretnologičnih operacij (od 

približno 6 do 11 let) in formalnologične operacije (od 11 let dalje), 

• za učenje mora biti otrok dovolj zrel, saj le tako lahko preide v višjo stopnjo 

mišljenja, 

• socialne interakcije, dozorevanje in fizične izkušnje s predmeti so 

najpomembnejši dejavniki za razvoj mišljenja, 

• miselne predstave se razvijejo iz lastnih aktivnosti spoznavanja sveta okoli sebe, 

• hitreje in bolje se prilagodiš spremembam okolja, če imaš dobro razvito mišljenje, 

• otrokovo mišljenje se razlikuje od mišljenja odraslega, 

• med procesom preoblikovanja spoznanj (miselna adaptacija) poteka intelektualni 

razvoj (razvoj spoznavanja). 

 

Med stopnjami razvoja mišljenja potekata miselna adaptacija, ki je proces prilagoditve na 

okolje preko učenja in mišljenja. V tem procesu potekata istočasno asimilacija in 

akomodacija. Asimilacija pomeni, da nove izkušnje prilagajamo že znanim obstoječim 

miselnim strukturam, ki se z novimi zaznavami lahko preoblikujejo le do takrat, ko jih je 

še možno uporabiti. Do akomodacija pa pride takrat, ko nove informacije ne moremo več 

prilagajati in s tem tvorimo nove miselne organizacije. Med tema komplementarnima 

procesoma prihaja preko dražljajev do določenih miselnih konfliktov in zato je 

pomembno, da se vzpostavlja intelektualno ravnotežje (Nemec in Krajnc, 2011; 

Marjanovič Umek 2008). 
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Papotnik (1999) je zapisal, da je proces ekvilibracije pomemben za vzpostavitev 

ravnotežja med asimilacijo in akomodacijo. Pri tem pa je pomembno, da prilagajamo 

vzgojno-izobraževalni proces. V svojem drugem delu je Papotnik (2005) dodal, da si 

otrok s pomočjo tega pridobiva znanje o pojavih, pojmih in procesih na tehniškem 

področju in področju narave ter pridobiva in se uri v različnih tehniških in naravoslovnih 

procesih (šteje, razvršča, opazuje ipd.). 

10.11 Gibalni razvoj 

Pomembno področje pri gibalnem razvoju v zgodnjem otroštvu je razvijanje drobnih 

gibov. Otrok je vedno bolj natančen in ima vedno večji nadzor nad gibanjem prstov in 

dlani, ki ga usklajuje z očesom (»oko–roka«) (Marjanovič Umek, 2008 v Marjanovič 

Umek idr., 2004). Zato so me za načrtovanje dejavnosti zanimale tudi razvojne 

značilnosti otroka na področju koordinacije rok in oči ter učenja. Za ti področji je D. 

Einon (2002) zapisala, da otrok od 5 do 6 leta že napiše svoje ime, sledi črti, obriše model 

na papir, dobro vodi svinčnik, točke poveže v risbo, barva že skoraj do črte, zna šivati, 

zna uporabiti kladivo, pri izdelkih ga zanimajo posamezni deli in že zna bolj natančno 

rezati s škarjami po črti. V nadaljevanju je zapisala, da je otrok že bolj samokritičen in 

verjetno ne bo želel delati stvari, ki jih morda ne zna. Otrok v tem obdobju že ureja in 

razvršča stvari po več lastnostih hkrati, prepozna tudi druge črke, zna prebrati kakšno 

besedo, zapomni si včerajšnje dogajanje, pojasni raziskovane in opazovane postopke ter 

je samokritičen. Ob končani dejavnosti je ponosen na svoje delo in izdelke želi obdržati. 

 

Florjančič in Zajc (2002) sta za zgodnje obdobje zapisala, da je značilno stalno povečanje 

koordinacije gibanja, ki je vedno bolj spretno in usklajeno. Z vsemi čuti otrok sprejema 

informacije iz okolja. Otrok v tem obdobju faze intuitivne inteligence: 

• razvija in krepi predstavne dejavnosti, 

• pridobiva tehniške izkušnje, logično-matematične predstave ter spretnosti in 

delovne navade, 

• prepoznava in posnema tehniške stvaritve; razstavlja in sestavlja tehniške 

predmete ter osnove tehniške funkcije npr. vloga osi pri kolesu, 

• konstruira in gradi s sestavljankami, 

• spoznava in uporabi različna gradiva za oblikovanje predmetov, 
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• nenamensko uporablja orodja v prvih letih (nenačrtno zabijanje žebljev v les) in 

načrtno uporablja orodja za dosego določenega cilja (spajanje dveh kosov lesa z 

žeblji), 

• čečka v začetku obdobja, proti koncu pa se že pojavijo razmerja med predmeti, 

kjer pa zaradi slabo razvite motorike ni finih detajlov, 

• razvija socialne spretnosti v interakciji z drugimi otroki in odraslimi, 

• dopolnjuje spoznavanje o moralnih načelih ob igri in aktivno vrednoti, 

• poveča sposobnost komunikacije in predstavljanja. 

 

Ivić idr. (2002) so za načrtovanje in izvajanje dejavnosti pri tehniki in tehnologiji s 5–6 

letnimi otroki zapisali, da pri razvoju grobe motorike otrok že vozi kolo, sonožno 

preskakuje kolebnico, lovi žogo z eno roko in jo v skoku ujame, zaveže vezalke in se sam 

obleče. Pri razvoju fine motorike (koordinacija oko – gibi) pa otrok riše shematsko ali v 

smislu geometrijskih oblik človeka, hiško in drevo. Pri risbi so prepoznane tri do šest 

podrobnosti, prerisuje trikotnik in romb, barva risbe in prepisuje vse tiskane črke. Lahko 

reže s škarjami po ukrivljeni črti, reže in lepi preproste like iz papirja, razlikuje težko – 

lahko, z obema rokama ujame majhno žogo in z njo zadane cilj, z eno roko naredi kroglico 

iz papirja, s kleščami izvleče žebelj in ga zabije s kladivom, navija nit na tulec, dela 

pahljačo iz papirja in uporablja šilček. 
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5 PRIPRAVA NA VZGOJNO DEJAVNOST 

Priprava vzgojitelja na izvedbo vzgojne dejavnosti je najpomembnejša, ker je 

najodgovornejši pri organiziranju subjektivnih in objektivnih pogojev dela. Že v naprej 

mora zavestno planirati vzgojna sredstva, uporabo metod, vzgojne vsebine, ki se 

povezujejo z ostalimi področji, preučiti smotre in cilje delovno tehniške vzgoje. Seznaniti 

se mora z možnimi sredstvi, pripomočki, materiali, dovolj velikim prostorom za 

realizacijo, napravami in  orodji, ki jih bodo potrebovali. Preveriti mora možnosti za ogled 

obrti, ustanov in delavnic. Pred tem pa mora napisati podrobne priprave s poteki vzgojne 

dejavnosti. Delovno nalogo naj izvaja v individualni ali skupinski obliki dela. Med 

nastajanjem izdelkov mora vzgojitelj delo otrok spremljati, jim svetovati in pomagati 

(Papotnik, 1993; Papotnik 1988). 

 

Vzgojitelj naj ponudi material v večjem obsegu (po količini in vrsti), otrokom pa naj 

prepusti lastno izbiro glede na konkretni izdelek, funkcijo, namen in velikost izdelka. Za 

vsak nov izdelek naj bodo na voljo novi materiali (Papotnik, 1993). 

 

Za ugodno socialno klimo je pomembno, da je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga 

oseba do otrok spoštljiv, vljuden, ves čas z njimi, da se lahko odzove na otrokova 

vprašanja, daje jasna navodila, jih spodbuja, da svoje izkušnje, ideje in dobro počutje 

delijo z drugimi. Otroke preusmerja k sprejemljivejšim dejavnostim in vedenju ter 

reševanju konfliktov (Kurikulum za vrtce, 2008). 

 

Pri vzgojno-izobraževalnem procesu naj neposredno uporabljajo tehniškr dokumentacije, 

ki jih  ločimo na tehniško (skica, risba, načrt, pozicijska risba, sestavna risba, montažna 

risba, shema in kinematična shema) in tehnološko (informativni list, instruktažni list, 

operacijski list in tehnološki list). Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo lahko vzgojitelj 

pripravi skico kot tehniško dokumentacijo, ki pomeni osnovo za pobudo (Papotnik, 1993; 

Papotnik, 1999).   

 

Pri načrtovanju vzgojne dejavnosti mora vzgojitelj določiti natančen potek aktivnosti. 

Določiti mora operacije, ki se bodo izvajale in v kakšnem zaporedju si bodo sledile. Faze 

in stopnje določimo z artikulacijo (strukturiranje, razčlenjevanje, oblikovanje). S tem 
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določimo kako bomo začeli ustvarjalno-didaktični proces, kako ga izvajamo in kako 

zaključimo. Na koncu poiščemo povezave z nadaljnjimi aktivnostmi. 

 

Papotnik (1988) je zapisal dejavnike, ki učinkujejo na artikulacijsko strukturo: 

• razvojna in starostna stopnja otrok, 

• osebna nota vzgojitelja, 

• razpoložljiv čas, 

• zahtevnost zaposlitve, 

• slog dela, 

• mesto izvajanja vzgojne dejavnosti, 

• razpoložljiva didaktična sredstva in pomagala. 

 

Nekaj načel za uresničevanje ciljev za ustvarjalno tehnične dejavnosti po Kurikulumu za 

vrtce (2008): 

• Pri načelu demokratičnosti in pluralizma naj se vzgojitelj, za predšolske otroke v 

vrtcu, poslužuje različnih metod in načinov dela in jim ponudi pester izbor 

dejavnosti. Mora biti prilagodljiv za organizacijo časa in prostora. 

• Pri načelu enakih možnosti in upoštevanja različnosti naj vzgojitelj upošteva 

značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v razvoju in učenju ter 

ustvarja pogoje za njihovo izražanje. 

• Načelo izbire omogoča vzgojitelju, da načrtuje dejavnosti tako, da otrokom 

ponudi izbiro med različnim materiali in ustreznimi sredstvi. 

• Vzgojitelj pri načelu horizontalne povezanosti povezuje različna področja 

dejavnosti, saj s tem krepi in razvija otrokovo znanje in posameznikov razvoj. 

• Načelo razvojno-procesnega učenja prikaže, da cilji v predšolski dobi niso sami 

po sebi toliko pomembni kolikor je pomembno učenje na poti do cilja. Med tem 

mora vzgojitelj spodbujati otrokove lastne (domišljijske, simbolne in fantazijske) 

strategije dojemanja, razmišljanja in izražanja, ki so značilne v posameznem 

razvojnem obdobju pri vsakem posamezniku. 

• Načelo aktivnega učenja ponuja vzgojitelju, da načrtuje in skrbi za spodbudno in 

udobno okolje. Pri tem lahko izhaja tudi iz predlogov otrok. Pri iskanju odgovorov 

je pomembno spodbujati otroke na uporabo različnih strategij in pripomočkov. 
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• Vzgojitelj naj ustvarja prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, saj s tem 

spodbuja otroka k želji po izražanju in odprtosti. Svoboden in varen otrok udejanja 

in razvija svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na svoj način. Vzgojitelj mora 

od otroka ustvarjalnost pričakovati in negovati na različnih področjih. 

10.12 Cilji 

Cilj mora napovedati, s katerimi dejavnostmi ali aktivnostmi ga bo otrok dosegel, opisati 

mora pogoje oz. okoliščine, v katerih otrok pokaže, da je cilj dosegel in opisati mora 

dejavnost ali storitev, s katero bo otrok dokazoval, da ga je dosegel (Florjančič in Zajc, 

2002). 

 

Otroke usmerjamo k različnim tehniškim dejavnostim, če uresničimo predstavljene 

etapne cilje za predšolsko obdobje. S tem otroci ugotavljajo, preizkušajo, sestavljajo, 

razstavljajo, gradijo, primerjajo in vrednotijo (Papotnik, 2005). 

 

Etapne cilje sem povzela po Papotniku (1999, str. 11), le-te je zapisal v svojem delu. Pod 

etapnimi cilji so zapisani cilji s katerimi jih uresničujemo. 

• Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik: 

- »odkrivanje in ugotavljanje namena in pomena tipičnih predmetov, pojavov 

in procesov, 

- poustvarjanje in ustvarjanje iz različnih materialov (npr. papir, karton, 

lepenka, različne vrste embalaže, les, usnje, furnir, žica, plastični materiali 

itd.), 

- oblikovanje in preoblikovanje predmetov, maket, modelov in projektov iz 

različnih materialov in razvijanje tehniških ustvarjalnih zmožnosti in 

sposobnosti.« 

• Spoznavanje in uporaba orodja in naprav: 

- »preskušanje, urjenje in utrjevanje različnih tehnoloških operacij (npr. 

rezanje, žaganje, pribijanje, prebijanje, sestavljanje, šivanje, lepljenje, 

barvanje, preizkušanje funkcionalnosti itd.) ter oblikovanje pravilnih 

spretnosti in delovnih navad, ob ergonomsko pravilno urjenem in varnem 

delovnem mestu.« 
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• Konstruiranje, razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti: 

- »pri konstruiranju s sestavljankami pridobivanje tehniško-fizikalnih znanj in 

izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo, 

- pri konstruiranju s sestavljankami razumevanje pomena in funkcije nekaterih 

strojnih delov in razumevanje pojmov (npr. os, gred, zobnik, prenos, jermen 

itd.).« 

 

V nadaljevanju sem najprej zapisala globalne cilje in nato še splošne cilje s področja 

narave, ki so vezani na tehniko in tehnologijo iz Kurikulumu za vrtce (1999, str. 36–37) 

(Papotnik, 1999, str. 17–18). 

• »spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

• spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.« 

 

»Otrok: 

• spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen,  

• odkriva različna gibanja na trajanje in glede na hitrost, 

• spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje, 

• odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 

• odkriva lastnosti zraka, 

• prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 

njihov namen in pomen, 

• uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehniško ustvarjalnost, 

• razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave, 

• spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti.« 
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10.13 Varno delo 

Varnost pri delu je kompleksna dejavnost, ki spremlja človekovo ravnanje. Varnost 

moramo zagotavljati tako, da na nevarnosti opozarjamo in otroke opominjamo na 

upoštevanje varnostnih pravil (Papotnik, 1999). 

 

Vzgojitelj lahko, za dodatno predstavitev in vednosti o varnosti pri delu, uporabi slike, 

risbe, prosojnice, diafilme, filme, zvočne zapise itd. Kar pa ne pomeni, da lahko s tem 

nadomesti ustvarjalnega delovnega procesa, v katerem sta dejavna in ustvarjalna otrok in 

vzgojitelj (Papotnik, 1993). 

 

Varno delo opravimo tako, da otroku demonstriramo varen postopek dela. Med 

prikazovanjem postopka se moramo z otrokom o vsem tem pogovarjati. Nato otroku 

ponudimo možnost, da sam izvede točno tak postopek, kot smo ga izvedli sami. Preko 

pravilnega utrjevanja in ponavljanja postopka, otrok lahko na svojevrsten in izviren način 

preoblikuje samo izvedbo in nekatere prijeme. Papotnik (1993) je v svojem delu zapisal 

tudi, da varno delo povezuje objektivne (zunanji, eksogeni, okoliščine) in subjektivne 

(notranji, endogeni, osebni faktor) dejavnike. 

 

Med tem je odvisno delovanje dveh osebnostnih področij, kognitivnega in 

psihomotoričnega. Kar otrok: 

• zmore (psihofizične sposobnosti in dispozicije), 

• zna (znanja, spretnosti, navade), 

• hoče (interesi, motivacija). 

 

Fošnarič (2005, str. 119) je zapisal najpomembnejše elemente varnega ravnanja v 

tehniškem kotičku (v Tomori, 2016): 

• ne tečemo, 

• zadržujemo se bližini svojega delovnega mesta, 

• na delovnem mestu imamo le stvari, ki so nujno potrebne za delo, 

• pri praktičnem delu moramo uporabiti ustrezno zaščito za telo, kot sta delovni 

plašč ali predpasnik, 

• med izvajanjem dela je pri uporabi potrebno uporabiti zaščitna očala in rokavice, 
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• ne smemo predolgo vdihovati hlapljivih snovi, kot so laki, lepila in topila, 

• prostor moramo dobro prezračevati, 

• imeti moramo dobro osvetljeno delovno mesto, 

• po končanem delu moramo umiti roke, obraz in oblačila. 

 

Zagotavljanje varnega dela je temeljna zahteva. Zato moramo ustrezno oblikovati 

skupine, primerno organizirati delo tako, da izberemo prave metode, primerne izdelke za 

otroke, prilagojene njihovim sposobnostim in ustrezne obdelovalne postopke. Vzgojitelj 

mora imeti stalen nadzor nad dogajanjem in tudi sam opravljati varno delo (Florjančič in 

Zajc, 2002). 

10.14 Orodja 

Vzgojitelj naj ponudi orodja, ki naj bodo nova in otrokom manj poznana. Pred tem naj 

vzgojitelj predstavi orodje, kako z njim rokujejo in pokaže, kako deluje. Orodje je že 

samo po sebi nevarno in prav tako, če ga ne znamo pravilno uporabljati. Poskrbeti 

moramo, da se otroci z njim ne igrajo in jih imamo vedno pod nadzorom. Otroke mora 

opozoriti na higiensko-tehniško varnost pri uporabi, opraviti utrjevanje in urjenje delovne 

operacije. Šele, ko bodo otroci delovno spretnost osvojili, preidejo na izdelavo 

konkretnega izdelka (Papotnik, 1993). 

 

V svojem delu je Papotnik (1993) razdelil orodja na skupna in individualna. 

Individualna orodja, zarisana in merilna orodja so svinčnik, flomaster, kovinsko ravnilo, 

leseno ali plastično ravnilo, šestilo, kotnik, trikotnik, krivuljnik in kovinski meter, ki so 

prikazana na sliki 5.1. 
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Slika 5.1: Individualno, zarisno in merilno orodje (Papotnik, 1993, str. 29). 

 

Obdelovalna orodja so ena od tehniških sredstev, ki se uporabljajo pri delu in spreminjajo 

obdelovanec (Florjančič in Zajc, 2002). Med njih štejemo orodja za papirna gradiva, 

usnje, les kovine in plastiko. To so škarje (navadne in luknjarice), nož za papir/karton, 

nož skalpel, klešče (navadne mizarske, kombinirane, ploščate, ščipalne, koničaste), cevke 

za luknjanje plute, luknjač, zarisna igla, šilo, točkalo, lisičji rep z močnejšim robom, žaga 

na lok, ročni sveder, spiralni sveder, izvijač, kladivo in pila. Prikazana so na sliki 5.2. 

 

 

Slika 5.2: Obdelovalno orodje (Papotnik, 1993, str. 30) 
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Med obdelovalna orodja sodijo tudi skupna orodja, kot so lisičji rep, rezbarski lok, škarje 

za rezanje pločevine, ročni vrtalnik, rašpa in klešče za snemanje izolacije, ta so prikazana 

na sliki 5.3. 

