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POVZETEK 

Današnji potrošniški svet strmi k situacijam, kako bi na čim hitrejši način dobili največ, kako 

bi na najlažji način prišli do želenega cilja in kako bi dobro kakovost zanemarili za ugodno 

ceno. To se odraža tudi v raznovrstnosti  igrač, ki so nam na voljo in jih otroku kupimo, ker je 

morda to njegova želja, pri čemer pa zanemarimo kakovost ali celo primernost igrače za otroka. 

Se morda uspemo vprašati, kaj bo igrača prispevala otrokovi ustvarjalnosti, bo z  igračo krepil 

svoje miselne ali gibalne sposobnosti? V večini primerov bo le zadovoljila neko trenutno 

potrebo otroka. 

Zato menim, da je vloga vzgojiteljev v vrtcu na tem področju še kako pomembna. Ravno to je 

bil zadosten razlog, da sem si postavila izziv, kako samostojno izdelati igračo, ki bo zadovoljila 

čim večji spekter otrokovih potreb, hkrati pa bo nudila možnost nadgradnje. Poleg izdelave 

igrač pa smo si postavili še dodaten izziv, in sicer kako lahko z različnimi jezikovnimi 

spodbudami otroke privabimo k večji ustvarjalnosti ob novi večfunkcijski didaktični igrači. Pod 

drobnogled bomo postavili otroke, stare med tri in štiri leta,  ki bodo igračo preizkusili in jo 

kritično ocenili. 

Prav vzgojiteljeva ustvarjalnost je tista, ki najbolj koristi otroku, da tudi sam razvije svoj 

ustvarjalni potencial, da si upa biti drzen in pusti domišljiji prosto pot. 

Projektno delo s področja tehnike in tehnologije je zelo zaželeno v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, saj ta proces omogoča tako vzgojitelju kot otroku, da spozna več faz, od začetne ideje, 

načrtovanja, izdelave prototipa, konstruiranja ter ne nazadnje do vrednotenja dela, ki ga 

podkrepijo otroci s preizkušanjem končnega izdelka. Otrok mora biti aktiven udeleženec v 

celotnem procesu, mora imeti možnost, da izrazi svoje želje, mišljenje, da sam nekaj ustvari in 

da pride do želenega cilja, ki si ga je zadal. 

Zato želim s svojim diplomskim delom spodbuditi strokovne delavce, da si upajo, da so pri 

svojem delu čim bolj ustvarjalni te r v kurikularna področja vpletajo tudi tehnične elemente. 

Kajti vse kar naredimo skupaj z otroki, bodisi igračo ali igro, jim bo le ta pomenila bistveno 

več, kot tista, ki je kupljena. Tako bo  igrača ali igra otroku nudila še večji izziv, saj je igračo 

oziroma igro izdelal sam ali skupaj s prijatelji. 

 
 
 
 
 
 
 

»Pravi znak inteligentnosti ni znanje, ampak domišljija.« (Albert Einstein) 
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Technical workshops with the crate of creativity and cross-

curricular learning 

 

SUMMARY 

The consumer-oriented world we live in today strives towards getting as much as possible in 

the shortest possible time, trying to achieve our goals in the easiest way possible and often 

neglects quality for the sake of affordable price. This can also be seen in the availability of toys 

that we buy for our children, because that is what they seem to want. However, oftentimes in 

the process of buying, we/parents do not pay attention to the quality of the toy and whether the 

toy is appropriate for the child or not. Do we even ask ourselves what, if anything, will the toy 

bring to our children's creativity, and if the children will use them to strengthen their mental 

and physical capabilities? In most cases, the toy will only satisfy their current needs. This is 

why I believe the role of the preschool teachers in this area is vital. That alone was the reason 

enough for me to set a challenge to construct a toy all by myself. One that will satisfy as wide 

of a range of children’s needs as possible and at the same time offer the possibility of further 

improvement. Alongside building a toy, we set an additional challenge. Specifically, how to 

induce greater creativity in the process of using this multifunctional didactic toy by means of 

various verbal incentives. We will focus on children from age of three to four years who will 

try and evaluate the toy. 

It is the teacher’s creativity that benefits the children the most in the way that it enables them 

to develop their own potentials, to let them be bold and to free their imagination. 

This kind of product assignment in the field of technics and technology is very desirable in the 

educational process as it enables the teacher and the child to familiarize themselves with all the 

phases of the process. From the initial idea, to the planning, making of the prototype, 

construction and lastly the assessment of the final product, which is then provided by the 

children. The child has to be an active participant in the whole process, has to have the 

opportunity to express his wishes and thoughts, to create something by himself and to achieve 

the goal that was set in the beginning. With my thesis I want to encourage teachers to be as 

creative as possible and to include more technical elements in their curriculum. Whatever the 

teachers will create with the children, whether it is a toy or a game, will certainly provide a 

bigger range of challenges and mean much more to the children than the toys bought in the 

store. 
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1. UVOD 

 

Otroci postopno rastejo in se razvijajo. Ne spremenijo se čez noč, kot da bi se vam pred očmi 

preobrazili iz gosenice v metulja, a prav ta posebni prehod v zgodnje otroštvo je po svoje 

nenaden in čaroben (Leach, 2004). 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, s stvarmi, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih 

problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Razumljena je kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

1.1.  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Armstrong (2006) pravi, da je igra morda najbolj prvinski izraz otrokove prirojene genialnosti. 