 

 

Slika 5.3: Obdelovalno in skupno orodje (Papotnik, 1993, str. 31) 

 

Značilni delovni postopki, ki jih bomo uporabljali pri ustvarjaln- tehniških dejavnostih, 

ki so jih zapisali Papotnik, Katalinič in Fošnarič (2005). 

• HB svinčnik z ošiljeno konico, 

• s svinčnikom rišemo na les, papir in furnir, 

• ravne črte vlečemo ob ravnilu z leve strani proti desni, 

• škarje za otroke naj imajo zaobljeni konici, 

• list držimo z eno roko in z drugo s škarjami režemo po črti, 

• lepimo z belim lepilom, oho leipilom ali neostik lepilom in pred tem zaščitimo 

mizo in svojo obleko, 

• les lahko spojimo z žebljanjem ali lepljenjem, 

• končni izdelek lahko pobarvamo, izboljšamo, polepimo ali/in dopolnimo. 

 

Lepilo mora biti brez topil in ne sme vsebovati strupenih snovi. Otroci naj uporabljajo 

belo lepilo za ustvarjanje ali univerzalno lepilo. Primerno je tudi lepilo za tapete. Otroci 
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naj uporabljajo vodotopne barve, kot so prekrivne barve, saj jih je lažje sprati (Kočan, 

2015). 

10.15 Materiali 

V diplomskem delu sem zaradi uporabe pri motivacijskih in glavnih ustvarjalno tehničnih 

dejavnosti izpostavila izbrane splošne materiale. Zapisala sem nekaj lastnosti in 

značilnosti lesa, papirja, umetnih snovi, gumijastih izdelkov, tekstila in kovin. Z njimi 

razvijamo in krepimo tehniško ustvarjalnost v predšolskem obdobju zaradi mnogih 

načinov uporabe. Lesu sem posvetila večjo pozornost, ker smo ga uporabili kot glavni 

material pri snovanju in izvajanju ustvarjalno tehničnih izdelkov. 

 

5.1.1 Les 

 

Les je najstarejša surovina in spada med naravne materiale. Ljudje so že včasih z njim 

gradili, ga uporabljali za izdelavo orodja, opreme in orožja. Danes les velja za osnovni 

material iz katerega pridobimo veliko snovi, ki jih potem predelujemo v številne različne 

izdelke in namene. Les je pomembna surovina za proizvodnjo celuloze, papirja, 

razstreliva, celuloznih plastičnih mas, kemičnih celuloznih vlaken itd. Struktura daje lesu 

izredne estetske lastnosti. Po prerezu lesa lahko prepoznamo posamezne vrste dreves (Jug 

– Hartman, 1997). 

 

Les je organska surovina, je obnovljiv, okolju prijazen in ekološko sprejemljiv. Deblo je 

poleg panja, korenin in vej sestavni del lesnatih rastlin in je najbolj uporaben za predelavo 

(Eckhard idr., 2008). Les se uporablja v različne namene in za različne produkte, kot so 

pohištvo, embalaže, podi, glasbila, zaboji, panel plošče, stavbno mizarstvo, ladje, 

mostovi, čolni, vodne gradnje, modeli, risalne deske, rezbarstvo, orodje, furnir, letalska 

industrija, igrače, kuhinjski predmeti, vezane plošče, železniški pragovi, sodarstvo, 

merila, leseni vijaki, strugarstvo idr. (Papotnik, 1988). 

 

V lesu so lesena vlakna, sestavljena iz celic, ki imajo zračne stene. Lubje ščiti les pred 

izsuševanjem, mrazom, poškodbami in insekti. Lubje je zunanji del lesa in pod njim je 

kambij, kjer se v sitastih celicah pretakajo sokovi (smola, škrob, eterična olja, rudninske 

snovi in tanin). Z delitvijo teh celic, les raste. Starost lesa prikazujejo letnice, ki so 



 

36 

 

temnejše krožne črte na prečnem prerezu. Spomladi les raste hitreje kot jeseni. V sredini 

je les najstarejši in najtrši, temu pravijo stržen. Je temne barve in se loči od svetlejšega 

dela, ki mu pravijo beljava. Vsi ti deli lesa so prikazani na sliki 5.4 (Jug–Hartman, 1997). 

 

 

Slika 5.4: Zgradba lesa (Eckhard idr, 2008, str. 26) 

 

V nadaljevanju bom predstavila les kot material in namenila nekaj besed o fizikalnih, 

mehanskih in estetsko-tehniških lastnostih lesa.  

 

Tehniške lastnosti lesa sta razdelili J. Polanc in I. Leban (2004) v fizikalne, mehanske, 

estetske in fizikalno-kemijske lastnosti. Pri povezovanju vseh lastnosti lahko les dobro 

izkoristimo in uporabimo. Za namen uporabnosti pa je najvažneje poznati fizikalne in 

senzualne oz. estetske lastnosti različnih vrst lesa (Eckhard idr., 2008).  

 

Fizikalne lastnosti prikazujejo vlago, krčenje in krivljenje, težo in trajnost lesa. Rastoči 

les ima približno 35 % več vlage kot na zraku sušen les. Les različnih drevesnih vrst ima 

različno intenzivno delovanje. Pri obdelovanju je to zelo pomembno, saj se bodo različne 

drevesne vrste različno hitro skrčile in ukrivile. Različne drevesne vrste imajo tudi 

drugačno težo, saj so razdeljena v več kategorij, od zelo lahkega do zelo težkega lesa. 

Življenjska doba lesa na zraku je lahko približno do 5, 10 let ali pa nad 12 leti (Papotnik, 

1993). 

 

Pri mehanskih lastnostih lesa je pomembna trdota, trdnost, prožnost in žilavost. Tudi tu 

velja, da so si vse drevesne vrste različne v vseh lastnostih. Med zelo trde spada 

ebenovina, med zelo mehke pa smreka. Trdnost lesa je odvisna tudi od rasnih razmer in 

posebnosti njegove zgradbe. 

Zelo prožen je les akacije, manj prožen pa je les bora, ki je tudi krhek, kar pomeni, da se 

hitro upogne in zvije, les vrbe pa je bolj žilav. 
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J. Polanc in I. Leban (2004) sta zapisali, da so izdelki iz lesa dobrodošli v okolju, saj 

imajo prijetne vonjave, barve, ki se prelivajo, in so mehki na otip. Vsak vzorec lesa je 

unikaten. To so čutno-zaznavne lastnosti ali senzualne lastnosti ali estetske lastnosti 

(Eckhard, idr., 2008). Zaradi estetskih lastnosti ima les nekaj prednosti, saj označujejo 

njegovo teksturo, vonj, barvo, sijaj in lepoto. Vsaka drevesna vrsta ima značilno teksturo 

lesa in s tem jih lahko tudi prepoznamo. Lesna tekstura je v širšem pomenu videz na 

gladko obdelanih lesenih površinah ob različnih prerezih. Za lažjo izbiro in določitev lesa, 

predvsem furnirjev, moramo poznati natančen opis različno poimenovanih lesnih tekstur. 

Za namen diplomskega dela nas je zanimala tekstura prečnega prereza, kjer so vidni 

koncentrični krogi. Pri iglavcih je tak prerez zelo izrazit (Polanc in Leban, 2004). 

 

Lesne vrste se delijo na listavce, iglavce in eksote, ki imajo različne barvne odtenke lesa. 

Starejše kot je, temnejši je les. Našteli smo nekaj lesnih vrst s prepoznavnimi barvami 

lesa. Bel les imajo jelka, smreka, breza in lipa, rjavega imajo hrast, oreh in brest, 

rumenorjavega imajo topol, češnja in akacija, rdečerjavi so macesen, mahagoni, tisa in 

jablana, črne barve pa je ebenovina. Pri vsakem lesu je značilen tudi vonj (Papotnik, 

1993). 

 

Na barvo, vonj, trajnost in druge lastnosti lesa vplivajo ekstraktivne snovi, ki spadajo med 

kemične sestavine lesa. Les različnih vrst ima prijeten vonj ali pa tudi ne. Vonj je 

pomemben pri izbiri lesa za izdelavo različnih produktov. Na vonj vpliva tudi starost, 

temperatura okolice in vlažnost lesa, saj s staranjem in sušenjem vonj oslabi (Polanc in 

Leban, 2004).  

 

Različne drevesne vrste imajo izrazit sijaj, neizrazit sijaj ali pa sijaja sploh nimajo. Videz 

površine, ki jo odbija svetloba, se imenuje sijaj. Sijaj lesa je odvisen tudi od različnih 

dejavnikov, kot so način obdelave, anatomske značilnosti, prerez, kemične in fizikalne 

lastnosti (Polanc in Leban, 2004). 

 

Les, za tehniške namene, obdelajo v različne oblike, ki se delijo na naravno lesno gradivo 

in umetno lesno gradivo. V nadaljevanju se bom bolj osredinila na izdelovanje 

polizdelkov. Med njih spada tudi pridobivanje luščenega furnirja, ki je glavni polizdelek 
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pri izdelavi našega glavnega materiala v diplomskem delu za izdelovanje ustvarjalno 

tehničnih izdelkov. Ti polizdelki so leseni profili. 

 

Ko delimo naravno lesno gradivo, je ena izmed podvrst neobdelan les, pri katerem je 

značilna oblika (panjevina, vršičkovina in deblovina), način uporabe (les, ki ga 

uporabljajo za kurjavo, les, ki je primeren za kemijsko predelavo in les za tehniške 

namene, kot so droben tehniški les, hlodovina in okrogel gradbeni les), debelina vrste lesa 

in vrsta sečnje glede letnega časa. Druga podvrsta naravnega lesnega gradiva je obdelan 

les, ki se pridobiva z ročno (tesanje, kalanje) in strojno obdelavo (žaganje, lepljenje, 

rezanje). Med umetno lesno gradivo spadajo manjvreden les, oblanci in žagovina, iz 

katerih naredijo proizvode, kot so iverne plošče (stisnjene in zlepljene iveri). Njihova 

pomanjkljivost je, da so krhke, vsebujejo umetna lepila in neestetski videz, ki ga rešujejo 

z oblepitvijo furnirjev in barvanjem. Umetno lesno gradivo ima tudi nekaj svojih 

prednosti, kot so ekonomičnost, izboljšajo lahko mehansko trdnost, delovanje lesa in 

imajo boljšo toplotno izolacijo (Papotnik, 1988; Papotnik, 1993). 

 

Na človeka in okolje ima les zelo ugoden in neškodljiv vpliv, a to velja samo za domač 

masiven les, ki je brez različnih umetnih dodatkov. Prednosti lesa so, da transport in 

predelava ne porabita veliko energije, ima dobro razmerje med trdnostjo in težo, imamo 

veliko različnih vrst lesa z različnimi lastnostmi, imamo ga dovolj, ker ima les dobre 

pogoje za nastanek in ima veliko možnosti tehnik obdelovanja, saj s tem pridobimo veliko 

ponudbo polizdelkov in drugih lesenih proizvodov (Zabašnik–Senegačnik in Kresal, 

1998). 

 

Pri proizvodnji lesnih gradiv ostajajo leseni odpadki, ki jih predelajo v različne lesene 

polizdelke (Zabašnik–Senegačnik in Kresal, 1998). Izdelek, ki še ni dokončan, se imenuje 

polizdelek. Taki izdelki so lahko namenjeni dodatni predelavi oz. ga lahko uporabljajo 

pri nadaljnji proizvodnji. Neko podjetje lahko kupi od drugega podjetja polizdelke, ki jih 

uporabljajo v svoji proizvodnji. Na koncu za njih predstavljajo končni produkt za prodajo, 

vendar ga neko drugo podjetje kupi kot kupljeno blago z namenom, da ga bodo ponovno 

predelali ali uporabili (Wikipedija, prosta enciklopedija, 2018). 

 

Polizdelki iz lesa so proizvodi, ki so jih naredili za uporabo v določene namene za enega 

ali več proizvodnih procesov. Polizdelke iz lesa praviloma uporabljajo in jih obdelujejo 
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pri svojem delu za izdelavo končnih proizvodov. Veliko polizdelkov ima neko normo pri 

gradbenih elementih, kot so deli predalov, okna, vrata, stopnice, parket, profilirane deske, 

noge pohištva, letve in palice. Za obdelavo in oblikovanje polizdelkov, kot so profili, 

plošče in folije, se uporablja tehnika rezanja (Echard, idr. 2008). 

 

Furnirji, vezane plošče, iverne plošče, lesonitne plošče in bioles spadajo med lesene 

polizdelke. Za ročno in industrijsko izdelavo plošč se za osnovno surovino uporabljajo 

furnirji. Iz treh do petih plasti listov furnirja z navzkrižnim lepljenem sestavijo vezane 

plošče, ki so zelo trde, ne občutljive na toploto in vlago, elastične in se ne zvijajo. Furnir 

sestavlja tudi panelne plošče na zunanjem delu, srednji del pa je iz letev. Furnirje iz 

različnih lesnih vrst uporabljajo za lepšanje pohištva. Lepijo ga na lažji in cenejši les ter 

umetne plošče lesnega gradiva (Jug–Hartman, 1997).  

 

Furnirji so listi lesa, ki imajo različno debelino, ki je standardno določena z najmanjšo 

dovoljeno dolžino 400 mm in širino 80 mm, pri nestandardnem pa je dovoljena najmanjša 

dolžina 400 mm, širina 100 mm in debelina 2 mm. Pridobivajo jih s tehniko luščenja, 

žaganja ali rezanja hlodovine. Že stari Grki, Egipčani in Rimljani so ga ročno izdelovali 

s tehniko žaganja. Za luščenje in rezanje furnirja so prvi stroji nastajali po letu 1800 v 

Združenih državah Amerike (Jug–Hartman, 1997; Čermak, 1996). 

 

Luščenje poteka strojno s tehniko centričnega ali ekscentričnega luščenja na luščilnikih 

in med tem, ko se hlod na njem vrti, ga rezilo reže na tanke trakove, kar prikazuje slika 

5.5. Za luščeni furnir je primerna tudi hlodovina z napakami domačih drevesnih vrst, kot 

so hlodovina smreke, bukve, breze, jelke, javorja, vrbe, lipe in topola. Pred obdelavo 

morajo hlodovino mehanično (razrezati na ustrezne dolžine in odstraniti skorjo) in 

hidrotermično (toplotna obdelava s segrevanjem, parjenjem ali kuhanjem lesa) pripraviti 

(Jug–Hartman, 1997; Čermak, 1996).  
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Slika 5.5: Shema centrično luščenega furnirja (Čermak, 1996, str. 23) 

 

Slepi furnir, s tehniko luščenja, uporabljajo pri proizvodnji embalaže (za vžigalice), 

vezanega lesa in strojnega lesa. Pri centričnem luščenju hlodovino najprej ročno ali 

strojno centrirajo in jo vpnejo v vzdolžni smeri v vpenjali na vpenjalni osi. Furnirski nož 

in tlačna letev se približata hlodu med tem, ko mehanizem zavrti os in z Arhimedovim 

spiralnim rezom, slika 5.6., režeta furnirski trak različno nastavljenih debelin. Počasneje 

kot se bo pomikal nož proti sredini, manjša bo debelina furnirskega lista in večje bo 

število zavojev Arhimedove spirale. Z avtomatičnim spreminjanjem reznega kota lažje 

dosegajo enakomerno debelino (Čerman, 1996). 

 

 

Slika 5.6: Arhimedova spirala (Čermak, 1996, str. 28) 

 

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (Bajec, 2000) lahko razberemo, da ima profil 

več pomenov na različnih področjih. Osredotočili smo se na opis profila, ki je pomemben 

za diplomsko delo. Zapisano je, da je profil »oblika navadno prečnega prereza predmeta«. 

Izdelku lahko določimo profil. Obliko profila vidimo ob prečnem prerezu, ki je lahko 

kvadratne, okrogle ali trikotne oblike. Za tehniško področje je zapisano, da je »navadno 

kovinska palica z značilno obliko prečnega prereza«. Izdelujejo in prodajajo aluminijaste 

in jeklene profile, ki so lahko debeli ali tanki, valjani ali vlečeni. Značilni so I profili, pri 

katerih je presek podoben veliki tiskani črki i, in U profili, pri katerih je presek podoben 

veliki tiskani črki u. Papotnik (1988) pa je zapisal, da se v tehniki največ uporablja 

profilirane kovine v obliki profilov. Na sliki 5.7 so po vrstnem redu prikazani profili. To 

so okrogli, kvadratni, pravokotni (I profil), kotni (L profil) in T profil. 
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Slika 5.7: Jekleni profili (Papotnik, 1988, str. 187) 

 

5.1.2 Papir 

 

Papir so izumili na Kitajskem pred 2000 leti z namenom, da bodo zapisovali besede in jih 

s tem širili. Obstaja veliko različnih vrst papirja, ki se najbolj uporabljajo pri izdelavi 

najrazličnejših izdelkov. Papir je v Evropo prišel 1000 let kasneje in Slovenija je v 16. 

stoletju pridobila prvo ročno delavnico papirja v Ljubljani, v kateri so do 19. stoletja 

tiskali časopise, knjige, pomembne listine in dokumente. V današnjih časih pa stroji 

veliko hitreje naredijo ves postopek izdelovanja papirja. V določene namene papir 

navijejo v bale (za časopise in knjige) ali pa ga razrežejo na določeno velikost (za karton, 

pisarniški papir, zvezke, lepenko in ovojni papir). Norma za velikost papirja je za daljšo 

stranico 1189 mm in za krajšo stranico 841 mm. Če daljše stranice razpolavljamo, dobimo 

vse manjše formate papirja od A1 (841x594mm) do A5 (210x148 mm) (Papotnik, 1988; 

Papotnik, 1993).  

 

Za lastnosti papirja je Papotnik (1988) v svojem delu zapisal splošne značilnosti, kot so 

vpija vlago, gori, se mečka, ga lahko režemo, upogibamo, trgamo in zvijamo. Pri 

drugačnih kakovostih papirja se lastnosti papirja težje ali lažje odzivajo. Če želimo papir, 

ki se bo lažje upogibal in manj trgal, izberemo tako kakovost papirja s takšnimi 

lastnostmi. 

 

V vrtcih sem zasledila, da se pri različnih dejavnostih najbolj uporabljajo kartoni, različni 

papirji in lepenke. Preprosto jih je ločiti, če poznamo nekaj njihovih lastnosti ki sem 

jihpovzela iz Papotnikovih dveh del, in sicer iz leta 1988 in 1993. Papir je po debelini od 

vseh najtanjši, najdebelejša pa je lepenka, kar lahko vidimo in otipamo. Imajo različno 

število plasti, ki jih lahko z namakanjem v vodi ločimo. Tako bomo videli, da ima papir 

samo eno plast, karton ima eno, dve ali tri plasti, lepenka pa je večplastna. Lahko 

odrežemo enake formate in jih stehtamo, saj imajo različno težo. Papir je lažji od kartona 
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in lepenke, lepenka pa je lahko enako težka kot karton ali težja. Vse tri pa razlikuje tudi 

kakovost pri kateri se osredotočimo na količino dodatkov, načinov oplemenitenja, vrste 

vlakninskih snovi in različne načine izdelave. Večplasten karton ima plasti različnih 

kakovosti, lepenka pa ima vse plasti enakih kakovosti. Izdelujejo jih iz naravnih vlaknatih 

snovi (iz smrekovega, bukovega, jelovega in topolovega lesa), to je njihova osnovna 

surovina. Pri proizvodnji jim dodajajo različne dodatke in najpomembnejšega izmed njih 

pridobijo iz zmletega, očiščenega starega papirja. 

 

5.1.3 Umetne snovi 

 

Umetne snovi izdelujejo in predelujejo v polizdelke v kemičnih tovarnah iz glavnih 

surovin, kot so nafta, premog in zemeljski plin. Uporabljajo se že več kot sto let in skozi 

leta je nastalo in še vedno nastajajo nove. Polizdelki imajo lahko obliko vlaken, profilov, 

so smolnati, lahko so v ploščah, blokih, zrncih, folijah ali kar v prahu. Imajo veliko 

prednosti pred kovinami, saj jih je lažje oblikovati, izdelki se prodajajo po nizkih cenah, 

predmeti so lahki, so odporni proti različnim jedkim snovem, veliko umetnih mas slabo 

prevaja toploto in so dobri električni izolanti. Lahko so obarvane z barvami, prosojne ali 

prozorne. Niso pa tako trde kot kovine. Med slabe lastnosti štejemo tudi to, da se lahko 

poškodujejo in potem jih težko popravimo, se krčijo in raztezajo, nekatere imajo čuden 

vonj, nekatere so nevarne, ker lahko hitro zagorijo ter pri tem oddajajo strupene pline. 

Ohranijo svojo obliko več kot dvajset let, ne moremo jih razkrojiti in ponovno uporabiti 

tako kot papir (Papotnik, 1993).  

 

Proizvodnja plastičnih snovi se deli v tri skupine po njihovih lastnostih. To so termoplasti, 

duroplasti in elastomeri. Termoplasti so mehki in jih lahko večkrat s taljenjem 

preoblikujejo v novo obliko. Duroplasti se oblikujejo le enkrat, ker so zelo trdni. 

Elastomeri pa ostanejo dolgo elastični tudi, ko se ohladijo (Papotnik, 1988). 

 

Pri naslednjem naštevanju najpogostejših umetnih mas in izdelkov iz njih sem se 

osredinila na tiste, ki jih lahko uporabljamo v vrtcu. Med polistireni je najbolj primeren 

stiropor za različne izdelke. Je spenjen polistiren, vnetljiv, lahek in krhek. Oblikujemo in 

režemo ga pod vplivom temperature. Če želimo nanj kaj prilepiti, moramo vedeti, da ne 

smemo uporabiti lepila, ki vsebuje topilo. Ekspandiran polistiren (stiropor) ne plesni, ne 

trohni, je poceni, je dober izolator in ima majhno težo. V vrtcih se uporabljajo tudi izdelki 
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iz PVC-ja, kot so lepilni trakovi, folije, razne igrače in posoda. Iz ostalih umetnih mas 

izdelujejo tudi druge igrače, plastenke, mreže, cevi, pleksi steklo, risalni pribor, ščetke, 

gumbe itd. (Papotnik, 1988; Papotnik, 1993). 

5.1.4 Guma 

Gumo pridobivajo iz lateksa. Lateks je drevesna smola kavčukovca. Kavčuk je naravni 

polimer in iz njega izdelajo predmete iz naravne gume. Prvi izdelki so imeli kratko 

življenjsko dobo, ker so bili zelo lepljivi in občutljivi na zunanje vplive. Novi izdelki so 

bolj trpežni, ker jim dodajo polnila, razne dodatke, lahko tudi ponovno obdelano odpadno 

gumo, parafin in vosek. Lahko pa ga obdelajo tudi z žveplom. Izdelke oblikujejo z 

valjanjem (obutev, športno opremo idr.) in z vbrizgavanjem (gumijaste žice, zračne 

blazine, palice idr.). 

Guma je zelo elastična in prilagodljiva. Izdelki so odporni proti udarcem, obrabi in 

poškodbam. Ni občutljiva na kemikalije, ne prepušča tekočine in plinov. Guma je 

občutljiva na temperaturo in zato lahko otrdi in razpoka (Jug–Hartman, 1997). 

 

Gumijasti izdelki so razdeljeni v tri skupine: 

• gumijasti izdelki za splošno uporabo (elastike, žoge, zaščitne rokavice, podplati, 

idr.), 

• pnevmatike (najpomembnejši izdelki in se uporabljajo pri vseh transportnih 

sredstvih), 

• tehniški gumijasti izdelki (zamaški, tesnila, cevi, idr.). 

5.1.5 Kovine 

Papotnik (1988) je  v svojem delu zapisal, da se kovine že dolgo uporabljajo. Najprej so 

jih uporabljali za izdelavo orodja, orožja, zapestnic, zaponk in drugih predmetov. V 

tehniki se uporablja trideset kovin od sedemdesetih. So pomembno gradivo izdelkov, ki 

nas obkrožajo, in imajo velik delež pri kemijskih elementih. Za njih je značilna velika 

toplotna in električna prevodnost. Delijo se na železne kovine (železo in vse zlitine) in 

barvaste kovine (težke, lahke, redke in plemenite kovine). Med težke spadajo baker, 

svinec, cink, kositer, kadmij, nikelj, bismut, kobalt in živo srebro. Aluminij in magnezij 

sta lahki barvasti kovini. Redke so molibden, volfram, vanadij in krom. Plemenite 

barvaste kovine pa so platina, srebro, zlato, iridij in paladij. 
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 V predšolskem obdobju se pri izdelkih največ uporablja različne vrste žic. Žice so 

izdelane iz različnih kovin in so lahko različno trde in debele. Z lahkoto se upogibajo žice 

iz bakra, aluminija in medenine. Trda in prožna je žica iz jekla in pa tudi mehka. Jeklene 

žice tudi obdajo s cinkom, ki jo ščiti pred rjo (Ljubič, Krauzer in Mehora, 1978 v 

Papotnik, 1988). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu sem analizirala odgovore anketnega vprašalnika za strokovne delavke 

in delavce v vrtcu, prikazala in zapisala zasnovo in izdelavo ustvarjalno tehničnih 

izdelkov. Nato sem pri praktičnih nastopih v vrtcu opisala izbrano skupino in prikazala 

dejavnosti, katere smo izvedli. Na koncu poglavja sem ovrednotila in evalvirala praktične 

nastope ter preverila uresničene cilje in zastavljene hipoteze. 

10.16 Analiza stanja 

Da pridobim čim večji nabor informacij o stanju v vrtcih glede tehniške ustvarjalnosti in 

uporabe lesenih profilov sem sestavila anketni vprašalnik (Priloga 10.1). Zasnovala sem 

ga v spletnem programu »Google forms« in povezavo do njega sem preko elektronske 

pošte posredovala vodji vrtca, ravnatelju vrtca in pomočnici ravnateljice. Za to obliko 

sem se odločila, da bi vsem olajšala delo. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni v 

različnih starostnih oddelkih v enotah vrtca Murenčki, vrtca Mehurčki in vrtca Medvode. 

Nanj se je odzvalo 47 strokovnih delavk in delavcev. Zbiranje odgovorov je potekalo od 

začetka februarja 2018 do začetka marca 2018. Odgovore sem potem združila v grafične 

oblike s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz sedemnajst vprašanj z dvema podvprašanjema. 

Anketiranim ni bilo potrebno izpolniti treh vprašanj od celote. Vprašanja so zaprtega, 

kombiniranega in odprtega tipa in so razdeljena v tri sklope. V prvem sem želela izvedeti 

nekatere osnovne podatke anketiranih. V drugem sem zastavljala vprašanja o 

ustvarjalnosti in tehniški ustvarjalnosti ter o uporabi različnih materialov. V tretjem pa 

sem se osredinila na lesene profile in tehniško ustvarjanje z njimi. 
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Prvi sklop vprašanj: 

1. Vprašanje: Spol 

 

 

Graf 6.1: Spol 

 

Na anketni vprašalnik za strokovne delavke in delavce v vrtcu se je odzvalo 47 

zaposlenih. Na grafu 6.1 je razvidno, da je bilo med anketiranci v največjem deležu, to je 

96 %, žensk in le 4 % moških. 

 

2. Vprašanje: Starost 

 

 

Graf 6.2: Starost 

 

Iz grafa 6.2 je razvidno, da je bil največji delež (32 %) anketiranih starih med 36 in 45 let 

in najmanjši delež (4 %) vprašanih je bilo starih od 18 do 25 let. 
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3. Vprašanje: Izobrazba 

 

 

Graf 6.3: Izobrazba 

 

Graf 6.3 nam prikazuje, da je na anketni vprašalnik odgovarjalo največ diplomiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok (55 %). Pri anketnem vprašalniku so sodelovali tudi 

pomočniki vzgojiteljev (36 %) in drugi strokovni delavci (9 %), kot so vzgojitelj 

predšolskih otrok, magistrirani profesor inkluzivne pedagogike in profesor predšolske 

vzgoje z dokončanim magisterijem. Ti so poklic zapisali pod drugo. 

 

4. Vprašanje: Čas zaposlitve v vrtcu 

 

 

Graf 6.4: Čas zaposlitve v vrtcu 

 

V povprečju je največji odstotek (45 %) anketiranih zaposlenih v vrtcu do 10 let in 

najmanjši delež (11 %) do 30 let, graf 6.4. 
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V prvem sklopu sem želela okvirno izvedeti, kateri strokovni delavci so podajali 

odgovore, saj je iz grafa 6.1 razvidno, da je zaposleno v vrtcih največ žensk. Iz grafa 6.2 

vidimo, da je med vsemi anketiranimi strokovnimi delavci odgovarjalo več kot polovica 

diplomiranih vzgojiteljev predšolskih otrok. Zanimalo me je, koliko izkušenj imajo z 

otroki v vrtcu, kar lahko razberemo na grafu 6.3 in grafu 6.4, saj glede na odgovore lahko 

predvidevamo, da ima skoraj polovica anketirancev malo izkušenj. 

 

Drugi sklop vprašanj: 

5. Vprašanje: Katere materiale v vrtcu največkrat uporabite za izvedbo dejavnosti? 

 

 

Graf 6.5: Največkrat uporabljeni materiali za izvedbo dejavnosti v vrtcu 

 

Pri 5. vprašanju me je zanimala splošna uporaba materialov v vrtcu. Izbrali so lahko več 

možnih odgovorov. Ugotovila sem (Graf 6.5), da v povprečju v vrtcih uporabljajo največ 

različnih vrst papirja (26,6 %) in različnih naravnih materialov (23,4 %)  za izvedbo 

katerekoli dejavnosti za otroke v vrtcu. Iz grafa 3.5 lahko sklepamo, da se v vrtcu zelo 

malo uporabljajo različne kovine (0,6 %) in različni umetni materiali (4,4 %) za izvedbo 

dejavnosti. Pod »drugo« je en od anketiranih zapisal, da uporabljajo slano testo. 

 

6. Vprašanje: Kaj za vas pomeni pojem tehniška ustvarjalnost? 

 

Zanimalo me je njihovo razmišljanje in znanje o tehniški ustvarjalnosti v vrtcu. Strokovne 

delavke in delavci v vrtcu so različno zapisali, kaj za njih pomeni pojem tehniška 

ustvarjalnost. Njihovih 47 odgovorov sem združila v smiselno celoto. Ugotovila sem, da 

v večini anketirani strokovni delavci in delavke v vrtcih poznajo tehniško ustvarjalnost. 
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V nadaljevanju sem zapisala nekaj odgovorov anketirancev in jih nekaj od vseh tudi 

povezala v celoto. Odgovori so: 

• »Otrok se uči tehniko, 

• »otroci naj se s pomočjo igre in ustvarjalnih dejavnosti seznanijo z možnostmi 

uporabe materialov, s katerimi se dnevno srečujejo«, 

• »dejavnost pri kateri je cilj izdelek do katerega pridemo z različnim 

preoblikovanjem materialov«, 

• »spretnost, ideje«, 

• »otrok na inovativen način s pomočjo različnega orodja in materiala nekaj izdela, 

samostojno ali ob manjši pomoči vzgojitelja«, 

• »zahtevnejše ustvarjanje«, 

• »da ustvariš iz odpadnega materiala uporaben izdelek«, 

• »da se otrok sreča z različnimi materiali in različnimi pripomočki – različne 

tehnike obdelave«, 

• »prosto ustvarjanje z različnimi poznanimi osvojenimi tehnikami«, 

• »manipuliranje z različnimi materiali, spoznavanje njihovih lastnosti in uporaba 

pri igri in ustvarjanju na izviren, svojevrsten način, ki ga izbere otrok«, 

• »krepitev otrokove spretnosti«, 

• »da je otrok vpet v proces od ideje do izdelka z lastnega vidika«, 

• »konstrukcijska igra, raziskovalne igre s snovmi, izdelovanje načrtov in skic«, 

• »da je človek preko ustvarjanja, mišljenja (zamisli, domišljije, ideje…), fino 

motorike z nekim materialom sposoben nekaj ustvariti (predmet, stvar, izdelek)«. 

 

Otrok se uči tehniko s ponujenimi različnimi materiali (papir, les, karton, plastenka idr.), 

ko z njimi spretno manipulira in samostojno, glede na temo v oddelku, ali z vzgojiteljevo 

pomočjo, izdeluje, sestavlja, ustvarja, zlaga, premika in s tem ustvari neko 3D 

konstrukcijo (hišo, gasilsko postajo), igračo, model, obliko ali izdelek, ki ima neko 

funkcijo, je uporaben, stabilen in izviren. Z različnimi materiali in z njihovo možnostjo 

uporabe se otrok dnevno srečuje preko igre in ustvarjalnih dejavnosti. Zanj to predstavlja 

svojevrsten izziv, saj s tem ustvarja, pridobiva in krepi sposobnosti na različnih področjih 

(fina motorika, mišljenje), ustvarjalnost, prostorske izkušnje, izraža svojo spretnost, 

pridobiva ustvarjalno mišljenje, ideje in domiselnost. Otroku lahko ponudimo 

konstrukcijske igre, raziskovalne igre s snovmi, izdelovanje načrtov in risanje skic 
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različnih strojev, pri tem pa uporablja različna orodja in druge tehniške pripomočke, s 

katerimi pridobiva različne tehnike obdelovanja. Otrok naj po svojih občutkih poustvari 

nek predmet, ki ga je opazoval oz. ob njem prejel drugačne izkušnje. En anketiranec je 

zapisal, da si ne predstavlja ničesar o tehniški ustvarjalnosti, drugi pa, da je to zahtevnejše 

ustvarjanje. 

 

7. Vprašanje: Za kateri metodi dela mislite, da najbolje spodbujata otrokovo 

tehniško ustvarjalnost? 

 

 

Graf 6.6: Metode dela, ki spodbujajo otrokovo tehniško ustvarjalnost 

 

Po mnenju večine anketiranih strokovnih delavk in delavcev najbolj spodbuja tehniško 

ustvarjalnost praktično delo (47 %), najmanj pa metoda pripovedovanja in poslušanja (2 

%), kar prikazuje graf 6.6. 

 

8. Vprašanje: Kateri materiali od naštetih po vašem mnenju najbolj spodbujajo 

otroka k tehniški ustvarjalnosti? 

 

 

Graf 6.7: Materiali, ki spodbujajo otroka k tehniški ustvarjalnosti 

21%

30%

2%

47%

Metoda igre in
opazovanja

Metoda demonstracije
in posnemanja

Metoda
pripovedovanja in
poslušanja

Praktično delo

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Različne vrste lesa

Različni naravni materiali

Različne vrste papirja

Različne vrste blaga

Različne vrste kovin

Različni umetni materiali

Različna odpadna embalaža

Glina

Odstotki

M
at

er
ia

li



 

51 

 

 

Anketiranci so imeli na voljo več odgovorov. Odgovore sem zbrala in zapisala z odstotki. 

Iz grafa 6.7 je razvidno, da različne vrste lesa (25 %) najbolj spodbujajo otroke k tehniški 

ustvarjalnosti. Anketirani so bili mnenja, da različni naravni materiali (19,4 %), različne 

vrste papirja (18,5 %) in različna odpadna embalaža (18,5 %) prav tako spodbujajo ter da 

najmanj spodbujajo različni umetni materiali (1,6 %) in različne vrste kovin (2,4 %). 

 

Z grafom 6.7 sem želela prikazati, da po mnenju anketiranih strokovnih delavcev in 

delavk v vrtcu najbolj spodbujajo otroke k tehniški ustvarjalnosti različne vrste lesa, tega 

pa premalo ponujajo, kar je razvidno iz grafa 6.5. 

 

9. Vprašanje: Koliko ustvarjalno tehničnih dejavnosti izvedete na mesec z otroki v 

svoji skupini? 

 

 

Graf 6.8: Izvedba ustvarjalno tehničnih dejavnosti na mesec v skupini 

 

Graf 6.8 nam prikazuje, da otroci v vrtcu izvajajo največ (79 %) eno do pet ustvarjalno 

tehničnih dejavnosti na mesec. Pod »drugo« so anketiranci zapisali, da so ustvarjalno 

tehnične dejavnosti odvisne od tematskega sklopa in dejavnosti v skupini. Eden od njih 

je zapisal, da jih izvajajo nekajkrat na leto, drugi pa, da imajo v skupini kotiček z 

neobdelanimi kosi lesa in drugimi neobdelanimi materiali. 
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10. Vprašanje: Pri katerih skupinah otrok ste največkrat izvajali ustvarjalno tehnične 

dejavnosti? 

 

 

Graf 6.9: Največkrat izvedene ustvarjalno tehničnih dejavnosti po starostnih skupinah 

 

Pri tem vprašanju je bilo možno podati več odgovorov. Iz grafa 6.9 je razvidno, da je 

največji delež anketiranih izvajalo ustvarjalno tehnične dejavnosti pri otrocih starih od 5 

do 6 let (40 %) in nič pri skupinah od 1 do 2 leti. 

 

11. Vprašanje: Izberite tri kategorije, za katere mislite, da so najbolj pomembne za 

spremljanje otrokovih dosežkov v vrtcu. 

 

 

Graf 6.10: Pomembne kategorije za spremljanje otrokovih dosežkov v vrtcu 

 

V graf 6.10 sem zbrala vse odgovore in jih zapisala v odstotkih. Po mnenju anketiranih 

strokovnih delavk in delavcev v vrtcu je najbolj pomembna ustvarjalnost (26 %) pri 

spremljanju otrokovih dosežkov v vrtcu in najmanj pomnjenje (2 %) za predšolskega 

otroka. Pod »drugo« je nekdo zapisal, da je pomembna tudi koncentracija. 
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12. Vprašanje: Napišite izdelek z različnimi materiali, s katerim lahko krepimo 

tehniško ustvarjalnost (primer: VETERNICA iz papirja, lesene palice in 

žebljička). 

 

Z 12. vprašanjem sem želela izvedeti, katere ustvarjalno tehnične izdelke poznajo in iz 

kakšnih materialov. Zapisali so različne odgovore, s katerimi po njihovih mnenjih lahko 

krepimo tehniško ustvarjalnost. Izdelki, ki so jih zapisali so nekateri lahki za izdelavo in 

drugi malo zahtevnejši. Uredila sem jih v tri sklope. 