Sposobnost ustvarjanja novih zamisli, uživanja v novostih in sodelovanje pri spreminjanju sveta 

zavoljo spreminjanja samega je bržkone najpomembnejši dejavnik, ki je sprožil razvoj 

civilizacije. S pomočjo igre narava ustvarja do tedaj neznane evolucijske možnosti. Otrokovo 

nedolžno ustvarjanje in poustvarjanje novih načinov gledanja, delovanja, čutenja in 

razmišljanja predstavlja pravcato zakladnico, iz katere družba prevzema vrste vedenja, ki so 

posebno koristni ali prilagodljivi njeni kulturi, in jih vtke v svoje življenje (Armstrong, 2006). 

Tragično je, da ta naravni in spontani pojav v naši kulturi zamira, saj se nestrukturirane vrste 

spontane otroške igre umikajo bolj nadzorovanim oblikam preživljanja prostega časa. Otroci 

izgubljajo stik s svojo notranjo potrebo po ustvarjalni izrabi prostega časa (Armstrong, 2006). 

Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju. Da 

se otrok psihično in fizično razvija, potrebuje igro. Igra je potreba vsakega otroka, izbira in 

način otrokovega igranja pa sta odvisna od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in 

kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, 

da otrok napreduje v razvoju.  

Poznavanje razvojnih stopenj otroka nam omogoča, da mu ponudimo primerno igračo. V vrtcih 

imajo otroci na voljo veliko igrač, pa vendar se večina strokovnih delavcev ne zaveda, da 
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praktičnost in uporabnost igrač ne določajo visoka cena, lep izgled in tematika, ki je v danem 

trenutku aktualna.  

Kaj torej otroku dati, da bo igrača vir zadovoljstva in idej za igranje in ne bo pozabljena v kotu 

igralnice? Da bi dobili odgovor na to vprašanje, potrebujemo nekaj časa za opazovanje otrok in 

sodelovanje v otroški igri. Otroku je treba ponuditi igrače, primerne razvojni stopnji njegove 

igre. Zato lahko z igračo oz. igro, ki jo izdelamo sami, sledimo točno določenim ciljem, ki jih 

želimo doseči pri otrocih. Tako se lahko s pomočjo različnih materialov, tehnik približamo 

otroku tam, kjer je njegovo področje bodisi najšibkejše ali pa najmočnejše.  Igrača oz. igra, ki 

jo izdelamo sami, je lahko za otroke tudi dlje časa zanimiva, saj jo lahko s pomočjo otroških 

idej ves čas izpopolnjujemo, nadgrajujemo in s tem dosegamo nove cilje. Obenem pa 

spodbujamo še otroško domišljijo, ustvarjalnost, otrok ima možnost, da aktivno sodeluje pri 

ustvarjanju igrače oz. igre. Lahko pa se ob igri in igrači le zabava, druži, sprosti, a hkrati 

pridobiva tudi nova znanja in spretnosti. 

Fina motorika je sposobnost izvajanja natančnih gibov roke ob ohranjanju dobre koordinacije 

med prsti in očmi. Z urjenjem fine motorike mišic dlani in prstov stimuliramo velike možganske 

predele, ki so pomembni za razvoj kognitivne sposobnosti (Rajovič, 2015). Ker je krepitev fine 

motorike ena izmed bistvenih stvari, ki jih otrok v predšolskem obdobju potrebuje, se bomo pri 

načrtovanju osredotočili predvsem na to. Hkrati pa smo postavili izziv, kako lahko z različnimi 

jezikovnimi spodbudami otroke privabimo k večji ustvarjalnosti pri novi večfunkcijski 

didaktični igrači. Še posebno pomembno je obdobje med tretjim in četrtim letom starosti, ko 

otroci že začnejo dojemati abstrakcije in kažejo zanimanje za podrobnosti. Tehnične delavnice 

so primerna oblike izvedbe dejavnosti, saj otrokom omogočajo manipulacijo z različnim 

materialom in oblikami, sestavljanje, razstavljanje raznih predmetov, razvoj prostorske 

predstavljivost (Papotnik  idr., 2005) ter tudi vključitev kognicije za razvoj tehniškega mišljenja 

(Bagiati in Evangelou, 2016). Pri načrtovanju igrače bomo še posebej upoštevali otroke, stare 

3–4 leta, in sicer predvsem v katerem delu so šibki in kako jim bo igrača kot končni izdelek 

lahko pomagala. 

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

predstavili pomen igre za predšolske otroke ter kurikularne cilje s poudarkom na vsebinah 

tehnike in tehnologije ter poznavanje razvojnih značilnosti pri otrocih, starih 3–4 leta. 

V empiričnem delu bomo pregledali obstoječe stanje, in sicer ali strokovni delavci v vrtcu tudi 

sami izdelajo igrače za otroke in kakšen je namen uporabe take igrače. Zbrali bomo tudi 
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morebitne predloge za izdelavo novih večfunkcijskih igrač in iz kakšnih materialov naj bi bile 

te igrače. Predstavili bomo zasnovo in izdelavo večfunkcijske igrače ter njen preizkus, 

vrednotenje in možne izboljšave. 

Glavni namen oz. prispevek diplomske naloge je, spodbuditi vse, ki delajo z otroki, od 

vzgojiteljev, učiteljev do staršev, da bi se pri svojem delu z otroki večkrat odločali sami ali 

skupaj z otroki  izdelati igro oz. igračo. Problem vidimo predvsem v časovni stiski vzgojiteljev, 

učiteljev, staršev, pridobivanju različnih materialov, idej in predvsem v miselnosti, da je 

kupljena igrača boljša oz. primernejša za otroke. Prispevek diplomske naloge vidimo v tem, da 

lahko po njej posežejo vsi ter se o teoretičnem delu in ob prikazu praktičnega dela seznanijo o 

pomenu in izdelavi igre oz. igrače. 

 

1.2. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomske naloge je umestiti novo večfunkcijsko didaktično igračo za kakovostnejšo in 

ustvarjalnejšo igro v vrtcu ob možnostih medpredmetnih povezovanj. 

 

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–5): 

 

C 1: Predstaviti pomen igre in igrače pri predšolskem otroku. 

C 2: Predstaviti pomen in vlogo tehnične vzgoje v vrtcu. 

C 3: Analizirati izdelavo igrač med vzgojitelji kot didaktičnega materiala v vrtcih pri otrocih, 

starih 3–4 leta. 

C 4: Kritično ovrednotiti lastno zasnovan in izdelan igralni komplet kot zaboj za ustvarjanje 

in medpredmetno učenje. 

C 5: Ugotoviti, ali lahko otroke s pomočjo jezikovnih spodbud ob zaboju za ustvarjanje 

spodbudimo k večji ustvarjalnosti. 

 

V diplomskem delu preverjamo naslednje hipoteze (H 1–5): 

H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu med letom sama izdela vsaj eno igračo oz. igro. 

H 2: Večini strokovnih delavcev je pomembno, iz kakšnih materialov je narejena igrača oz. 

igra. 
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H 3: Didaktična igrača oz. igra bo pri večini otrok v vrtcu dobro sprejeta – z igračo oz. igro se 

bodo igrali več kot 10 min. 

H 4: Ustvarjalnost otrok bo ob didaktični igrači nadpovprečna v skupini otrok, ki bodo deležni 

različnih jezikovnih spodbud v obliki tehničnih zgodb.  

H 5: Pri večini otrok bo pomnjenje, logično mišljenje in sposobnost sodelovanja z drugimi ob 

igri z večfunkcijsko igračo nadpovprečna.  

 

1.3.  METODOLOGIJA DELA 

 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

• zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

• deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

• priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca, 

• statistična obdelava izbranih podatkov in evalvacija, 

• načrtovanje in izdelava večfunkcijske didaktične igrače, 

• preverjanje funkcionalnosti in uporabnosti igrače v vrtcu, 

• metoda opazovanja, 

• fotografiranje, dokumentiranje in evalvacija. 

 

Ciljni skupini: strokovni delavci v vrtcu s širšega območja Slovenije ter otroci v vrtcu, stari 3–

4 leta. 

 

1.3.1. Vzorec 

Vzorec: 47 strokovnih delavcev in 26 otrok, starih 3–4 leta. 

 

1.3.2. Spremenljivke 

Z anketnim vprašalnikom za vzgojiteljice smo preverjali njihove izkušnje z izdelavo igrač,  

njihovo percepcijo o pomembnosti materiala za izdelavo igrač ter njihovo oceno primernosti 

igralne aktivnosti.   
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Z neposredno igro smo preverjali trajanje otrokove aktivnosti, učinek jezikovnih spodbud na 

ustvarjalnost ter po vnaprej zastavljenih merilih ocenjevali pomnjenje, logično mišljenje in  

sodelovanje otrok.  

 

1.3.3. Način zbiranja podatkov: 

• anketni vprašalnik za strokovne delavce, 

• didaktični pripomoček (matematični zaboj), 

• opazovalni list za otroke. 

 

1.3.4. Obdelava podatkov 

Podatke smo obdelali s postopki kvantitativne in kvalitativne analize. 

 

1.4. PREGLED OSTALIH POGLAVIJ 

V drugem poglavju predstavimo razvojne značilnosti otrok, starih 3–4 leta. Skozi kurikulum, 

ki je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu, izpostavimo skupne 

zakonitosti o otrokovem razvoju ter načela otrokovega razvoja. V preglednicah pa so zapisani 

razvojni mejniki otrok, starih 3-4 leta, in sicer razvoj grobe in fine motorike, razvoj sposobnosti 

zaznavanja, razvoj intelektualnih sposobnosti, govorni razvoj ter socialno-čustveni razvoj. 

 

V tretjem poglavju razložimo pojem ustvarjalnost ter načine, kako prepoznati ustvarjalne ljudi. 

Skozi načela predstavimo temeljne smernice za načrtovanje konkretnih metod in postopkov, ki 

spodbujajo ustvarjalnost otrok. Nato predstavimo še pomen igrač, kakšne naj bi bile, da bi pri 

otroku spodbudile čim večjo ustvarjalnost.  

  

Četrto poglavje zajema zapis globalnih ciljev po vseh kurikularnih področjih v povezavi s 

tehnično vzgojo.  