 

Po mnenju anketiranih strokovnih delavk in delavcev v vrtcu lahko tehniško ustvarjalnost 

krepimo z izdelavo različnih glasbil, igrač in predmetov, kot so: 

• ropotulje iz plastenk ali jogurtovih lončkov ali škatel z različnimi polnili (riž, 

semena),  

• različni bobni, 

• različna brenkala, 

• okvir za sliko iz različnih materialov, 

• lutka iz papirja na lesenih palčkah, 

• palček na vrvici iz das mase (glava, dlani, stopala), blaga (trup, kapa) in vrvice 

(vrat, noge, roke), 

• televizija iz škatel in zamaškov, 

• različne papirne zgibanke, 

• zmaj iz papirja (z lesom in blagom) ali iz vrečke (s palicami in papirjem), 

• strašilo iz lesa, s slamnatimi lasmi in obleko iz blaga, 

• robote iz odpadne embalaže. 

 

Med odgovori so bili tudi različni konstrukcijski izdelki in vozila, kot so: 

• mlin iz plastenke (z leseno palico) ali iz lesenega krožnika (z lesenimi žličkami in 

leseno palico) ali iz okrogle embalaže (s plastičnimi žličkami in veje), 

• ptičja hišica iz lesa (z žeblji in z leseno palico), 

• hiša, grad ali mesto iz odpadnih škatel in škatlic, 

• garaža iz kosov lesa, 

• vodnjak iz lesa in kamenčkov, 

• šotor iz blaga, 
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• ladjice iz naravnih materialov, z vrvjo in papirjem, ali iz stiropora, s palico in s 

papirjem; 

• papirnati čolni, 

• avto iz lesa ali škatlice, z leseno palico, s papirjem in z zamaški, ali iz 

nestrukturiranega materiala, 

• raketa iz kock in papirja. 

 

Dva anketiranca sta navedla dejavnosti, kako bi spoznavali materiale, kot sta: 

• slikanje z različnim materialom (tulci, ostanki lesa, veje, gumbi, papirne škatlice, 

storži) na poljubno temo, 

• lepljenje različnih plodov na papir. 

 

Tretji sklop vprašanj: 

Pred vprašanji tretjega sklopa sem dodala sliko lesenih profilov za lažje predstavljanje 

materiala in odgovarjanje na naslednja vprašanja. 

 

13. a) Vprašanje: Ali ste že kdaj naredili kakšen izdelek iz lesenih profilov?  

 

 

Graf 6.11: Izvedba izdelka iz lesenih profilov 

 

Graf 6.11 nam prikazuje, da je večina (94 %) strokovnih delavk in delavcev v vrtcu že 

izdelovala z lesenimi profili. 
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b) Vprašanje: Če ste odgovorili z da, katerega? 

Vse odgovore, ki so jih zapisali, sem združila. Nekateri so naštevali več izdelkov 

naenkrat. Največkrat so se pojavili izdelki, kot so okvir za sliko, ladja, snežinka, hiša in 

lutke. Po mnenju anketiranih jih lahko uporabljamo tudi za različno zahtevne didaktične 

igre in kot matematične pripomočke. Zapisane izdelke sem uredila po zahtevnosti 

izdelave. Nekaj od naštetih je podrobneje zapisanih pri 17. a) vprašanju. 

 

Manj zahtevni izdelki in preproste dejavnosti z lesenimi profili so: lepljenje na podlago, 

snežinka, lutke, okvir za sliko, sestavljanka, barvne palčke, ribice, okrasek, cvetlice, 

sladoledne palčke, metulji, ograja za pašnik, domine, novoletna jelka, vetrnica in sneženi 

mož. 

 

Bolj zahtevni izdelki in dejavnosti z lesenimi profili so: hiša, mlinček za vodo, ptičja 

hišica, ladja, lepljenje v različne konstrukte, različni inštrumenti, posodica za barvice, 

gugalni stol, stolček in kozolec. 

 

14. Vprašanje: Kolikokrat na mesec uporabljate lesene profile za ustvarjalno delo z 

otroki? 

 

 

Graf 6.12: Mesečna uporaba lesenih profilov za ustvarjalno delo z otroki 

 

Strokovni delavci in delavke v povprečju (83 %) na mesec malo uporabljajo lesene profile 

v vrtcu za ustvarjalno delo, kar prikazuje graf 6.12. Pod »drugo« je en anketiranec zapisal, 

da jih uporabljajo od tri do pet krat na leto in nekdo, da je uporaba lesenih profilov odvisna 

od teme in dejavnosti. 
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15. Vprašanje: Ali bi lahko lesene profile uporabili v prvi starostni skupini za 

ustvarjalne dejavnosti? 

 

 

Graf 6.13: Uporaba lesenih profilov v prvi starostni skupini za ustvarjalne dejavnosti 

 

S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, ali so leseni profili primerni in uporabni pri obeh 

starostnih skupinah. Večina anketiranih (93,6 %) je odgovorila, da bi lesene profile lahko 

uporabili v prvi starostni skupini za ustvarjalno delo, kar prikazuje tudi graf 6.13. 

 

16. Vprašanje: Kako bi/ste uporabili lesene profile v prvi starostni skupini? 

 

 

Graf 6.14: Uporaba lesenih profilov v različnih oblikah dejavnosti pri prvi starostni skupini. 

 

Pri tem vprašanju so lahko anketirani izbrali več odgovorov. Zbrane odgovore sem 

združila in uredila v odstotke, ki jih prikazuje graf 6.14. Skoraj polovica (49,3 %) 

strokovnih delavk in delavcev je, med izbranimi oblikami dejavnosti za prvo starostno 

skupino, izbrala obliko dejavnosti ustvarjanje preprostih izdelkov in veliko (42 %) 

anketirancev je izbralo igro. Najmanjši delež anketiranih (1,4 %) lesenih profilov ne bi 

uporabilo pri prvi starostni skupini. Pri tem vprašanju me je najbolj zanimal odstotek 
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uporabe lesenih profilov za tehniške dejavnosti pri prvi starostni skupini. Tudi sama sem 

izbrala drugo starostno skupino za ustvarjalne tehnične izdelke. 

 

17. a) Vprašanje: Prosila bi še, da z mano podelite kakšno idejo in napišete ustvarjalno 

tehničnega izdelek za otroke stare 5–6 let z lesenimi profili. Koliko lesenih 

profilov potrebujete in katere druge materiale bi še potrebovali za izvedbo enega 

izdelka?  

 

Pod vprašanje sem dodala dva svoja primera. Na celotno 17. vprašanje ni bilo potrebno 

odgovarjati, vendar sem dobila 37 odgovorov. Idej za ustvarjanje z lesenimi profili je bilo 

veliko in zelo me veseli, da so jih delili z mano. Veliko anketiranih je zapisalo izdelke, ki 

so jih navedli že pri 13. b) vprašanju, le da so tu dodali še število lesenih profilov in druge 

potrebne materiale. Nekaj od njih bom naštela: 

• snežinka (iz štirih lesenih profilov zlepljenimi v sredini), 

• lutka (en lesen profil, filc in migetajoča očesa ali izrezane različne živali iz papirja 

in prilepljene vsaka na svoj lesen profil), 

• hiška (šest lesenih profilov), 

• otroški ksilofon (osem lesenih profilov pritrjenih z žebljički na dve palici), 

• ograja (poljubno število lesenih profilov, lesene palčke in vrvica), 

• inštrument (pet lesenih profilov in majhna škatla), 

• ribica (trije leseni profili, barvni papir in bleščice ali šest lesenih profilov in 

celofan papir), 

• avto (deset lesenih profilov). 

 

V nadaljevanju bom zapisala nekaj dejavnosti izmed zapisanih, ki se mi zdijo zanimive. 

Te so: 

• sestavljanje likov (trikotnik, štirikotnik, pravokotnik), 

• prometni znaki (štiri ali pet lesenih profilov s prilepljenim papirjem), 

• sestavljanje črk (svoje ime), 

• fotofilm (dva lesena profila in daljši papir), 

• lesen zaboj (šestnajst lesenih profilov za stranice in karton za dno), 

• slika (barvanje podlage, prelepljene z lesenimi profili), 

• mreža za igro »tri v vrsto« (8 lesenih profilov). 
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b) Katere pripomočke in orodja bi potrebovali pri svoji izvedbi ustvarjalno 

tehničnega izdelka za otroke stare 5–6 let, ki ste ga opisali pri 17. a) 

vprašanju?  

 

 

Graf 6.15: Pripomočki in orodja pri izvedbi ustvarjalno tehničnih izdelkov 

 

Pri vprašanju sem dodala še primer iz svojega izdelka. Anketirani so imeli možnost izbrati 

več odgovorov in od vseh jih je odgovorilo 44. Za ustvarjalne tehnične dejavnosti z 

lesenimi profili je po mnenju večine anketirancev najbolj primerno belo lepilo (35 %) in 

prav tako tempere ter čopiči (23,3 %), ki bi jih tudi sami uporabili pri realizaciji izdelka, 

graf 6.15. Med »drugo« so našteli še vrtalnik, barvice, oglje in voščenke ter blago. 

 

V tretjem sklopu sem ugotavljala, koliko od anketiranih strokovnih delavk in delavcev v 

vrtcu je že uporabljala lesene profile, katere izdelke so iz njih naredili in koliko jih 

uporabljajo za dejavnosti v vrtcu. Na podlagi grafov sem ugotovila, da jih v vrtcu poznajo, 

da so že naredili kakšen izdelek, vendar lesene profile premalokrat ponudili. Želela sem 

ugotoviti tudi, ali so primerni za uporabo pri prvi starostni skupini in na kakšen način. Na 

podlagi grafov sem ugotovila tudi, da so leseni profili primerni in uporabni pri obeh 

starostnih skupinah in lahko z njimi krepimo in spodbujamo tehniško ustvarjalnost, le 

večkrat jih moramo otrokom ponuditi in izbrati primerne dejavnosti. 
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10.17 Zasnova in izdelava ustvarjalno tehničnih izdelkov 

Zapisala sem tehnološke postopke izdelave ustvarjalno tehničnih izdelkov z opisom in 

fotografijami. Po določenih kriterijih tehnike in tehnologije za predšolske otroke stare 5–

6 let sem vse izdelke skrbno zasnovala, izdelala in se pripravila na vzgojne dejavnosti v 

vrtcu. 

 

Ustvarjalno tehnične izdelke sem razdelila na motivacijske in glavne. Pri vseh izdelkih 

so zapisani materiali, pripomočki in orodja, ki sem jih uporabila za izvedbo določenega 

ustvarjalno tehničnega izdelka. Za tem pa je v preglednicah podrobno opisan in 

predstavljen postopek izdelave z nazornimi fotografijami. 

 

Pri zasnovi sem uporabila tehniške risbe ustvarjalno tehničnih izdelkov, ki so za pomoč 

pri izdelavi dodane med priloge (Priloga 10.2)  in šablone (Priloga 10.4). Pri izdelkih, ki 

sem jih lepila, sem uporabila polivinilacetatno lepilo, za katero bom v nadaljevanju 

uporabljala besedno zvezo belo lepilo. 

 

Otroci so v uvodu spoznali tri motivacijske ustvarjalno tehnične izdelke s katerimi so se 

igrali in raziskovali njihove možnosti uporabe. Ti izdelki so v nadaljevanju predstavljeni 

pod imenom katapult, stol in miza. Postopek izdelave je zapisan v preglednicah 6.1, 6.2 

in 6.3. 

 

6.1.1 Katapult 

Materiali: 5x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm), 2x (velik) lesen profil (dolžine 150 in karakterističnega preseka 18x2) in 

belo lepilo. 

Pripomočki in orodja: lonček, čopič, svinčnik, ravnilo in elastike. 
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Preglednica 6.1: Postopek izdelave katapulta 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Z belim lepilom sem skupaj zlepila vseh pet 

lesenih profilov. Enega na drugega tako, da se 

prekrivajo. 

 

2. stopnja: Na zlepljenih lesenih profilih sem označila 

sredino (57 mm) in širino velikega lesenega profila, 9 

mm od sredine levo in desno. Na velikem profilu sem z 

ravnilom označila 40 mm in 50 mm od roba, ter v ta 

prostor nanesla belo lepilo. Zlepljene lesene profile sem 

prilepila v prostor na velikem lesenem profilu in 

poravnala z označenim mestom. 

 

3. stopnja: Ko se je posušilo sem dodala še zgornji del 

katapulta. Velik lesen profil sem pritrdila z elastikami. 

Na spodnjem delu, kjer se dotikata, sem ovila eno 10 

mm od roba na oba velika lesena profila, s štirimi pa 

sem povezala spodnji velik lesen profil tam, kjer je 

zlepljeno skupaj pet lesenih profilov, in zgornji velik 

lesen profil. 

 

 

6.1.2 Stol 

Materiali: 19x (mali) lesen profil (dolžine 55 mm in karakterističnega preseka 6x2 mm) 

lepilni trak in belo lepilo. 

Pripomočki in orodja: šablona za 55 mm lesene profile, lonček, čopič, svinčnik in 

ravnilo. 

Preglednica 6.2: Postopek izdelave stola 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija 

1. stopnja: Najprej sem odmerila merske enote. 

Na dveh lesenih profilih sem od obeh robov 

označila 5 mm. Vzela sem nove štiri lesene 

profile in na njih od obeh robov označila 10 

mm in 18 mm. 
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2. stopnja: Nadaljujem z novimi sedmimi 

lesenimi profili, ki sem jih s pomočjo šablone 

uredila in preko njih prilepila lepilni trak. Nato 

sem vse skupaj odlepila in postopek ponovila z 

novima dvema. 

 

3. stopnja: Na sedmih lesenih profilih sem 

označila od obeh robov 8, 10, 12 in 14 mm. 

Preko vseh sem narisala pravokotne črte., kot 

kaže fotografija. 

 

4. stopnja: S prejšnjim postopkom sem si 

olajšala delo za lepljenje tistih štirih lesenih 

profilov, ki sem jih odmerila v prvi stopnji. 

Prvega sem z belim lepilom prilepila 

pravokotno na spodnjih sedem med 8 mm in 10 

mm. Drugega med 12 mm in 14 mm. Pozorna 

sem bila na označene dele, ker morajo na eni 

strani gledati 10 mm preko stranic. Pri tretjem 

in četrtem sem postopek ponovila na drugi 

strani. 

 

5. stopnja: Ko se je posušilo sem kanila belo 

lepilo v označene prostore, ki sem jih odmerila 

pri prvi stopnji, med 10 mm in 18 mm. Nato 

sem vzela nova dva lesena profila in ju pod 

kotom 80° in 100° zapičila med označen 

prostor, kamor sem kanila belo lepilo. Postopek 

sem ponovila z novima dvema lesenima 

profiloma na drugi strani, kakor kaže 

fotografija. 
 

6. stopnja: Počakala sem, da so se vsi deli 

dobro posušili in šele nato sem obrnila celoto 

okrog »na noge«. Na strani, kjer gledajo leseni 

profili mimo, sem z belim lepilom prilepila dva 

lesena profila, ki sem ju pri prvi stopnji 

označila, vsakega na svojo stran, tja, kamor so 

prilepljene »noge« stola. Spodaj mora del 

gledati 5 mm mimo in ob strani se mora 

dotikati robu lesenih profilov. 
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7. stopnja: Na zgornji del sem prilepila tista 

dva, katera sem v drugi stopnji prelepila z 

lepilnim trakom. Pred tem sem belo lepilo 

nanesla 5 mm od zgornjega robu do 17 mm. 

 

8. stopnja: Potem, ko se je vse skupaj posušilo, 

sem odlepila lepilni trak in stol je bil končan. 

 

 

6.1.3 Miza 

Materiali: 21x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm) in belo lepilo 

Pripomočki in orodja: šablona za 114 mm lesene profile, šablona za noge mize, ravnilo, 

lonček, čopič in svinčnik. 

 

Preglednica 6.3: Postopek izdelave mize 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Na šablono, sem postavila enajst lesenih profilov, 

enega ob drugega. Preko njih sem zalepila lepilni trak. Od 

robov lesenih profilov sem označila 20 mm in 30 mm. Na 

označen pas, 10 mm, sem namazala belo lepilo, kot kaže 

fotografija. 
 

2. stopnja: Na belo lepilo sem pravokotno na ostale položila 

dva lesena profila.  
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3. stopnja: Nato sem se lotila »noge« mize. Uporabila sem 

šablono za noge in polagala lesene profile po zaporedju. 

Prvemu sem namazala roba. Drugega sem prilepila na prvega 

in namazala belo lepilo na mesto, kjer se bo prilepil tretji 

lesen profil.  

4. stopnja: Ko sem tretjega prilepila, sem namazala belo 

lepilo še na roba drugega in tretjega lesenega profila, kjer sta 

zlepljena s prvim. 

 

5. stopnja: Nad prvega sem prilepila četrtega. Prva »noga« 

mize je bila končana. Enak postopek sem ponovila za drugo 

»nogo«. 

 

6. stopnja: Vrnila sem se k prejšnji šabloni, kjer sem imela 

vrh mize. Nato sem prilepila obe nogi na lesena profila, ki 

sem ju pred tem premazala z belim lepilom. Nekaj sekund 

sem držala, da se je malo posušilo. 

 

7. stopnja: Ko se je dobro posušilo sem odlepila lepilni trak, 

ga zavrgla in celotno mizo obrnila ter postavila na noge. 

 

 

V nadaljevanju imam predstavljenih šest glavnih ustvarjalno tehničnih izdelkov, ki so jih 

otroci izdelovali samostojno ali v paru. Ustvarjalno tehnični izdelki so bili zasnovani tako, 

da so otroci najprej izdelovali manj zahtevne in se postopoma seznanjali ter uporabljali 

različne tehnike izdelave in metode dela preko bolj kompleksnih ustvarjalno tehničnih 

izdelkov. Predstavljeni so pod imenom sestavljanka (Preglednica 6.4), lonček na 

podstavku (Preglednica 6.5), splav (Preglednica 6.6), letalo (Preglednica 6.7), okvir 

(Preglednica 6.8) in most (Preglednica 6.9). 
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6.1.4 Sestavljanka 

Materiali: 9x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm) in lepilni trak. 

Pripomočki in orodja: šablona za 114 mm lesene profile, lonček, čopič in tempera barve. 

 

Preglednica 6.4: Postopek izdelave sestavljanke 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Na šablono sem navpično postavila devet 

lesenih profilov tako, da so se med seboj dotikali. Preko 

njih sem zalepila lepilni trak in ga pritisnila. 

 

2. stopnja: Lepilni trak sem na eni strani odlepila in z njim 

potegnila iz šablone vse lesene profile, kot kaže fotografija. 

 

3. stopnja: Vzela sem čopič in ploskev poljubno pobarvala 

s tempera barvami. Pazila sem, da se je barva končala preko 

lesenega profila za lažje sestavljanje. 

 

4. stopnja: Ko se je barva posušila, sem odlepila lepilni trak 

in lesene profile premešala. Iz njih sem ponovno sestavila 

narisano sliko. 