 

V petem poglavju analiziramo stanje ankete, in sicer igre kot ustvarjalnost. Respondenti so s 

spletno anketo odgovarjali na šest ključnih vprašanj, pri podvprašanjih pa so zapisali svoje 

pobude, predloge, opažanja pri snovanju igre oziroma igrače. 
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Šesto poglavje opisuje način zasnove in izdelave didaktične igrače. Sledi kratek zapis o uporabi 

strojev ter pomenu varnosti in ustreznosti orodij ter varovalne opreme. S pomočjo slikovnega 

gradiva in podrobnega opisa pa je predstavljena tehnologija izdelave igrače. 

 

V sedmem poglavju predstavimo projekt ter spremljamo in vrednotimo dosežke otrok, in sicer 

v prvem delu tistih, ki so bili brez jezikovnih spodbud, v drugem delu pa tistih, ki so bili s 

pomočjo tehničnih zgodb deležni dodatnih jezikovnih spodbud. 

 

V osmem poglavju sta razprava o doseganju zastavljenih ciljev (C 1–5) in preverjanje hipotez 

(H 1–5). Konkretiziramo zadane cilje, potrdimo oziroma ovržemo hipoteze ter razložimo 

osnovni namen diplomskega dela. 

 

Zaključki so v devetem poglavju, s povzetkom obravnavanih tem v diplomskem delu. 
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2. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK STARIH, 3–4 LETA 

 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje v vrtcu, saj so strokovnjakom, ki se ukvarjajo s pripravo kurikuluma za 

predšolske otroke, pomembni odgovori na vprašanja, kot so: ali v kurikulumu vidimo 

(prepoznamo) otroka, ali vidimo otroka kot kompetentnega in aktivnega v rasti, razvoju ter 

učenju, na kaj opreti poznavanje otrokovega razvoja, ali obstaja ena sama stroka oz. teorija ali 

so iz nje izpeljane smeri za šole, s pomočjo katerih lahko enako dobro razložimo razvoj vseh 

psihičnih procesov in njihovo vpletenost v temeljna načela predšolske vzgoje v vrtcu 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

2.1. ZAKONITOSTI O OTROKOVEM RAZVOJU 

 

Nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju, ki so zapisane v Kurikulumu (1999, str. 11): 

‒ Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja sledi 

zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih odnosov sledi 

stopnji razumevanja samega sebe ...); 

‒ vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija ...) se razvijajo v vseh 

razvojnih obdobjih; 

‒ 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); 

‒ v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najprimernejša (t. i. kritična obdobja), da se otrok 

nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najučinkovitejši način; 

‒ individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega 

življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm; 

‒ gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem in 

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

razvojem. 
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Primarna naloga strokovnih delavcev v vrtcih je poskrbeti za otrokov zdrav razvoj. Pomembno 

pa je tudi otrokom omogočiti spodbudno učno okolje in vzdušje, ki mu bo nudilo občutek 

ugodja, sprejetosti, pomembnosti, da izraža svoje interese, sprašuje, preizkuša, hkrati pa on sam 

spodbudno prispeva k oblikovanju pozitivne samopodobe. Da bi strokovni delavec v vrtcu 

ustrezno spodbujal otrokov razvoj, je toliko pomembnejše, da dobro pozna razvojne značilnosti 

otroka, ki so primerne otrokovi starosti. 

 

2.2. NAČELA OTROKOVEGA RAZVOJA 

 

Marjanovič  Umek in drugi (2001) v knjigi Otrok v vrtcu opisujejo splošna načela otrokovega 

razvoja, ki so tudi vodilo za strokovne delavce v vrtcih in jih vključujejo v svojo dnevno prakso 

s predšolskimi otroki: 

 

‒ za razvoj otrok sta pomembna tako dednost kot okolje, zato nobena značilnost ni določena 

izključno z dednostjo ali izključno z okoljem; 

 

‒ razvoj poteka v predvidljivih smereh v večji celovitosti, kjer se prepletajo kakovostne in 

količinske spremembe oz. linearnost v razvoju in razvojnih obdobjih; 

 

‒ pomembna sta socialno in podporno okolje, Bronfenbrenn (1979) in Bowman (1996) 

poudarjata, da je otrokov razvoj najbolje razumljen v sociokulturnem kontekstu, le-ta pa 

oblikuje razvoj v različne podobe in oblike; 

 

‒ pri razvoju se ne pojavlja samo napredek, ampak tudi nazadovanje (npr., mlajši otrok ima 

večjo sposobnost zapomnitve podatkov kot odrasli, vendar istočasno manj izdelane 

strategije zapomnitve); 

 

‒ poudarjajo se individualne razlike med otroki, kjer se med kronološko isto starimi otroki 

otrokova starost prepoznava le kot grobi pokazatelj razvojne zrelosti; 

 

‒ v celotnem procesu so različna otrokova obdobja tudi različno ustrezna in učinkovita za 

učenje spretnosti (npr., prva leta otrokovega življenja so optimalno obdobje za razvoj 

govora in komunikacije); 
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‒ za otrokov razvoj je pomemben izziv glede na njegove sposobnosti in spretnosti, čeprav 

sam teži k situacijam, ki dajejo možnost delovanja v njegovi razvojni starosti; 

 

‒ različna področja otrokovega razvoja so med seboj prepletena (čustveno, socialno, gibalno, 

spoznavno), torej razvoj enega področja vpliva na razvoj drugega in obratno. 

 

 

2.3. RAZVOJNI KORAKI OTROK MED 3. IN 4. LETOM 

 

Armstrong (2006) pravi, da je predšolsko obdobje čas, ko je otrok izjemno odprt za učenje. To 

so resnično čarobna leta otroštva, ko je otrok še dovolj majhen, da vidi svet z očmi pravljičarja, 

in hkrati dovolj velik, da drugim lahko prenese svoja arhetipska doživetja s pomočjo jezika in 

drugih simbolnih oblik. Zato je pomembno, da otroke v vrtcu pozorno opazujemo, ker vsak 

otrok na svoj način doživlja enkratna doživetja. Zato Ivić  (2002) poudarja, kako pomembno je 

vedeti, da »norma« ne pomeni nekaj, kar bi moral v določeni starosti doseči vsak otrok, norma 

je le statistično povprečje, pri katerem se pojavljajo največji mejniki v razvoju. To pa pomeni, 

da obstajajo povsem normalna odstopanja od statističnih povprečij. Tako poznamo naslednje 

oblike normalnih odstopanj od norm, ki so zbrane v preglednicah 2.1–2.6. 

 

Ivić (2002) gleda na mejnike še z dveh vidikov, vertikalnega in horizontalnega: 

Vertikalni – spremljanje po posameznih straneh, ki označujejo različno starost otrok. Takšen 

pristop omogoča vpogled v to, kaj lahko otrok ali skupina otrok doseže na različnih področjih 

(motorika, intelektualne sposobnosti itd.) in omogoča prvi vtis o celovitem razvoju 

posameznega otroka (na katerih področjih se razvija nekoliko hitreje in na katerih morda 

počasneje). 

 

Horizontalni – spremljanje po posameznih področjih razvoja; kaj je otrok do določene starosti 

že obvladal, kje se trenutno nahaja in kaj ga čaka v naslednjem razvojnem obdobju. Takšen 

način nam omogoča opazovati, kako otrok stopa po posameznih stopnicah v razvoju in kaj 

lahko pričakujemo v naslednji starosti, da bi lažje pripravili spodbudne pogoje za tisto, kar je 

na urniku našega otroka ali skupine otrok. 
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Legenda: S črno pisavo so označene norme vedenja, z rdečo so označeni možni pojavi 

zaostajanja ali motenj v razvoju, z zeleno barvo pa so označene norme, ki naj bi jih otroci 

dosegali med tretjim in četrtim letom starosti. 

 

Preglednica 2.1: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – RAZVOJ GROBE 

MOTORIKE (Ivić, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTROK, STAR 3 LETA OTROK, STAR 4 LETA 
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‒ Nekaj sekund stoji na eni nogi. 

Teče stabilno in hitro. 

‒ Nenehno v gibanju, 

hiperkinetičen. 

‒ Motorično nespreten, spotika se 

in pogosto pada. 

 

 

− Koraka v ritmu glasbe. 

− Hodi po ravni črti, z eno nogo 

pred drugo, z razširjenimi 

nogami. 

− Vozi tricikel. 

− Sestopa po stopnicah, nogo 

pred nogo. 

− Skoči z druge stopnice. 

− V teku brcne žogo. 

− Preskoči oviro, visoko 20 cm. 

N O R M E   V E D E N J A 
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Preglednica 2.2: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – RAZVOJ FINE 

MOTORIKE (Ivić, 2002) 

 

 

Preglednica 2.3: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – RAZVOJ 

SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA (Ivić, 2002) 
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‒ Je z vilicami. 

‒ Naredi harmoniko iz papirja. 

‒ Gradi stolp iz osmih kock. 

‒ Oponaša risanje križa. 

‒ Riše z vodenimi barvicami. 

 

‒ Zgradi stolp iz desetih kock. 

‒ Oponaša risanje diagonalne črte. 

‒ Preriše kvadrat. 

‒ Preriše nekaj tiskanih črk. 

‒ Prepogne papir po  

diagonali. 

‒ Sam si umiva roke in obraz. 
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‒ Razlikuje hladno od toplega. 

‒ Štiri like pravilno razporedi po 

obliki (krog, kvadrat in 

pravokotnik). 

‒ Razvršča okrogle ploščice po 

barvi ali velikosti (tri barve ali 

velikosti). 

 

‒ Razvršča žetone po barvi in 

velikosti (štiri barve ali velikosti). 

‒ Ustrezno razvršča osem različnih 

oblik. 

‒ Opazi manjkajoče podrobnosti na 

sliki. 

‒ Razume odnos med delom in 

celoto. 

‒ Sestavi sestavljanko iz dvanajstih 

delov. 

‒ Prepoznava predmete po otipu 

brez gledanja (predmete v vrečki). 

 

 

‒ Poskuša narisati človeka (glava in udi  – »glavonožec«) 

 
 

‒ Razlikuje in prepoznava zvoke in glasove. 
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Preglednica 2.4: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – RAZVOJ 

INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI  (Ivić, 2002) 
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‒ Opaža količino malo : veliko. 

‒ Na zahtevo izloči dva predmeta. 

‒ Pogosta je simbolna igra, igra 

pretvarjanja. 

‒ Igra vloge (vzgojiteljica, 

prodajalke, zdravnice). 

‒ Ponovi tri številke ali poved iz 

štirih besed. 

‒ Postavlja vprašanja: Kaj je to?, 

Kdo je to?, Kako?, Zakaj? 