 

 

6.1.5 Lonček na podstavku 

Materiali: 9x (mali) lesen profil (dolžine 55 mm in karakterističnega preseka 6x2 mm), 

14x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 10x2 mm) in 

kartonasta rolica, lepilni trak in belo lepilo. 
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Pripomočki in orodja: šablona za 55 mm lesene profile, lonček in čopič. 

 

Preglednica 6.5: Postopek izdelave lončka na podstavku 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Na pripravljeno šablono za podstavek sem 

postavila, enega ob drugega, sedem lesenih profilov. Preko 

njih sem prelepila lepilni trak za lažje nadaljnje delo. 

 

2. stopnja: Pravokotno na vse lesene profile sem ob rob z 

belim lepilom prilepila dva lesena profila tako, kot kaže 

fotografija. Na vsaki strani lesenih profilov lahko ostane 

nekaj mm. 
 

3. stopnja: Nato sem se lotila lončka. Izbrala sem barvne 

lesene profile. Belo lepilo sem postopoma, po dolžini 

kartonaste rolice, dodajala za vsak lesen profil. Spodaj so 

leseni profili poravnani z robom kartonaste rolice, da sem 

lonček lažje prilepila na podstavek. Na zgornjem robu 

kartonaste rolice pa leseni profili gledajo mimo.  

4. stopnja: Vsako posebej sem pritrdila in malo držala, da se 

je sprijelo. Nadaljevala sem dokler nisem prišla na okrog. Vsi 

leseni profili so tesno skupaj. 

 

5. stopnja: Medtem ko se je lonček sušil sem podstavku 

odlepila lepilni trak. Spodnji del lončka sem premazala z 

belim lepilom in ga prilepila na podstavek. 
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6. stopnja: Lonček sem obrnila okrog na podstavek in nekaj 

minut se je še sušil. 

 

 

6.1.6 Splav 

Materiali: 17x (mali) lesen profil (dolžine 55 mm in karakterističnega preseka 6x2 mm), 

pisarniški papir trikotne oblike 60x40x72 mm, lepilni trak in belo lepilo. 

Pripomočki in orodja: pomožni lesen profil (40 mm), lonček, čopič, šablona za 55 mm 

lesene profile, škarje, ravnilo in svinčnik. 

 

Preglednica 6.6: Postopek izdelave splava 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Na šablono sem tesno skupaj postavila osem 

malih lesenih profilov. Pravokotno preko njih sem prelepila 

lepilni trak. 

 

2. stopnja: Vzela sem dva nova lesena profila in ju 

premazala z belim lepilom. Prilepila sem ju pravokotno na 

oba roba osmih, kot kaže slika. 

 

3. stopnja: Preden se je posušilo, sem hitro in previdno 

odlepila lepilni trak ter v sredino osmih lesenih profilov 

vstavila pomožen lesen profil za širino debeline lesenega 

profila. 
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4. stopnja: Ko sta se lesena profila posušila, sem pomožen 

lesen profil odstranila in nastala je špranja. 

 

5. stopnja: Vzela sem nove štiri male lesene profile. Z belim 

lepilom sem zlepila skupaj po dva in namazala še lesena 

profila, ki sta bila že pritrjena na splavu. Nato sem zlepljena 

lesena profila pritrdila tja, kamor sem namazala belo lepilo 

in ponovila z drugima dvema na drugi strani.  

6. stopnja: Spodaj, od notranje stranice zunanjih lesenih 

profilov, sem odmerila 10 mm in vzporedno z njimi ter 

pravokotno na spodnje prilepila dva lesena profila, kot kaže 

fotografija. 

 

7. stopnja: Ko se je posušilo sem vse skupaj obrnila okrog. 

 

8. stopnja: V sredino špranje sem potisnila do podlage in 

prilepila navpičen lesen profil. Nanj sem prilepila papir 

trikotne oblike. 

 

 

6.1.7 Letalo 

Materiali: 4x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm), 1x (mali) lesen profil (dolžine 55 mm in karakterističnega preseka 6x2 mm), 

lesena ščipalka dolžine 73 mm, 10 mm širine, 14 mm višine in belo lepilo. 

Pripomočki in orodja: ravnilo in svinčnik. 
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Preglednica 6.7: Postopek izdelave letala 

Postopek/stopnje izdelave 
Fotografija/skica 

1. stopnja: Najprej sem vzela štiri standardne 

lesene profile in na njih označila 52 mm in 62 

mm. Vzela sem še mali lesen profil in mu 

označila 22,5 mm in 32,5 mm. S tem sem 

določila sredinsko mesto lesenih profilov. Nato 

sem vzela leseno ščipalko. Na njeni zgornji in 

spodnji strani, tam kjer se odpira, sem po dolžini 

odmerila in označila s pravokotno črto 10, 20  in 

30 mm. 

 

2. stopnja: Belo lepilo sem nanesla, na zgornji 

strani lesene ščipalke od 10 mm do 30 mm. Na 

to mesto sem pravokotno nanj prilepila dva 

lesena profila. Ko se je posušilo, sem obrnila 

okrog in belo lepilo nanesla na isto mesto na 

leseni ščipalki in ga dodala še na njen zadnji rob. 
 

3. stopnja: Postopek z dvema lesenima 

profiloma sem ponovila. Malega sem prilepila 

na rob lesene ščipalke. Vsi leseni profili so 

prilepljeni tam, kjer sem v prvi stopnji označila 

sredinsko mesto.  

 

6.1.8 Okvir 

Materiali: 8x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm) in belo lepilo. 

Pripomočki in orodja: lonček, čopič, ravnilo in svinčnik. 
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Preglednica 6.8: Postopek izdelave okvirja 

Postopek izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Na vseh osmih lesenih profilih sem odmerila 

in označila od obeh robov 10, 20 in 30 mm. 

 

2. stopnja: Začela sem s postavitvijo dveh lesenih 

profilov in premazala z belim lepilom med označenimi 

10 mm in 20 mm ter 20 mm in 30 mm. 

 

3. stopnja: Nanju sem pravokotno prilepila vzporedno 

štiri lesene profile tja, kamor sem pri drugi stopnji 

nanesla belo lepilo in bila pozorna, da sta bila spodnja 

med označenim 10 mm in 20 mm od robu na vsaki 

strani. Nato sem nanesla belo lepilo med označenimi 20 

mm in 30 mm na vse štiri lesene profile, kot kaže 

fotografija. 
 

4. stopnja: Nazadnje sem prilepila še dva lesena profila, 

pravokotno na prejšnje štiri, kamor sem nanesla belo 

lepilo. Pozorna sem bila, da so na vseh straneh 

prilepljeni med označenim 10 mm in 30 mm. 

 

 

6.1.9 Most 

Materiali: 12x (standardni) lesen profil (dolžine 114 mm in karakterističnega preseka 

10x2 mm), 7x (mali) lesen profil (dolžine 55 mm in karakterističnega preseka 6x2 mm), 

belo lepilo in lepilni trak. 

Pripomočki in orodja: šablona za ograjo pri mostu in šablona za spodnji del mostu. 
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Preglednica 6.9: Postopek izdelave mostu 

Postopek/stopnje izdelave Fotografija/skica 

1. stopnja: Najprej sem zlepila dvakrat po tri lesene 

profile skupaj. 

 

2. stopnja: Na šablono za most sem postavila sedem 

malih lesenih profilov in jih prelepila z lepilnim 

trakom. Belo lepilo sem namazala na vse njihove 

robove, razen pri prvem zgoraj in zadnjem spodaj ne, 

kot kaže fotografija. 
 

3. stopnja: Zlepljene tri lesene profile sem pravokotno 

prilepila na male tja, kamor sem pri drugi stopnji 

namazala belo lepilo.  

 

4. stopnja: S šestih lesenih profilov sem mostu naredila 

dve ograji s pomočjo šablone. Belo lepilo sem 

namazala na spodnji lesen profil na tisti strani, kjer ga 

druga dva ne prekrivata. 

 

5. stopnja: Spodnji del mostu sem odlepila od šablone, 

mu odvzela lepilni trak in ga obrnila naokrog. Prvo 

ograjo sem prilepila na eno stran zlepljenih stranic treh 

lesenih profilov. 
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6. stopnja: Za drugo ograjo sem postopek ponovila. 

Nekaj sekund sem morala držati, da je belo lepilo 

prilepilo. Most ali del mostu je bil končan. 

 

7. stopnja: Ko sem naredila več takih, sem jih lahko 

sestavila skupaj v dolg verižni most. 

 

10.18 Izvedba tehnčnih dejavnosti v vrtcu 

Za izvedbo ustvarjalno tehničnih dejavnosti sem izbrala skupino otrok starih 5–6 let. V 

skupini je bilo 23 otrok, od tega 13 deklet in 10 fantov. Skupina je zelo energična, imeli 

so veliko pevskih in ustvarjalnih dejavnosti. Njihova vzgojiteljica mi je zaupala, da se 

malo poslužujejo tehniških dejavnosti in je bila vesela, ker bom otrokom omogočila tudi 

te sposobnosti. Ker je imela skupina zelo malo izkušenj in osvojenih tehniških spretnosti, 

sem za strategijo vzgojno-izobraževalnega dela pri tehniki in tehnologiji za njih izbrala 

delovno nalogo. 

 

6.1.10 Analiza dejavnosti 

Pri analizi dejavnosti sem najprej zapisala, kako sem spoznavala znanje in izkušnje otrok 

iz skupine. Potem sem zapisala, kako so otroci spoznavali lesene profile preko ogleda 

posnetkov in uvodnih motivacijskih dejavnosti. Za tem pa so v nadaljevanju analizirane 

izvedene ustvarjalno tehnične dejavnosti z lesenimi profili. 

 

Pred izvajanjem dejavnosti v vrtcu, sem zapisala uvodno pripravo (Priloga 10.3). Nato 

sem znanje in izkušnje z lesenimi profili osebno preverila pri vsakem otroku s tem, da 

sem vsakemu individualno postavila nekaj vprašanj. Ko sem pokazala lesen profil, me je 

zanimalo, ali poznajo material, kje se uporablja in kaj bi z njim naredili. Večina otrok je 

ugotovila, da je to les in lesene profile povezala z lesenimi »palčkami« za sladoled. 
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Ugotavljali so zakaj je to les in našteli so mi naslednje lastnosti: »Ker je lahek, take barve 

in videza.« Nekaterim sem morala pomagati s primerjavo z ostalim materialom (list 

papirja, plastična kocka, kovinska žlica, kos lesa in elastika). Vsakega sem vprašala, kaj 

bi z njih naredil. Večina otrok je potrebovala nekaj časa za razmislek in potem so prijeli 

lesene profile in jih pričeli postavljati v določeno obliko. Dva od njih se nista spomnila 

ničesar. Ostali pa so lesene profile postavljali na mizo v različne like in oblike, kot so hiša 

(Slika 6.1), letalo, pajkova mreža, šotor, roža, ograja, stolp, pošast in robot (Slika 6.1) ter 

nekateri zapisali svoje ime (Slika 6.2) ali nekaj črk. Rekli so mi, da bi potrebovali še 

papirnati krog, za glavo, barve in lepilo. 

 

  

Slika 6.1: Robot in hiša 

  

Slika 6.2: Ime 

 

S skupino smo si ogledali posnetke (Slika 3.3) iz delavnic, kjer izdelujejo lesene profile. 

Posnetke sem pridobila preko spletnih strani, te so 

https://www.youtube.com/watch?v=qt1zGTxHZ5M (pridobljeno aprila, 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewu1LddQplY (pridobljeno aprila, 2018) in 

https://www.youtube.com/watch?v=t02EAOCm45o (pridobljeno aprila, 2018). Otroci so 

spoznali, da morajo za lesene profile najprej posekati drevo, deblo ročno ali strojno 

narezati na krajše dele, krajše hlode vpeti v stroj in iz njega odstraniti lubje, iz očiščenega 

hloda s centričnim luščenjem izdelati furnir in potem furnir vstaviti v stroj, ki izdela 

obliko lesenih profilov s šablonskim štancanjem. Prikazano je bilo tudi sušenje lesenih 

profilov in pakiranje za prodajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qt1zGTxHZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=Ewu1LddQplY
https://www.youtube.com/watch?v=t02EAOCm45o
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Slika 6.3: Ogled izdelave lesenih profilov 

 

Naslednji dan sem otrokom pripravila različne dejavnosti, pri katerih so bili razdeljeni v 

tri skupine. Pri prvi so se spoznavali in samostojno ustvarjali z lesenimi profili ter ostalim 

ponujenim materialom. V drugi so spoznali ustvarjalno tehnični izdelek katapult in ga 

uporabljali za sproščeno »tekmovanje« pri ciljanju papirnatih žogic v škatle. Tretja 

skupina pa je sodelovala pri samostojni igri z dvema ustvarjalno tehničnima izdelkoma, 

z mizo in s stolom. Dovoljena je bila uporaba drugih predmetov in materialov. 

Samostojno so izdelovali ustvarjalne izdelke z različnimi ponujenimi materiali in 

pripomočki, te so zlepili z belim lepilom (Slika 6.4 in Slika 6.5). 

 

 

Slika 6.4: Samostojni izdelek 

 

Slika 6.5: Samostojno ustvarjanje 

 

Katapulti so se ločili po barvnih gumijastih elastikah in vsak katapult je imel enako barvo 

papirnatih žogic, te so morali ciljati v odprtine treh škatel (Slika 6.6). Vsaka škatla je 

imela svoje število točk, od ena do tri. Nekateri so potrebovali demonstracijo delovanja 

katapulta. Ugotovili smo, da katapultu manjka nekaj, kar bi držalo papirnato žogico. 

Katapult smo nadgradili s plastičnimi zamaški od plastenk (Slika 6.7). 
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Slika 6.6: Preizkušanje katapulta 

 

Slika 6.7: Nadgradnja katapulta in igra 

 

Otroci so naredili prt za mizo in oblazinili stole iz blaga, le-tega so sami prinesli iz 

njihovega kotička (Slika 6.8). Stole so postavili okrog miz, iz papirja izrezali pribor in 

krožnik (Slika 3.9) ter od Lego kock prinesli nekaj predmetov. 

 

 

Slika 6.8: Rezanje blaga 

 

Slika 6.9: Papirnati krožnik in pribor 

 

Otroci so se med tem tudi individualno urili pri postavitvi lesenih profilov na šablone 

(Slika 6.10 in Slika 6.11) za pravilno izvajanje tehniških postopkov in pridobivanje 

novih spretnosti za samostojno izvajanje nadaljnjega dela. 

 

 

Slika 6.10: Urjenje z lesenimi profili 

 

Slika 6.11: Urjenje s pomočjo šablone 

 

Z otroki sem izvedla šest ustvarjalno tehničnih dejavnosti, za katere sem zapisala 

priprave, ki so dodane med priloge (Priloga 10.3). Otroci so pri vsaki dejavnosti izdelali 
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en ustvarjalno tehnični izdelek, ga po želji dogradili in uporabili v različne namene. Pri 

določenih dejavnostih so uporabljali šablone, ki so dodane med priloge (Priloga 10.4). 

Zastavila sem si okviren čas, v katerem naj bi otrok izdelal posamezni ustvarjalno tehnični 

izdelek (30 minut). Nekaj otrok je pri nekaterih potrebovalo več ali pa tudi manj časa, kar 

sem opisala v nadaljevanju. Otroci so bili veseli mojih obiskov, ker so vedeli, da bomo 

izdelovali nekaj novega. Pred dejavnostmi sem zaščitila mize, pripravila prostor za varno 

izvajanje ustvarjalno tehničnih dejavnosti, prinesla potrebne materiale, delovna sredstva 

in zaščitna oblačila. Pred vsako dejavnostjo sem otrokom demonstrirala in opisala izdelek 

(Slika 6.12). 

 

 

Slika 6.12: Prikaz demonstracije 

 

V nadaljevanju so opisane analize šestih glavnih dejavnosti, s posamezni grafi 

samostojnosti otrok pri izvedbi, fotografije izvedbe v vrtcu in vrednotenje posameznih 

dejavnosti. 

6.1.10.1 Prva dejavnost: Sestavljanka 

V uvodnem delu sem otrokom demonstrirala izdelavo sestavljanke, ki so jo pozorno 

opazovali in bili mnenja, da je to čisto enostavno. Med tem smo se pogovarjali o 

materialu, kaj o njem že vemo. Želela sem jih spodbuditi k temu, da mi povedo kaj delam 

in kaj uporabljam. Potem si je vsak izžrebal svojo skupino. Najprej si je prva skupina 

otrok nadela zaščitne majice in se posedla za delovno mizo. Druga in tretja skupina sta 

prišli na vrsto, ko je prva zaključila z delom.. V pomoč so jim bile fotografije postopka 

izdelave in šablone. Vsak je preštel, koliko lesenih profilov potrebuje in si jih vzel ter 

začel postavljati na šablono (Slika 6.13). Nekateri so si vzeli enega preveč ali enega 

premalo. Med tem sem jih opozarjala na natančno postavljanje in pravilno štetje. Prva 

skupina je bila zelo zmedena pri navodilih in fantje so se med tem zabavali. Zapleti so se 

pričeli pri lepljenju lepilnega traku, ker so se jim leseni profili premaknili iz šablone. 



 

76 

 

Vsakemu sem nudila pomoč in ga spodbujala. Največ težav so imeli, ko je bilo treba 

odlepiti lepilni trak skupaj z lesnimi profili. Zato sem delo ustavila in se poslužila 

pomožnega urjenja s tem, da sem skupini ponovno demonstrirala postopek dela. Otroci 

so ponovno videli, da morajo lepilni trak dobro prilepiti na vse lesene profile in vse skupaj 

odlepiti od šablone, ter obrniti naokrog. Potem je vsem otrokom uspelo in pričeli so z 

barvanjem svojih sestavljank. Ko so se sestavljanke posušile, so jim odlepili lepilne 

trakove, jih premešali in poskušali sestaviti. Slika 6.14 prikazuje pobarvane sestavljanke. 

Tisti, ki so narisali kakšne vzorce so lažje sestavili, kot tisti, ki so imeli samo pobarvano. 

Nekaterim tudi ni uspelo sestaviti celote. Sestavljanke so si v paru zamenjali in takrat je 

bilo še težje sestaviti.  

 

Končni izdelki, ki so jih naredili fantje, so bili bolj površni, ker so bili manj zainteresirani 

od deklet. Večina otrok je končala izdelek v okvirnem zastavljenem času 30 minut. 

Nekateri so potrebovali 5 minut več za barvanje in risanje. Prišli smo do ugotovitev, da 

bi bilo lažje sestavljati, če bi fotografirali sestavljene sestavljanke in natisnili fotografije 

za pomoč pri sestavljanju ali pa jim zadaj označili vrstni red lesenih profilov. 

 

 

Slika 6.13: Štetje lesenih profilov in polaganje 

na šablono 

 

Slika 6.14: Sestavljanke otrok 

 

Graf 6.16 nam prikazuje, da so v povprečju otroci potrebovali veliko pomoči pri 

izdelovanju sestavljanke.  
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Graf 6.16: Analiza samostojnosti otrok pri izdelavi sestavljanke 

6.1.10.2 Druga dejavnost: Lonček na podstavku 

Otroke sem povabila na preprogo. Obnovili smo lastnosti materiala, ki ga uporabljamo. 

Pokazala sem nov izdelek, ki ga bodo izdelovali. Povabila sem jih k delovni mizi in jim 

demonstrirala postopek izdelave. Med tem sem jih spodbujala z vprašanji o tem kaj 

delam, da si bodo čimbolj zapomnili postopek in način izdelave. Otroci so bili že 

razdeljeni v skupine, le obrnili smo vrstni red. Vsak od njih si je nadel zaščitno majico, si 

ogledal prvo fotografijo postopka izdelave, preštel koliko lesenih profilov potrebuje in 

pričel z delom. Večina je ugotovila, da potrebujejo dve velikosti lesenih profilov, ostali 

pa so jim sledili. Pri tem izdelku so lahko izbirali med barvnimi lesenimi profili. Pričeli 

so s postavljanjem malih profilov na šablono. Med-tem sem jih opozarjala na natančnost. 

Šele ko so se potrudili pri natančnem polaganju, so lahko nadaljevali. Potem so 

ugotavljali, kaj bi bilo lahko drugače na novi fotografiji. Postaviti sem jim morala nekaj 

vprašanj, da bi se spomnili kaj sem uporabila pri demonstraciji (lepilni trak). Fantje so 

ugotovili. Potem sem vsakemu odstrigla del lepilnega traku. Imeli so že manj težav, kot 

pri sestavljanki. Vsak si je s čopičem nanašal belo lepilo. Nekateri so ga nanesli na nov 

lesen profil (Slika 6.16), drugi pa so ga nanesli tja, kjer bo prilepljen nov lesen profil. 

Potem so si vzeli kartonsko rolico in začeli nanjo nanašati belo lepilo (Slika 6.15). Dekleta 

so si vzela več časa za natančno lepljenje lesenih profilov, fantje pa so to naredili hitreje. 

Zato se nekaterim ni sprijelo ali pa so nanesli preveč belega lepila. Med lepljenjem sem 

jih opozarjala, da morajo biti leseni profili na eni strani poravnani s kartonasto rolico, na 

drugi strani pa lahko gledajo mimo, saj je to pomembno za nadaljnje delo. Otroku, ki je 

potreboval pomoč sem pomagala in ga spodbujala, da je kljub težavam dokončal izdelek. 

Fantje so ugotovili, da so bili pri lepljenju površni, ko se lonček ni želel prilepiti na 

podstavek. Na tisti strani niso imeli poravnanih lesenih profilov s kartonasto rolico. 

Težavo smo nekako rešili in prilepili le delno. Ko so vsi končali smo se pogovarjali o 
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možnostih uporabe. Našteli so mi, da bodo v lonček spravili flomastre ali barvice, 

kovance, kocke, prstane ali rože. Nekateri pa so rekli, da bodo podarili mamicam. Nastali 

so zelo različni lončki na podstavku, pisani in enobarvni (Slika 6.17). 

 

 

Slika 6.15: Izdelava lončka 

 

Slika 6.16: Izdelava podstavka 

  

 

Slika 6.17: Lončki na podstavkih 

 

Otroci so potrebovali v  eč časa za izdelavo, kot sem predvidevala. Izdelovali so 45 minut, 

le nekaj fantov je potrebovalo 5 minut dlje, ker so potrebovali več pomoči. Lončki na 

podstavku so nadgradnja sestavljanke, le da je tu potrebno postavljati male profile na 

šablono in velike na tulec. Da bi dejavnost potekala brez težav, bi morala imeti več časa 

za lepljenje lesenih profilov na kartonsko rolico, da bi se bolj posušilo in se ne bi odlepilo. 

Spodnji graf 6.17 prikazuje, da dobra polovica otrok ni potrebovala moje pomoči. 
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Graf 6.17: Analiza samostojnosti otrok pri izdelavi lončka na podstavku 

6.1.10.3 Tretja dejavnost: Splav 

Otrokom sem preko demonstracije utrjevala znanje. Vse pripomočke, ki sem jih 

potrebovala pri izdelavi, sem jih vprašala. Vse več otrok je že vedelo kaj je šablona, 

zapomnili so si ime lesenih profilov, katero lepilo uporabljamo ipd. Sproti sem jih 

opozarjala na pravilen postopek izdelave. Na koncu so bili navdušeni nad novim 

izdelkom in so komaj čakali, da bodo lahko izdelovali. Da ne bi bilo slabe volje pri 

določevanju skupin, sem se odločila, da si skupine sami izžrebajo. Vsaka skupina si je na 

začetku razdelila šablone in pričela z izdelovanjem s pomočjo fotografij postopka 

izdelave. Prešteli so lesene profile in jih že bolj natančno položili na šablono (Slika 6.18). 

Tudi z lepilnim trakom niso imeli velikih težav. Med tem so me prosili za dodaten leseni 

profil za pomoč. Nekaterim sem pri umestitvi nudila pomoč. Opazila sem, da otroci niso 

bili prepričani vase, ker so me spraševali za vsak naslednji korak izdelave. En otrok se je 

tudi zmotil pri štetju in dodal leseni profil (Slika 6.19). Lepili so jih na različne načine. 

Nekateri so po dva lesena profila prilepili skupaj in ju dodali na celoto, drugi pa so 

vsakega posebej prilepili na celoto in na koncu prišli do enakih rezultatov. Otroke sem 

opazovala med izdelavo in jim pustila, da so sami ugotovili svoje napake in jih popravili. 

Nekaterim se je ustavilo pri obračanju spodnjega dela splava. Skupaj smo prišli do rešitve, 

da morajo vse skupaj odlepiti od šablone in obrniti. Potem so se lotili zadnjega lesenega 

profila, ki drži jadro (Slika 6.20). Tisti, ki so pustili prevelik razmak med lesenimi profili 

spodnjega dela splava so imeli malce težav z lepljenjem zadnjega profila. Za izdelovanje 

jadra so uporabili škarje in poljubno izrezali svojega. Spodbudila sem jih, da so ga po 

svojih željah okrasili in prilepili. Otroci so bili ponosni na svoje izdelke (Slika 6.21). Kdor 

je želel, je lahko svojega preizkusil v vodi.  
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Slika 6.18: Nanašanje belega lepila 

 

Slika 6.19: Spodnji del splava 

 

 

Slika 6.20: Zgornji del splava 

 

Slika 6.21: Splavi otrok 

 

Otroci so potrebovali 30 minut za izdelavo in dopolnitev svojega splava, ker so vsi risali 

na jadra. Preizkusa z vodo so se vsi razveselili. Splav so potiskali in vanj pihali (Slika 

6.22). Tisti splav, ki je bil predolgo v vodi, se je razdrl. Ugotovili so, da plava, ker je iz 

lesa in je lahek ter tudi, da bi potrebovali lepilo, ki bi zdržalo v vodi. Splav je nadgradnja 

podstavka za lonček in odličen izdelek za igro z vodo, le vodoodporno lepilo bi zamenjali 

z navadnim belim lepilom. 

 

 

Slika 6.22: Preizkus z vodo 

 

Graf 6.18 prikazuje samostojnost otrok pri izdelovanju splava. Več kot polovica je 

samostojno izdelala izdelek. 
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Graf 6.18: Analiza samostojnosti otrok pri izdelavi splava 

6.1.10.4 Četrta dejavnost: Letalo 

Pri četrti dejavnosti sem uporabila novo metodo izdelovanja s pomočjo ravnila. Povedala 

sem jim, da ga lahko po želji uporabijo. Demonstracijo sem jim prikazala s pomočjo 

ravnila. Otroci so se razdelili v skupine in posedli za delovno mizo. Na voljo so imeli tudi 

barvne lesene profile in pričeli so z izdelovanjem. Kar hitro se je izkazalo, da večina otrok 

ni znala uporabljati ravnila. Nudila sem jim pomoč. Nekateri so se znašli, pustili ravnilo 

in naredili s pomočjo modela (Slika 6.23) po občutku ali pa so kar nanj postavili lesen 

profil in označili, kje ga prilepiti (Slika 6.25). To so bili v večini fantje, dekleta pa so se 

želela bolj potruditi (Slika 6.24) in zato so potrebovala tudi več časa kot fantje. Medtem 

so me spraševali, kako morajo nadaljevati. Pomagala sem jim z ustnimi navodili in jih 

spodbujala, da s pomočjo modela sami ugotovijo. Na koncu je vsem uspelo in letalo so 

želeli dograditi ali dopolniti. En fantek si je zamislil, da bi imelo njegovo letalo tri zgornja 

krila, zato je dodal še enega (Slika 6.41) . Nekateri so želeli letalo pobarvati. Nastali so 

zanimivi različni izdelki (Slika 6.26). Seveda so jih želeli odnesti domov. 

 

 

Slika 6.23: Prerisovanje iz modela 

 

Slika 6.24: Uporaba ravnila 
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Slika 6.25: Lepljenje na leseno ščipalko 

 

Slika 6.26: Letala otrok 

 

Otroci so potrebovali manj časa za izdelavo, kot sem predvidevala. Za samo izdelavo so 

porabili 20 minut in 5 minut dlje, kdor ga je dopolnjeval. Zaradi neznanja pri uporabi 

ravnila, sem jim pred naslednjo dejavnostjo pripravila urjenje za spoznavanje in 

uporabljanje ravnila. 

 

Izdelovanje letala je bilo zasnovano na drugačen način, tega pri predhodnih izdelkih niso 

poznali. S tem izdelkom sem želela otroke spodbuditi k povezovanju izkušenj na nov 

model, da pridobijo še druge tehniške spretnosti. Ravno zaradi tega se na grafu 6.19 vidi, 

da je skoraj polovica prisotnih otrok v skupini potrebovala pomoč. Spremenila ne bi 

ničesar, ker so se otroci dobro znašli in nadgradili svoje sposobnosti za nadaljevalno delo. 

Dobro pa je bilo tudi zame, da sem pridobila informacije o znanju uporabe ravnila, ki smo 

jih potrebovali pri naslednji dejavnosti. 

 

 

Graf 6.19: Analiza samostojnosti pri izdelavi letala 

6.1.10.5 Peta dejavnost: Okvir 

Pri peti dejavnosti sem dodala dodatno urjenje za spoznavanje in uporabljanje ravnila, ker 

se je pri prejšnji dejavnosti izkazalo, da ga večina otrok ne zna uporabljati. Otroke sem 
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po skupinah spraševala o lastnostih ravnila. Zanimalo me je po čem ga prepoznajo. 

Ugotovili so, da ima številke in črte. Pomembno je, da vedo kje začeti šteti in da 

prepoznajo vrstni red števil. Vsi niso vedeli, da je pomembno začeti meriti pri številu nič. 

Začeli so z merjenjem označenih črt na lesenih profilih, ki so-si jih izžrebali (Slika 6.27). 

Dvigniti so morali roko takrat, ko so zaslišali določeno dolžino, ki so jo izmerili. Otroci 

so po nekaj poizkusih v večini izmerili pravilno dolžino. Potem sem otokom pokazala 

preglednico v katero so razvrščali predmete od enega centimetra do štirih centimetrov. Iz 

škatle so vzeli določen predmet (žica, lesena palica) in ga izmerili ter postavili na pravo 

mesto v preglednici. Nato smo pregledali, ali so vsi postavljeni na pravo mesto (Slika 

6.28). Nekateri so že kar brez merjenja videli, koliko je dolg predmet. Pri naslednji 

dejavnosti so morali sami narisati na lesen profil določeno dolžino. Tu so nekateri 

potrebovali več pomoči. Na koncu urjenja pa so lahko izdelali svoje ravnilo. Ravnila so 

nastala tako, da so centimetre prerisali s pomočjo ravnila (Slika 6.30), nekateri so dodali 

še milimetre, če so imeli tako ravnilo, drugi pa so jih narisali po občutku s številkami in 

ga pobarvali. 

 

 

Slika 6.27: Merjenje dolžine na lesenem profilu 

 

Slika 6.28: Razporeditev dolžin v tabelo 

 

 

Slika 6.29: Risanje dolžin 

 

Slika 6.30: Izdelovanje ravnila 
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Po uvodnem urjenju z ravnilom sem izvedla demonstracijo novega izdelka in potem so 

se lotili izdelave v dvojicah. Otroci so na začetku med seboj težko sodelovali. Kljub temu, 

da sem jim povedala, da morata v paru izdelati en izdelek, sta pričela izdelovati vsak 

svojega. Povedala sem tudi, da bodo izdelovali s pomočjo modela in mojih navodil, če bo 

potrebno. Želela sem, da si med seboj pomagajo, da so čimbolj samostojni in skupaj 

ugotavljajo. Opazila sem, da so nekateri imeli bolj razvite spretnosti, kot drugi v paru. 

Spodbujala sem jih naj drug drugemu svetujejo in pokažejo način, kako bi skupaj prišla 

do rešitve. Nekaterim parom je komunikacija stekla in potem so imeli izdelek hitro 

narejen. Pri postopku izdelave so bili hitrejši, ker so si vse delili. Najprej so morali na 

vseh lesenih profilih označiti določene centimetre. Pomagali so si z modelom in sicer 

tako, da so nekateri polagali svoje lesene profile na model in na njih prerisali določene 

meritve (Slika 6.32). Drugi otroci pa so uporabljali ravnilo (Slika 6.32). Potem sem jim 

svetovala, da za lažjo predstavo pred lepljenjem sestavijo celoten okvir (Slika 6.31). Pri 

tem delu je nekaj od njih potrebovalo mojo pomoč. Če je kdo v paru prilepil na napačno 

mesto, ga je drugi opozoril na napako. Na sliki 6.33 je prikazano, kako sta se v paru 

organizirala, eden od njiju je nanašal belo lepilo, drugi pa je lepil lesene profile. 

Kakšnemu paru tudi ni uspelo pravilno izdelati okvir. Na koncu sem jim ponudila 

možnosti izbire dodatkov za okrasitev. Vsak od para je izbral nekaj dodatkov in jih 

prilepil na okvir. Odločili so se tudi, da ga bodo pobarvali s flomastri in nanj prilepili 

svoja imena (Slika 6.34). Dodali so tudi vrvico in papirnato sliko (Slika 6.35). 

 

 

Slika 6.31: Sestavljanje z opazovanjem modela 

  

Slika 6.32: Označevanje mer z ravnilom in brez 

s pomočjo modela 
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Slika 6.33: Nanašanje belega lepila in lepljenje 

s pomočjo modela 

 

Slika 6.34: Izdelani in dopolnjeni okvirji 

 

 

 

Slika 6.35: Razstava okvirjev 

 

Otroci so želeli samostojno izdelovati okvir, da bi ga lahko vsak odnesel domov. Odločili 

smo se, da izdelke obesijo v igralnici. Večini parov je uspelo izdelati v 20 minutah in 

potem so porabili 10 minut za okrasitev. Vsi so bili pripravljeni izdelovati in dopolnjevati 

okvir, vsi so se trudili po svojih močeh in nastali so unikatni izdelki, na katere so bili 

ponosni. Pri peti dejavnosti je polovica prisotnih otrok potrebovala malo pomoči, kar je 

razvidno iz 6.20 grafa. Dejavnost je bila dobro zasnovana, ker so se otroci preizkusili z 

delom v dvojicah in naučili medsebojnega sodelovanja. S prejšnjim izdelkom smo 

ugotovili, da niso znali uporabljati ravnila, kar je dobro, saj so se urili v tem pred peto 

dejavnostjo. Brez tega urjenja z ravnilom, bi bila ta dejavnost neuspešna. 
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Graf 6.20: Analiza samostojnosti otrok pri izdelavi okvirja 

6.1.10.6 Šesta dejavnost: Most 

Pri zadnji dejavnosti smo se z otroki posedli na blazino in obnovili vse, kar so se novega 

naučili. Pogovarjali smo se o materialu, s katerim smo izdelovali, zanimali so me novi 

pojmi, ki so jih osvojili med dejavnostmi, našteli so mi vse izdelane ustvarjalno tehnične 

izdelke in pogovarjali smo se o tem, kako so jih uporabili doma. Nato sem jim povedala, 

da nas čaka še zadnji izdelek, na kar so se žalostno odzvali. Vse otroke sem povabila za 

delovno mizo in jim demonstrirala izdelavo novega izdelka. Otroci so me pozorno 

spremljali in bili navdušeni nad prikazanim. Povedala sem jim, da bodo tudi tokrat 

izdelovali v paru. Zanimalo me je njihovo mnenje o tej učni obliki. Dobila sem pozitivne 

odgovore kot so, da je dobro, ker je hitreje narejeno in slabe, ker ne more vsak svojega 

odnesti domov. Potem sta se po dva ali trije pari posedli za delovno mizo. Pred seboj so 

imeli končen model mostu. Povedala sem jim, da želim, da v paru ugotovijo, kako bodo 

pričeli z izdelovanjem. Nekateri so se spomnili, kako sem jaz demonstrirala, en od parov 

pa je spremenil vrstni red sestavljanja. Pari, ki so pričeli z drugačnim vrstnim redom, so 

imeli nekaj težav pri sestavljanju in lepljenju celote (slika 6.39). Pri parih, kjer sta bila 

dekle in fant, se je nekje pokazala vodilnost fantov, ti so prevzeli pobude in bili hitri pri 

lepljenju. Moja naloga med tem je bila, da jih umirim in spodbudim k sodelovanju in 

pomoči drugemu. Dekleta pa sem spodbujala, da tudi same povedo svoje mnenje o tem, 

kako bi se lotile dela. Otroci so nanašali belo lepilo po celi dolžini lesenega profila ali pa 

samo na mestih, kjer so ugotovili, da se bodo deli spajali (Slika 6.36). Nekateri otroci so 

me zelo pozitivno presenetili, kako dobro so se vključili v par in umirjeno pravilno 

izdelovali. Delo sta si v paru razdelila tako, da je vsak od njiju naredil polovico izdelka 

(Slika 6.37). Ko sta končala svojo ograjo mostu, sta vsak svojo s skupnimi močmi 

prilepila na spodnji del mostu (Slika 6.38). Ti pari so tudi 5 minut prej končali brez 
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pomoči. V večini pa so otroci izdelek dokončali v 25 minutah, pred časom, ki sem ga 

predvidevala. En par se je odločil, da bi svoj most pobarval (slika 6.40). Ko so vsi pari 

opravili svoje delo, sem končane izdelke postavila na mizo in jih vprašala, kaj bi naredili 

z vsemi mostovi. Seveda so rekli, da bi jih odnesli domov, vendar te možnosti niso imeli. 

Pomagala sem jim pri ugibanju in podala namig, ali bi jih lahko sestavili. Najprej so 

poizkusili in videli, da se mostovi združujejo v verigo. Nato so jih vzeli, postavili na 

blazine in jih sestavili. Potem so vzeli še avtomobilčke, živali in druge pripomočke. 

Samostojno igro prikazuje spodnja slika 6.41. 