‒ Prepozna najdaljšo izmed treh črt 

in največjo izmed treh žog. 

 

 

 

 

‒ Ponovi štiri številke ali poved iz 

šestih besed. 

‒ Zgradi most iz treh kock po 

vnaprej danem modelu. 

‒ Sestavi sliko iz dveh delov. 

‒ Nadaljuje nedokončano zaporedje 

(določeno zaporedje barv, 

velikosti ali oblik). 

‒ Iz skupine desetih odšteje tiri 

predmete. Potem ko mu 

pokažemo, razvršča logične 

naloge po treh lastnostih, npr., 

»Daj mi veliki rdeči krog.« 

Ne zmore slediti pedagoškim 

zahtevam v vrtcu. 

 

 

 

 

 

‒ Prešteva štiri predmete v vrsti. 

‒ Potem ko mu pokažemo, razvršča logične naloge po dveh lastnostih, 

npr., Poišči rdeč krog. 

‒ Rešuje preproste problemske situacije, npr., Kaj delaš, ko si lačen? 
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Preglednica 2.5: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – GOVORNI 

RAZVOJ (Ivić, 2002) 
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‒ Uporablja zaimke in množino. 

‒ Uporablja zaimek »jaz«. 

‒ Zahteva, da mu pripovedujemo 

priljubljene zgodbice. 

‒ Pripoveduje svoja doživetja. 

‒ Neprestano postavlja vprašanja 

(kdo, kaj, zakaj). 

Požiranje besed, jecljanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Ubesedi dogajanje, ki sledi v znanih zgodbah. 

‒ Opisuje dejanja na sliki. 

‒ Ima dolge samogovore. 

‒ Popolne povedi, razumljiv govor. 

‒ Nenehno postavlja vprašanja. 

‒ Samodejno šteje do štiri. 

‒ Uporablja 1200 do 1500 besed 
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Preglednica 2.6: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 3. in 4. letom – SOCIALNO- 

ČUSTVENI RAZVOJ (Ivić, 2002) 
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‒ Pove svoj spol in starost. 

‒ Uporablja vljudnostne fraze: 

prosim, hvala, oprosti. Igro 

pogosto spremlja z govorom. 

‒ Poskuša pospraviti igrače. 

‒ Dobi napade besa, če ga 

omejujemo, onemogočimo pri 

aktivnosti. 

‒ Nemotivirana agresivnost naproti 

sebi ali drugim. Nerazložljivi 

strahovi. Odsotnost strahu pred 

resničnimi nevarnostmi. 

Rivalstvo. 

 

‒ Kooperativna igra z vrstniki. 

‒ Začenja sprejemati preprosta 

pravila igre. 

‒ Samoiniciativno pozdravlja 

odrasle. 

‒ Samostojno se pripravi za spanje. 

‒ Začne se čustveno navezovanje. 

‒ Pojav čustev: sramu, zavisti, 

upanja, ponosa; prvi estetski 

občutki. 

 

‒ Nevrotični izpadi: sesanje prsta, 

vlečenje las, drgnjenje delov 

telesa. 

‒ Enureza. 

‒ Nizka raven frustracijske 

tolerance. 

 

 

 

‒ Vzpostavljen nadzor izločanja (potrebuje pomoč pri 

toaleti). 

‒ Prva zaljubljenost. 
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3. IGRA KOT USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost doseže svoj višek v predšolskem obdobju, zato je še kako pomembno, da v tem 

času spodbujamo in izkoristimo otrokov ustvarjalni potencial. Zato v prvem delu predstavimo 

pojem ustvarjalnost ter načine, kako prepoznati ustvarjalne ljudi. Skozi načela spoznamo 

temeljne smernice za načrtovanje konkretnih metod in postopkov, ki spodbujajo ustvarjalnost 

otrok. Ker pa je otrokovo temeljno doživetje sveta igra, predstavimo še pomen igrač oziroma 

iger, predvsem tistih, ki spodbujajo otroško ustvarjalnost. 

 

3.1. POJEM USTVARJALNOSTI 

Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je med ljudmi normalno porazdeljena. To 

pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so sposobni vrhunske 

ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni. 

Ustvarjalne ljudi lahko spoznamo na tri načine: 

‒ preko ustvarjalnih produktov,  

‒ ustvarjalnega procesa, 

‒ osebnostnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne osebe. (Glogovec in Žagar, 1992, str. 

8). 

 

3.1.1. Ustvarjalni produkt 

Ghiselin je predstavil svoj pogled na ustvarjalni produkt. Ustvarjalni produkt mu pomeni, da 

nekaj obstoječega spremeniš oz. prestrukturiraš. Ustvarjalni produkt opredeli po treh merilih, 

in sicer na uporabno vrednost, novost produkta in ustreznost ali primernost. Pri prvem merilu 

je sporno dejstvo, da je ustvarjalnost omejena na odrasle osebe, ne upoštevajo pa ustvarjalnosti 

otrok. Otroci naj ne bi ustvarili nekaj, kar bi imelo širšo uporabno vrednost, zato po tem merilu 

ne morejo biti ustvarjalni. 

Drugo merilo zajema produkt, ki naj bi bil nov in neobičajen. Na novost produkta lahko 

gledamo z dveh vidikov, in sicer psihološkega in socialnega. V prvem primeru upoštevamo 

individualni napredek osebe, v drugem pa je merilo skupina, ki ji neki posameznik pripada. 