 

 

Slika 6.36: Skupno izdelovanje spodnjega dela 

mostu 

 

Slika 6.37: Izdelovanje ograje mostu 

 

 

Slika 6.38: Skupno lepljenje v celoto 

 

Slika 6.39: Obrnjen postopek izdelovanja 
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Slika 6.40: Barvanje mostu 

 

Slika 6.41: Igra z verižnimi mostovi 

 

Otroci so bili bolj samozavestni pri izdelovanju mostu in so dobro sodelovali med seboj, 

ker so v večini že osvojili spretnosti, ko so jih urili in stopnjevali pri predhodnih izdelkih. 

Zasnovana dejavnost je uspela. Njen namen je bil, da izdelajo čim več enakih delov 

mostu, ki so bili zasnovani tako, da se spajajo med seboj in se sestavijo v verigo. Graf 

6.21 prikazuje, da je polovica prisotnih otrok potrebovala malo pomoči, druga polovica 

pa je izdelovala brez moje pomoči. Med samo dejavnostjo sem ugotovila, da je bolje, če 

imamo pri delovni mizi samo dva para, saj jima lažje nudimo pomoč. 

 

 

Graf 6.21: Analiza samostojnosti otrok pri izdelavi mostu 

6.1.11 Evalvacija dejavnosti 

Vse dejavnosti so bile zasnovane tako, da bi lahko vsak otrok pridobil in uril nove 

tehniške spretnosti preko ustvarjalno tehničnih izdelkov. Videti je, da so z vsakim novim 

izdelkom potrebovali manj pomoči in so postajali bolj samozavestni pri izdelovanju, več 
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pomoči so potrebovali takrat le, ko so urili nove tehniške spretnosti. Opazovane spretnosti 

prikazuje graf 6.22. Najprej sem otroke želela preizkusiti in uriti v individualnih 

dejavnostih, pri katerih so postopoma pridobivali nove tehniške spretnosti ali utrjevali že 

poznane, nato pa so se preizkusili še v dvojicah. Ugotovila sem, da so nekateri otroci bolj 

osvojili tehniške spretnosti kot drugi, in sicer s tem, da so prevzeli vodstvo pri izdelovanju 

in tako hitreje ter bolj natančno izdelovali kot drugi v paru, kar pa ni bilo odvisno od 

spola. Od vodilnih otrok v paru sem pričakovala, da drugemu pomagaj. Nekateri otroci 

so se pustili voditi in pri tem tudi izboljšali svoje tehniške spretnosti. Moje pomoči so bili 

deležni takrat, ko niso vedeli kaj in kako bi nadaljevali. Pred tem pa sem jih spodbujala 

in podajala določene namige za nadaljevanje.  

 

Otroci so med procesom dela izkusili, kaj in kako lahko ustvarjajo z lesenimi profili. Tudi 

meni so rekli, da sem zelo ustvarjalna in da komaj čakajo, da bodo z menoj ponovno 

ustvarjali nove izdelke, ki jih še niso videli in poznali. Potem ko smo končali izdelke, so 

imeli možnost izbire dograjevanja in dopolnjevanja. Nekateri otroci so bili zelo izvirni 

pri svojih idejah, ostali pa so jim sledili. Res pa je, da so bili otroci pri tem omejeni z 

izbiro dodatnega materiala. Vsak otrok bi verjetno lahko dopolnil svoj izdelek na še več 

različnih načinov, če bi le imel več možnosti pri izbiri ali pa tudi ne, kar sem tudi sama 

opazila. Če so imeli otroci več različnih dodatkov, so želeli kar vse naenkrat prilepiti in 

še pobarvati. Taki izdelki so bili na koncu preveč polni in nasičeni. Zato je tu zelo 

pomembno, koliko in kakšne možnosti damo otroku na voljo. Nekateri otroci so svoj 

izdelek dogradili tako, da so mu dodali še kakšen lesen profil, kot prikazuje slika 6.42, ko 

je na primer fantek letalu dodal zgornje krilo.  

 

 

Slika 6.42: Dograditev letala 
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Pri vsaki dejavnosti sem si beležila, koliko časa so otroci potrebovali za izdelovanje 

svojega ustvarjalno tehničnega izdelka. Čase posameznih dejavnosti sem združila in 

uredila. Graf 6.22  nam prikazuje, da sem dobro predvidevala okvirni čas izdelave 

samostojnih ustvarjalno tehničnih izdelkov, ker so v povprečju pri vsaki dejavnosti 

izdelek izdelali do zastavljenega časa. 

 

 

Graf 6.22: Izdelava samostojnih izdelkov v zastavljenem času 

 

Dejavnosti, z izdelovanjem različnih ustvarjalno tehničnih izdelkov so se povezovale z 

ostalimi področji Kurikuluma za vrtce. Na matematičnem področju so otroci šteli lesene 

profile, spoznavali in merili z ravnilom, utrjevali vrstni red števil in ustvarjali z barvami. 

Umetnost se je povezovala z barvanjem, lepljenjem in striženjem. Pri jeziku so spoznavali 

nove besede in uporabljali stavke pri opisu postopka izdelave. Povezanost je bila tudi s 

področjem družbe, saj so otroci sodelovali in si nudili medsebojno pomoč. Najbolj pa so 

krepili svoje gibalno področje drobnih gibov, njihovo usklajenost in hitrost.  

 

Na koncu dejavnosti sem si ob spremenljivkah beležila ugotovitve, ki so zapisane v 

nadaljevanju in primerjane po spolu. Otroci obeh spolov so pred dejavnostmi dobili 

dovolj spodbud za delo in zanj kazali velik interes. Že pred tem sem izvedela, da niso 

imeli na tehniškem področju dovolj znanja in zelo malo ali pa nič izkušenj. Izstopalo je 

le eno od deklet, saj je veliko vedela o lesu, ker se je nekdo doma ukvarjal z gradnjo iz 

lesa. Zato sem za vse otroke pripravila dejavnosti, s katerimi so pridobivali nove izkušnje 

in se urili s postopki izdelovanja. Opazila sem, da so bila dekleta bolj natančna in bolj 

umirjena, kot fantje, saj so bili oni na začetku zelo površni in hitri. Med dejavnostmi je 

bilo nekaj deklet in fantov katerim je upadlo razpoloženje, ker niso znali nadaljevati. 

Takim sem priskočila na pomoč in jih pri tem spodbujala za nadaljnje delo. Vsi otroci še 

niso imeli dobro razvitih ročnih spretnosti, kot so natančnost, izvajanje pravilnega 
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postopka dela, uporaba lepilnega traku, polaganje lesenih profilov na šablono in lepljenje 

lesenih profilov. Pri vseh dejavnostih sem si zapisovala, katere tehnike so jim povzročale 

težave. Ko smo zaključili z vsemi dejavnostmi, sem rezultate združila. Med tem sem 

opazila, da si večina otrok ni zapomnila postopka izdelave, ker so me pogosto spraševali 

kako naj nadaljujejo, kar prikazuje tudi spodnji graf 6.23. En od mojih namenov je bil 

tudi ta, da otrokom privzgojim drugačni metodi izdelovanja s katerima bodo urili in 

povezovali tehniške spretnosti. Zanimivo je, da so otroci hitro osvojili določene spretnosti 

za katere sem mislila, da jim bodo povzročale težave. Pri enem izdelku (na primer letalo) 

so imeli težave, ker določene spretnosti niso poznali in je še niso izkusili, ko pa so jo 

osvojili so pri naslednjem bolj samostojno izdelovali (na primer risanje z ravnilom in 

njegova uporaba pri izdelovanju). Najprej se je pri četrti dejavnosti izkazalo, da otroci 

ravnila ne znajo uporabljati, potem pa so z dodatnim urjenjem ravnilo spoznali in pri 

naslednji peti dejavnosti, to spretnost uporabljali. Na koncu so bili vsi ponosni na svoj 

izdelek, ga razstavili, se z njim igrali ali pa ga odnesli domov. 

 

 

Graf 6.23: Nudenje pomoči 
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7 DISKUSIJA 

V nadaljevanju je zapisano, kako sem dosegla zastavljene cilje (C 1–6) in analize 

posameznih predvidevanih hipotez (H 1–H 5). 

 

C 1: Predstaviti svet tehnike in tehnologije v zgodnjem obdobju, pojem tehniška 

ustvarjalnost in splošna ustvarjalnost z različnimi materiali v vrtcu. 

 

Cilj sem dosegla tako, da sem predstavila svet tehnike in tehnologije v zgodnjem obdobju 

pri poglavju 2, kako se otrok že med spontano igro in raziskovanjem sveta okoli sebe 

srečuje s tehniko in tehnologijo. Vzgojno-varstvene organizacije pa ga lahko z različnimi 

metodami in dejavnostmi usmerijo v raziskovanje, opazovanje ipd. Ustvarjalnost sem 

predstavila v poglavju 3 in pod poglavjem tudi tehniško ustvarjalnost. Splošno ustvarjanje 

z različnimi materiali pa sem preverjala v anketnih vprašalnikih, poglavje 6.1, in 

ugotovila, da se strokovni delavci in delavke največ poslužujejo različnih vrst papirja za 

izvedbo dejavnosti. Prav tako, pa se zavedajo, da je za razvijanje tehniške ustvarjalnosti 

najboljše ponuditi les. Za glavni material pri ustvarjalno tehničnih izdelkih v vrtcu sem 

izbrala les in otroci so lahko preko poteka dela zbirali izkušnje za ustvarjanje z lesenimi 

profili in končne izdelke tudi sami dogradili ali dopolnili. 

 

C 2: Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavk in delavcev v vrtcu do 

ustvarjalno tehničnega dela in koliko se poslužujejo lesenih profilov za krepitev 

tehniške ustvarjalnosti v obdobju zgodnjega učenja tehnike in tehnologije. 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavke in delavce v vrtcu sem pri 

podpoglavju 6.1 ugotovila, da imajo na tehniško ustvarjalnost različne poglede, vendar 

se s skupnimi odgovori približajo pravemu mnenju. Vedo, kaj to je, na kakšen način in s 

čim jo lahko razvijajo. Iz danih odgovorov iz 6. vprašanja predvidevam, da posameznik 

premalo pozna tehniško ustvarjalnost in se zato malo poslužujejo ustvarjalno tehničnih 

dejavnosti v vrtcih. Na primer eden od njih je zapisal, da je tehniška ustvarjalnost 

ustvarjanje iz različnega materiala, drugi je napisal, da je to zahtevnejše ustvarjanje, tretji, 

da se otrok nauči tehniko in četrti, da so to spretnosti in ideje.  Na podlagi odgovorov pri 
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14. anketnem vprašanju sem ugotovila tudi, da se malo poslužujejo lesenih profilov za 

krepitev tehniške ustvarjalnosti v obdobju zgodnjega učenja tehnike in tehnologije. 

 

C 3: Načrtovati ustvarjalno tehnične dejavnosti in izdelati celovite modele iz lesenih 

profilov primernih za skupino otrok starosti 5–6 let. 

 

Na podlagi ugotovitev iz odgovorov v anketnem vprašalniku in prebrane literature sem 

skrbno načrtovala ustvarjalno tehnične dejavnosti za skupino otrok, starih 5–6 let. Potem 

sem na podlagi načrtov, ki so dodani med priloge 10.2, izdelala celovite modele iz lesenih 

profilov, fotografirala postopek izdelave in v podpoglavje 6.2 zapisala zasnovo in 

izdelavo vseh ustvarjalno tehničnih izdelkov. 

 

C 4: Izvedba ustvarjalno tehničnih dejavnosti z lesenimi profili v vrtcu. 

 

Pred izvedbo ustvarjalno tehničnih dejavnosti sem najprej otroke motivirala in pripravila 

s tem, da so si ogledali posnetek izdelave lesenih profilov, samostojno ustvarjali z 

lesenimi profili in ostalim ponujenim materialom, preko igre spoznali tri celovite modele 

iz lesenih profilov in se urili pri postavitvi lesenih profilov na različne šablone. Izvedba 

ustvarjalno tehničnih dejavnosti je opisana v 6.3 podpoglavju. Otroci so z navdušenjem 

sodelovali in medtem z mojimi spodbudami pridobivali, razvijali in krepili svoje 

sposobnosti, izkušnje, spretnosti, delovne navade in različna osnovna znanja. 

 

C 5: Analizirati samostojnost otrok pri izdelavi ustvarjalno tehničnih izdelkov. 

 

Pred izvedbo ustvarjalo-tehniških dejavnosti sem si uredila tabelo, v katero sem sproti 

zapisovala, koliko in pri kateri spretnosti je posamezni otrok ali par potreboval pomoč za 

določeno izdelavo ustvarjalno tehničnega izdelka. Otroke sem spodbujala in želela, da s 

svojo lastno aktivnostjo in razmišljanjem izvedejo dano nalogo, saj le tako najbolj 

vplivajo na razvoj tehniških sposobnosti. Analize samostojnosti sem uredila v grafe, ki so 

prikazani v podpoglavju  6.3.1. 
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C 6: Kritično ovrednotiti ustvarjalno tehnično dejavnost in podati smernice za delo 

vzgojiteljev pri tehniški vzgoji. 

 

Pri začetnih ustvarjalno tehničnih dejavnostih so imeli otroci kar nekaj težav, vendar so 

hitro osvojili postopke in način dela. Z vsako dejavnostjo so pridobivali nove izkušnje, 

sposobnosti in stopnjevali zahtevnost izdelkov. Med našim procesom pri dejavnostih so 

postajali vse bolj prepričani sami vase, da to zmorejo in z veseljem sodelovali ter komaj 

čakali, da ponovno pridem. Ob koncu našega druženja so želeli vse izdelke odnesti domov 

in me spraševali, ali lahko še sami ustvarjajo z lesenimi profili. Ugotovila sem, da so 

pripravljeni na novo strategijo tehnike in tehnologije, ki je projektna naloga. 

 

Moj sklop ustvarjalno tehničnih dejavnosti z lesenimi profili je primerno zasnovan po 

stopnjevanju težavnosti za vse otroke drugega starostnega obdobja, ki imajo malo razvite 

tehniške sposobnosti in se bodo prvič spopadali z izdelavo ustvarjalno tehničnih izdelkov. 

Zasnovala sem jih za otroke v skupini 5–6 let in za mlajše skupine priporočam, da se 

najprej lotijo več različnih začetnih urjenj s šablonami in postopoma preidejo na 

konkretno dejavnost, kot je sestavljanka. Vzgojitelji naj opazujejo in spodbujajo otroke 

pri osvajanju novih tehnik in spretnosti, saj bodo le tako lahko vedeli, kdaj so otroci 

pripravljeni za nove ustvarjalno tehnične dejavnosti. Ustvarjalno tehnične dejavnosti je 

možno spreminjati glede metod dela in metod izdelovanja, ki so različno prikazane pri 

dejavnostih. Tako si lahko vsak vzgojitelj primerno prilagodi dejavnost svoji skupini v 

vrtcu. Prav tako so leseni profili cenovno dostopni v trgovinah z ustvarjalnim materialom. 

 

V diplomskem delu sem preverjala tudi naslednje hipoteze: 

 

H 1: Več kot polovica strokovnih delavk in delavcev v vrtcu se mesečno malo 

poslužuje lesenih profilov za ustvarjalno delo z otroki. 

 

Prva hipoteza se potrdi. Strokovne delavke in delavci v vrtcu se na mesec malo 

poslužujejo ustvarjalno tehničnih dejavnosti z lesenimi profili.  
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H 2: Večina strokovnih delavk in delavcev v vrtcu še ni izdelovala z lesenimi profili. 

 

Druga hipoteza se ne potrdi, ker je več kot polovica anketiranih že izdelovala z lesenimi 

profili. S tem sem dobila potrditev, da so leseni profili primerni za predšolske otroke in 

je potrebno le pravilno zasnovati primerne dejavnosti za otroke. 

 

H 3: Več kot polovica otrok ne bo vedela, kaj bi lahko naredili iz lesenih profilov. 

 

Vsak otrok je potreboval nekaj časa za razmislek. Potem so mi povedali več različnih idej 

in jih sestavili z lesenimi profili. Nekateri so sestavili svoja imena, človeške figure, hiše 

in druge stvari, katere sem zapisala pri 6.3.1 poglavju. Hipoteza se ne potrdi, ker so bili 

otroci zelo izvirni in so me presenetili s svojim načinom razmišljanja. 

 

H 4: Več kot polovica otrok bo potrebovala pomoč pri razumevanju navodil iz 

fotografij postopka. 

 

Hipoteza se deloma potrdi. Otroci so, pri vseh izvedenih ustvarjalno tehničnih 

dejavnostih, največ pomoči potrebovali pri razumevanju navodil postopka, kar potrjuje 

graf 6.23. Razumevanje navodil postopka pa se je skozi dejavnosti zmanjševala zaradi 

večkratnega ponavljanja in osvojenih spretnosti. Fotografije postopka izdelave so bile ena 

iz med metod izdelave, le-te so imeli v pomoč pri sestavljanki, lončku na podstavku in 

splavu. Več kot polovica otrok je potrebovala pomoč pri razumevanju navodil s fotografij 

postopka pri sestavljanki, ker pred tem niso poznali takšnega dela. Pri ostalih dveh 

dejavnostih pa te pomoči niso več potrebovali v takšni meri, ker so to sposobnost že 

osvojili. 

 

H 5: Več kot polovica otrok bo izdelala svoj izdelek v predvidenem času. 

 

Hipoteza se potrdi. Več kot polovica otrok je izdelala svoj ustvarjalno tehnični izdelek v 

predvidenem času, kar nam prikazuje graf 6.22 pri podpoglavju 6.3.2. Za vsako dejavnost 

sem postavila okvirni čas 30 minut. Pri nekaterih so izdelali samostojni ustvarjalno 

tehnični izdelek še pred zastavljenim časom. Več časa od zastavljenega je večina otrok 

potrebovala le pri eni dejavnosti. 
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8 ZAKLJUČEK 

Do zaključka sem prišla s pozitivnimi mislimi in ponosom, ker je moja začetna ideja o 

lesenih profilih prerasla na strokovno raven poučevanja tehnike in tehnologije v 

predšolskem obdobju. Leseni profili ne služijo samo potrošnemu materialu za sladoled 

ali kavo, niso le material za splošno ustvarjanje, so tudi material za razvijanje in 

spodbujanje otrokovega razvoja in tehniških sposobnosti. 

 

Vzgojiteljevo načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je najbolj pomembno. 

Preden sem zasnovala vse ustvarjalno tehnične dejavnosti, sem morala poznati razvoj 5–

6 letnih otrok v izbrani skupini. Dejavnosti sem prilagodila glede na to, da imajo že dobro 

razvit vid, kar pomeni, da bodo pozorni na podrobnosti (barve, velikost in obliko), dober 

sluh, znajo šteti in prepoznati števila do 10, prepoznajo črke in zapišejo svoje ime in prav 

tako imajo dobro razvito predstavo, kar pomeni, da lahko rišejo po spominu (tisto, kar si 

zapomnijo ali domišljajo). Najbolj pomembna lastnost otrok, ki je vplivala na izbiro 

strategije tehnike in tehnologije, pa je bila, koliko imajo otroci v skupini razvite spretnosti 

na tehniškem področju. Glede na vse te zbrane informacije, sem se odločila za delovno 

nalogo, ki sodi med reproduktivne dejavnosti, kar pomeni, da otroci ne bodo imeli dovolj 

možnosti razvijati ustvarjalnosti. Moj name je bil, da otrok izdela izdelek, s katerim si bo 

razvijal ustvarjalne zmožnosti, si pridobival osnovne spretnosti, delovne navade in 

tehniško znanje ter izkušnje preko samodejavnosti. Preko zasnovanih ustvarjalno 

tehničnih dejavnostih je imel vsak otrok možnost razvijati in pridobivati motorične, 

senzorne in mentalne sposobnosti. Med dejavnostmi so otroci spoznavali in pridobivali 

izkušnje pri tehniški ustvarjalnosti z lesenimi profili, kar pomeni, da so preoblikovali 

začetno stanje materiala v določene ustvarjalno tehnične izdelke, ki so bili za njih 

nepoznani, novi in jih še nikjer niso videli ali preizkusili. 

 

S svojim diplomskim delom želim spodbuditi vzgojitelje in vzgojiteljice, da se 

poslužujejo takih oblik tehniškega dela v vrtcu, saj so tudi ti otroci brez predznanja in z 

malo izkušnjami tekom različnih ustvarjalno tehničnih dejavnosti le z lesenimi profili 

nadgradili svoje sposobnosti in tehniške spretnosti. Lahko trdim, da so otroci pripravljeni 

na produktivno-ustvarjalne dejavnosti pri katerih bodo pridobivali ustvarjalno tehniško 

mišljenje, ki je pomembno za njihovo prihodnost in lahko da bo v bližnji prihodnosti 
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zaradi našega znanja in spodbud iz predšolskega obdobja svetu predstavil nov uporaben 

izum. 
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10 PRILOGE 

10.19 Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCE V VRTCU 

Spoštovani! 

Sem Sandra Šunkar, nekdanja študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. Pripravljam diplomsko delo pri 

predmetu Tehnika in tehnologija, z naslovom USTVARJALNO TEHNIČNE DEJAVNOSTI Z UPORABO LESENIH PROFILOV 

Z OTROKI STARIMI 5–6 LET, s katerim bom zaključila študij. Prosim vas, da odgovorite na nekaj vprašanj in mi s tem pomagate 

ugotoviti kako krepite tehniško ustvarjalnost pri predšolskih otrocih. Anketni vprašalnik je anonimen. Zbrane podatke bom uporabila 

zgolj v namen raziskovanja pri diplomskem delu. 

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 

 

Vprašanja z zvezdico (*) so obvezna. 

Prvi sklop vprašanj: Osebni podatki. 

1. Spol:* 

• Ženski 

• Moški 

 

2. Starost:* 

• 18–25 let 

• 26–35 let 

• 36–45 let 

• 46–55 let 

• 56–65 let 

• Drugo:______________________________ 

 

3. Izobrazba:* 

• Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok 

• Pomočnik vzgojitelja 

• Drugo:______________________________ 

 

4. Čas zaposlitve v vrtcu:* 

• 1–10 let 

• 11–20 let 

• 21–30 let 

• 31–40 let 

 

 



 

II 

 

Drugi sklop vprašanj:  

5. Katere materiale v vrtcu največkrat uporabite za izvedbo dejavnosti? (možnih je več odgovorov)* 

• Različne vrste papirja (pisarniški, karton, lepenka, higienski, risalni, embalažni…) 

• Različne vrste lesa (veje, kosi lesa, polizdelki…) 

• Glino 

• Različne vrste blaga 

• Različne naravne materiale (listi, plodovi, kamni) 

• Različne vrste kovin 

• Različne umetne materiale (moos gumi, polistiren, bombažna vata…) 

• Različno odpadno embalažo (zamaški, plastenke, tetrapaki…) 

• Drugo:______________________________ 

 

6. Kaj za vas pomeni pojem tehniška ustvarjalnost?* 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Za kateri metodi dela mislite, da najbolje spodbujata otrokovo tehniško ustvarjalnost?* 

• Metoda igre in opazovanja 

• Metoda demonstracije in posnemanja 

• Metoda pripovedovanja in poslušanja 

• Praktično delo 

• Drugo:______________________________ 

 

8. Kateri materiali od naštetih po vašem mnenju najbolj spodbuja otroka k tehniški ustvarjalnosti?* 

• Različne vrste lesa (veje, kosi lesa, polizdelki…) 

• Različne vrste papirja (pisarniški, karton, lepenka, higienski, risalni, embalažni…) 

• Različne vrste blaga 

• Različna odpadna embalaža (zamaški, plastenke, tetrapaki…) 

• Različni naravni materiali (listi, plodovi, kamni…) 

• Različni umetni materiali (moos gumi, polistiren, bombažna vata...) 

• Glina 

• Različne vrste kovin 

• Drugo:______________________________ 

 

9. Koliko ustvarjalno tehničnih dejavnosti izvedete na mesec z otroki v svoji skupini?* 

• Nič  

• 1–5 dejavnosti 

• 5–10 dejavnosti 

• Drugo:______________________________ 

 



 

III 

 

10. Pri katerih skupinah otrok ste največkrat izvajali ustvarjalno tehnične dejavnosti?* 

• 1–2 leti 

• 2–3 leta 

• 3–4 leta 

• 4–5 let 

• 5–6 let 

 

11. Izberite tri kategorije, za katere mislite, da so najbolj pomembne za spremljanje otrokovih 

dosežkov v vrtcu.* 

• Logično razmišljanje 

• Sposobnost tveganja 

• Sposobnost spraševanja 

• Ustvarjalnost 

• Sposobnost razumevanja 

• Pomnjenje 

• Delo v skupini 

• Drugo:______________________________ 

 

12. Napišite izdelek z različnimi materiali, s katerim lahko krepimo tehniško ustvarjalnost (primer: 

VETERNICA iz papirja, lesene palice in žebljička).* 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tretji sklop vprašanj: Oglejte si sliko, na kateri so leseni profili in odgovorite na naslednja vprašanja. 

 

13. a) Ali ste že kdaj naredili kakšen izdelek iz lesenih profilov?* 

• Da 

• Ne  

 

b) Če ste odgovorili z da, katerega? 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Kolikokrat na mesec uporabljate lesene profile za ustvarjalno delo z otroki?* 

• Nikoli 

• Malo 

• Pogosto 

• Drugo:______________________________ 



 

IV 

 

 

15. Ali bi lahko lesene profile uporabili v prvi starostni skupini za ustvarjalne dejavnosti?* 

• Da 

• Ne  

 

16. Kako bi/ste uporabili lesene profile v prvi starostni skupini?* 

• Za igro 

• Za ustvarjanje preprostih izdelkov 

• Za tehniške dejavnosti 

• Ne bi uporabil/-a 

• Drugo:______________________________ 

 

17. a) Prosila bi še, da z mano podelite kakšno idejo in napišite ustvarjalno tehnični izdelek za otroke 

stare 5–6 let z lesenimi profili. Koliko lesenih profilov potrebujete in katere druge materiale bi še 

potrebovali za izvedbo enega izdelka? (primer: PAHLJAČA iz dveh lesenih profilov, pisarniškega 

papirja in razcepke, OKVIR ZA FOTOGRAFIJO iz desetih lesenih profilov) 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Katere pripomočke in orodja bi potrebovali pri svoji izvedbi ustvarjalno tehničnega izdelka za 

otroke stare 5–6 let, ki ste ga zapisali pri 17. a) vprašanju? (primer: okvir za fotografijo-belo lepilo 

in flomastre) 

• Belo lepilo 

• Navadno lepilo 

• Tempere in čopiče 

• Elastike 

• Vrv 

• Škarje 

• Flomastre 

• Lepilni trak 

• Risalne žebljičke 

• Drugo:______________________________ 
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10.20 Tehniške risbe 
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10.21 Priprave praktičnih nastopov v vrtcu 

UVODNA PRIPRAVA VSEH PRIPRAV 

VRTEC: Vrtec Komenda 

ENOTA: Moste 

VZGOJITELJICA: Silva Spruk 

SKUPINA: Žabice 

TEMA: Izdelovanje ustvarjalno tehničnih izdelkov z lesenimi profili 

STAROST OTROK: 5–6 let 

ŠTEVEILO OTROK: 23 otrok 

DATUM: obdobje med 16. 4. 2018 in 7. 6. 2018 

 

Globalni cilj: 

• Spoznavanje tehniških predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije. 

 

Operativni cilji: 

Otrok: 

• se uri v različnih tehniških opravilih in preko tehniških izkušenj razvija tehniško 

ustvarjalnost in mišljenje, 

• spozna lesene profile in s tem razvija in oblikuje nove ustvarjalno tehnične 

zmožnosti in spretnosti, 

• se navaja na samostojno delo in delo v dvojicah, 

• sam ali v dvojicah po pravilnem postopku in z različnimi metodami dela izdela 

ustvarjalno tehnični izdelek, 

• razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• pridobiva, razvija in uporablja navade, različne tehnike in delovne spretnosti, 

• ob izdelovanju ustvarjalno tehničnih izdelkih pridobiva znanja, delovne navade in 

ročne spretnosti ter si preko tega razvija koordinacijo oči, rok in prstov, 

• poustvarja in ustvarja iz različnih materialov. 

 

Metode dela: razlaga, opazovanje, razgovor, praktično delo 

Oblika dela: individualna, v dvojicah, skupinska, skupinska. 
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Delovne tehnike: uporaba belega lepila, lepljenje lesenih profilov in ostalega materiala 

Novi pojmi in posplošitve: leseni profili 

 

Zarisno in merilno orodje: svinčnik, ravnilo, flomaster. 

Obdelovalno orodje: škarje. 

Materiali: leseni profili, pisarniški papir, umetna pena, krep papir. 

Delovna sredstva in pripomočki: belo lepilo, lepilni trak, čopič, lončki, tempera barve. 

Učna sredstva: video predstavitev izdelave lesenih profilov. 

 

Potek dejavnosti: 

• individualni pogovor o lesenih profilih, 

• ogled posnetkov izdelovanja lesenih profilov in pogovor o videnem. 

• uvodne motivacijske dejavnosti za spoznavanje z materialom in pridobivanjem 

izkušenj preko ustvarjalnih dejavnosti in samostojne igre z modeli iz lesenih 

profilov. 

• pogovor o nastalih ustvarjalnih individualnih izdelkih, 

• predstavitveni uvod, katere izdelke bomo izdelovali. 
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PRIPRAVA ZA 1. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: 

SESTAVLJANKA 

Datum: 17. 4. 2018 

Število prisotnih otrok: 20 

Čas izvedbe: 8.45–10.30 

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok si privzgaja različne metode izdelovanja in se uri pri različnih tehniških 

spretnostih ter jih povezuje med seboj, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• spodbujanje otroka za samostojno izdelavo sestavljanke. 

 

Metode dela: praktično delo, demonstracija, razlaga, opazovanje, razgovor, spodbujanje, 

izdelovanje s pomočjo šablone, izdelovanje s pomočjo fotografij postopka izdelave. 

Oblika dela: individualna, skupinska. 

Materiali: leseni profili (114x10x2 mm), lepilni trak. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): šablona za 114 milimetrske lesene profile, 

tempera barve, čopiči, lončki, fotografije postopka izdelave. 

Delovne tehnike: natančno polaganje lesenih profilov na šablono, uporaba lepilnega 

traku, barvanje. 

Potek dejavnosti: 

• pogovor o materialu, s katerim bomo izdelovali, 

• demonstracija izdelave sestavljanke, 

• otroci se razdelijo v skupine in po skupinah samostojno izdelujejo svojo 

sestavljanko po navodilih s fotografij postopka izdelave in s pomočjo šablone, 

• štetje lesenih profilov in izdelovanje, 

• sestavljanje sestavljanke in dopolnitve. 
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PRIPRAVA ZA 2. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: LONČEK NA 

PODSTAVKU 

Datum: 10. 5. 2018 

Število prisotnih otrok: 23 

Čas izvedbe: 9.00–11.15  (45 ena skupina) 

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• otrok si privzgaja različne metode izdelovanja in se uri pri različnih tehniških 

spretnostih ter jih povezuje med seboj, 

• spodbujanje otroka za samostojno izdelavo lončka na podstavku. 

 

Metode dela: demonstracija, razlaga, opazovanje, spodbujanje, praktično delo, razgovor, 

izdelovanje s pomočjo šablone, izdelovanje s pomočjo fotografij postopka izdelave. 

Oblika dela: skupinska, individualna. 

Materiali: leseni profili (55x6x2 mm in 114x10x2 mm), kartonska rolica, belo lepilo, 

lepilni trak. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): šablona za 55 milimetrske lesene profile in 

fotografije postopka izdelave. 

Delovne tehnike: lepljene lesenih profilov, postavljanje lesenih profilov na šablono, 

uporaba lepilnega traku, nanos belega lepila. 

Potek dejavnosti: 

• pogovor o materialu, s katerim izdelujemo, kaj smo že izdelali in pokažem nov 

izdelek, 

• otroci pozorno opazujejo demonstracijo izdelka in sodelujejo pri razgovoru, 

• otroci se s pomočjo žreba razdelijo v skupine, 

• otroci si pozorno ogledujejo fotografije postopka izdelave, prepoznavajo manjše 

in večje lesene profile, jih preštejejo in si jih vzamejo ter pričnejo s samostojnim 

izdelovanjem, 

• ob končnem izdelku se pogovarjamo o možnostih uporabe. 
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PRIPRAVA ZA 3. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: SPLAV 

Datum: 14. 5. 2018 

Število prisotnih otrok: 20 

Čas izvedbe: 30 minut na skupino  

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela,  

• otrok si privzgaja različne metode izdelovanja in se uri pri različnih tehniških 

spretnostih ter jih povezuje med seboj, 

• spodbujanje otroka za samostojno izdelavo splava. 

 

Metode dela: demonstracije, razlage, opazovanja, spodbujanja, praktičnega dela, 

razgovora, izdelovanje s pomočjo šablone in fotografij postopka izdelave. 

Oblika dela: skupinska, individualna. 

Materiali: leseni profili (55x6x2 mm), lepilni trak, belo lepilo, pisarniški papir. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): šablona za 55 milimetrske lesene profile, 

pomožni lesen profil 40 mm, barvice, flomastri, škarje, fotografije postopka izdelave. 

Delovne tehnike: lepljenje lesenih profilov z belim lepilom, postavljanje lesenih profilov 

na šablono, uporaba lepilnega traku, rezanje s škarjami, lepljenje pisarniškega papirja na 

lesen profil. 

Potek dejavnosti: 

• pogovor o materialu, s katerim izdelujemo, kaj smo že izdelali in pokažem nov 

izdelek, 

• otroci pozorno opazujejo demonstracijo izdelka in sodelujejo pri razgovoru, 

• otroci se s pomočjo žreba razdelijo v skupine, 

• spraševanje otrok kaj potrebujejo, 

• izdelovanje splava s pomočjo šablone in fotografij postopka izdelave, 

• rezanje papirnatega jadra in dopolnitev, 

• preizkušanje splava v vodi. 
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PRIPRAVA ZA 4. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: LETALO 

Datum: 22. 5. 2018 

Število prisotnih otrok: 23 

Čas izvedbe: 30 minut na skupino 

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• otrok si privzgaja različne metode izdelovanja in se uri pri različnih tehniških 

spretnostih ter jih povezuje med seboj, 

• spodbujanje otroka za samostojno izdelavo letala. 

 

Metode dela: demonstracije, razlage, opazovanja, spodbujanja, praktičnega dela, 

razgovora, izdelovanja po navodilih s pomočjo modela. 

Oblika dela: skupinska, individualna. 

Materiali: leseni profili (55x6x2 mm in 114x10x2 mm), lesena ščipalka, belo lepilo. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): ravnilo, svinčnik, flomastri. 

Delovne tehnike: lepljenje lesenih profilov z belim lepilom, možna uporaba ravnila. 

Potek dejavnosti: 

• pozorno opazovanje demonstracije in sodelovanje pri razgovoru, 

• razdelitev otrok v skupine, 

• samostojno izdelovanje letala s pomočjo modela in ustnih navodil, 

• otrok ima možnost uporabiti ravnilo, 

• dopolnjevanje svojega izdelka. 
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PRIPRAVA ZA 5. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: OKVIR 

Datum: 31. 5. 2018 

Število prisotnih otrok: 20 

Čas izvedbe: 30 minut na par 

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• otrok se uri pri uporabi ravnila, 

• samostojno izdelovanje okvirja v dvojicah z uporabo ravnila, 

• spodbujanje otrok k medsebojnem sodelovanju in pomoči. 

 

Metode dela: demonstracije, razlage, opazovanja, spodbujanja, praktičnega dela, 

razgovora, izdelovanje s pomočjo ravnila in modela. 

Oblika dela: skupinska, v dvojicah. 

Materiali: leseni profili (114x10x2 mm), belo lepilo. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): ravnilo, svinčnik, vrv, dekorativne nalepke in 

lesene črke, slike žabic, škarje, flomastri. 

Delovne tehnike: uporaba ravnila, lepljenje lesenih profilov z belim lepilom. 

Potek dejavnosti: 

• dejavnosti za spoznavanje ravnila in urjenje odmerjanja, 

• pogovor o lesenih profilih in o izdelkih, katere smo že izdelali, 

• demonstracija novega izdelka z uporabo ravnila, 

• izdelovanje s pomočjo ravnila in modela, 

• dopolnjevanje okvirja. 
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PRIPRAVA ZA 6. USTVARJALNO TEHNIČNO DEJAVNOST: MOST 

Datum: 7. 6. 2018 

Število prisotnih otrok: 20 

Čas izvedbe: 30 minut na par 

Cilji: 

• otrok spoznava tehniške postopke, metode dela in spretnosti v katerih se uri, 

• otrok razvija veselje do ustvarjalno tehničnega dela, 

• samostojno izdelovanje mostu v dvojicah, 

• spodbujanje otrok k medsebojnem sodelovanju in pomoči. 

 

Metode dela: demonstracije, razlage, opazovanja, spodbujanja, praktičnega dela, 

razgovora, izdelovanje s pomočjo modela in šablon. 

Oblika dela: skupinska, v dvojicah. 

Materiali: leseni profili (55x6x2 mm in 114x10x2 mm), belo lepilo, lepilni trak. 

Delovna sredstva (pripomočki in orodje): šablona za spodnji del mostu, šablona za ograjo 

pri mostu 

Delovne tehnike: lepljenje lesenih profilov z belim lepilom, natančno polaganje lesenih 

profilov na šablono. 

Potek dejavnosti: 

• demonstracija novega izdelka in razgovor z otroki, 

• določitev parov, 

• ugotavljanje postopka izdelave in potrebnega števila lesenih profilov, 

• izdelovanje mostu v dvojicah, 

• samostojna igra z izdelki. 
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10.22 Šablone 
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10.23  Preglednica za spremljanje analize samostojnega dela otrok 

Analiza samostojnega dela otrok pri izdelovanju ustvarjalno tehničnega izdelka 

Izdelek:_________________________ 

Število prisotnih otrok:_________ 

Datum:______________ 

Koliko 

pomoči 

potrebuje 

Nič 

pomoči 

Malo 

pomoči 

Veliko 

pomoči 
Kje je potrebna pomoč? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

 