Otrokovo ustvarjalnost lahko ocenjujemo z obeh vidikov, pa vendar  se v praksi pogosteje 

uporablja socialni vidik. Izdelke otrok  pa ne bi smeli prepogosto primerjati med seboj, saj lahko 

na otroke, ki so v razvoju nekoliko zaostali, to vpliva nestimulativno, obenem pa s tem 

omejujemo njihovo ustvarjalnost. 
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Tretja značilnost ustvarjalnega produkta je ustreznost in primernost. To pomeni, da ustvarjalni 

produkt ustreza problemski situaciji, hkrati pa se izločijo vsi absurdni produkti. Ko so absurdni 

produkti izločeni, se lahko vrednoti stopnja njihove ustvarjalnosti. Ustvarjalna ideja pa ni 

opredeljena z logičnimi, temveč s subjektivnimi in psihološkimi merili. 

 

3.1.2. Ustvarjalni proces 

Faze ustvarjalnega procesa je razdelil Poincar, a so jih potrdili tudi različni psihologi, ki so jih 

preizkusili.  Gre za štiri faze, in sicer: priprava, inkubacija, iluminacija in verifikacija. 

V pripravljalni fazi se ustvarjalec seznani s problemom, problem lahko odkriješ sam ali pa ti ga 

posreduje druga oseba, je pa ugotoviti problem enako pomembno, kot odkriti rešitev.  Načini 

odkrivanja problemov se med seboj razlikujejo, lahko imaš le kritični pristop do objekta, pri 

umetnikih govorimo o intenzivnem, čustvenem obarvanem »srečanju« z objektom, lahko pa 

nastane problem tudi tedaj, ko je treba uporabiti spoznanja nekega znanstvenega področja pri 

pojasnjevanju pojavov na drugem področju. 

V pripravljalni fazi  ustvarjalec že zbira informacije za rešitev problema, ko pa je problem znan 

in dobro razčlenjen, je pot do rešitve veliko preprostejša. 

Sledi faza ustvarjalnega mišljenja, kjer je ključnega pomena motivacija. Guilford vidi izvor 

ustvarjalnosti v radovednosti, Fromm meni, da ustvarjalnost izhaja iz temeljne človekove 

potrebe po preseganju obstoječega, Moslow pa pravi, da je ustvarjalnost motivirana s težnjo 

posameznika, da uresniči potenciale. Če oseba ni motivirana za rešitev, zanjo problem sploh ne 

obstaja. 

Faza inkubacije se začne ob postavitvi prve hipoteze do končne rešitve. To je obdobje, kjer se 

s problemom ne ukvarjamo aktivno. Lahko se nova ideja pojavi ravno takrat, ko o problemu ne 

razmišljamo. Psihologi menijo, da kljub temu da se zavestno ne ukvarjamo s problemi, 

reševanje le-teh poteka podzavestno. Trenutek, ko oseba najde rešitev, imenujemo iluminacija. 

Če je rešitev zares ustvarjalna, se pokaže v zadnji fazi, in sicer v fazi verifikacije, ki je zadnji 

korak v ustvarjalnem procesu. Rešitev ocenjujemo po merilih, kot so novost, ustreznost, 

inovativnost, drznost ipd. 

 

Vsako od štirih faz spremlja posebno psihično stanje, ki ga v prvi fazi doživljamo kot napetost, 

v drugi kot frustracijo, v tretji kot veselje in v četrti kot koncentracijo. To pomeni, da je 

ustvarjalnost tesno povezana tudi s človekovimi čustvi (Glogovec in Žagar, 1992, str. 11). 
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3.1.3. Ustvarjalna osebnost 

Za ustvarjalnost so potrebne nekatere sposobnosti in osebne lastnosti, in sicer inteligentnost, 

divergentno mišljenje, radovednost in nekonformizem. 

 

3.1.4. Inteligentnost 

Inteligentnost vpliva na človekovo intelektualno aktivnost. Psihologe je zanimalo, kakšen je 

odnos med intelektualnostjo in ustvarjalnostjo. Po številnih raziskavah so prišli do spoznanja, 

da ustvarjalne osebe dosegajo nadpovprečne rezultate. Visoke rezultate pa so dosegale tudi 

manj ustvarjalne osebe, zato so sklenili, da zgolj inteligentnost ne vpliva na ustvarjalnost, poleg 

inteligentnosti potrebujemo še druge osebne lastnosti in ustrezne pogoje v okolju. 

 

Divergentno mišljenje 

Najpomembnejše sposobnosti divergentnega mišljenja so: fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost, elaboracija. 

Fluentnost je opredeljena kot sposobnost odkrivanja velikega števila idej. To sposobnost pa 

razdelimo še na štiri ožje dejavnike, in sicer besedno fluentnost, fluentnost idej, fluentnost 

izražanja in asociativno fluentnost. 

Fleksibilnost je sposobnost odkrivanja različnih idej Poznamo spontano in adaptivno 

fleksibilnost. Za spontano fleksibilnost je značilno, da ima oseba sposobnost spreminjati smeri 

razmišljanja pri reševanju problemov, te osebe samoiniciativno iščejo drugačne poti reševanja, 

pa čeprav bi nastali problem lahko rešili tudi  na običajen način. Adaptivna fleksibilnost pa je 

sposobnost spreminjanja mišljenja v situacijah, kjer je sprememba nujna, sicer se problema ne 

da rešiti. Originalnost je sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej. Elaboracija pa je 

sposobnost natančne izdelave ideje oziroma njenega posredovanja drugim. 

 

Radovednost 

Osnovni motiv radovednosti je želja po spoznavanju novega. Brez radovednosti ni 

ustvarjalnosti. Psihologi menijo, da je relacija med ustvarjalnostjo in radovednostjo popolna, 

kar pomeni, da »sodelujeta« druga z drugo. Radovednost izzovejo situacije, kot so 

presenečenja, spremembe, novosti, negotovosti, neskladnost, kompleksnost, dvoumnost itd. 

Vzgoja mora upoštevati omenjena spoznanja, da ustrezno spodbuja radovednost otrok. Berlyn 

razlikuje perceptivno in epistemično radovednost. Perceptivno radovednost izzovejo vidni 

dražljaji in se reducira z vidnim stikom z dražljajem, medtem ko je epistemična radovednost 

motivacijsko stanje, ki spodbuja pridobivanje znanja, reducira se, ko je znanje osvojeno.  
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Kvaščev govori o treh vrstah radovednosti, in sicer pasivni, iščoči in ustvarjalni. Pri pasivni 

radovednosti oseba samo reagira na nove dražljaje, pri iščoči radovednosti oseba aktivno išče 

informacije, ustvarjalna radovednost pa vodi do spreminjanja okolja. Te spremembe so nove in 

originalne.  

Potreba po znanju in razumevanju je zelo intenzivna v zgodnjem otroštvu in se pri otroku pojavi 

proti koncu prvega leta. Psihologi menijo, da je radovednost spontana posledica zorenja, ne pa 

učenja. S to trditvijo se sicer težko strinjamo, kajti radovednost lahko obudimo, če obstajajo 

ustrezne spodbude v okolju. 

 

Nekonformizem 

Nekonformistične osebe svoja prepričanja odkrito izrazijo, čeprav so s tem lahko izpostavljene 

kritiki, se ne podrejajo večinskemu mnenju, ne da bi ga prej kritično preverile. To so osebe, ki 

odstopajo od ustaljenih navad, stereotipov in šablon v mišljenju. 

 

 

3.2.  NAČELA USTVARJALNE VZGOJE  

Strokovnjaki z različnih področij imajo veliko bogatih teoretičnih in empiričnih spoznanj o 

otrokovem razvoju, zato so na podlagi le-teh opredelili naslednja načela. Opisana načela so le 

temeljne smernice za načrtovanje konkretnih metod in postopkov vzgojnega dela, ki spodbujajo 

ustvarjalnost otrok (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.1. Načelo upoštevanja spoznavnega razvoja otrok 

Piagetova razlaga o spoznavnem razvoju otroka je ena izmed razlag, s katero se strinja večina 

psihologov. Piagetove ugotovitve je treba upoštevati pri izbiri vsebin, metod in načinov dela z 

otroki. Spoznavni razvoj razdeli na več faz, in sicer: prva faza je faza senzomotorične 

inteligentnosti, ki naj bi trajala do drugega leta starosti. Za to fazo je značilno, da otrok 

postopoma prehaja od reflektivnih – prirojenih do intencionalnih – namernih gibov. Te zveze 

se s ponavljanjem utrdijo in tako nastanejo neki stalni akcijski vzorci in navade. Vzporedno se 

razvijajo tudi pred pojmovne oblike prostora, časa, vzročnosti in konstantnosti predmetov.  

Faza predoperativnega mišljenja zajema otroke, stare med drugim in sedmim letom starosti. Tu 

otrok že ubesedi  problemsko situacijo, vendar je njegovo mišljenje še dokaj egocentrično. 

Upošteva predvsem svoje želje ter pojave presoja s svojega stališča. Otrok si v tem obdobju 

tudi oblikuje prve pojme, oblikuje pa jih na podlagi zunanjih, običajno nebistvenih predstav. 

Poleg tega še ne obvlada nekaterih miselnih operacij, manjka jim reverzibilnosti. 
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Faza konkretnih operacij traja od sedmega leta do dvanajstega leta starosti. V tem obdobju so 

otrokove miselne operacije že reverzibilne, usvoji pojme na konkretni ravni, in sicer pojme o 

ohranitvi količine, mase, teže števila in prostornine. Proti koncu te faze zadostujejo že konkretni 

besedni opisi. 

Faza konkretnih operacij ali abstraktnega mišljenja traja od dvanajstega leta dalje. Pojmovni 

obseg se razširi na abstraktnejše pojme, dojemanje sveta pa je neodvisno od konkretnih 

izkušenj. Nova spoznanja pa zna že sistematično preverjati (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.2. Načelo aktivnega usvajanja vsebin 

Da je otrok aktivni udeleženec med vsako dejavnostjo, je pomemben element, ki ga je treba 

upoštevati pri delu z otroki, aktivni otroci so uspešnejši od pasivnih. Se pa vzporedno  z miselno 

strukturo  razvijajo tudi telesne in psihične aktivnosti (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.3. Načelo učenja na podlagi osebnih izkušenj 

Otrok z raziskovanjem, eksperimentiranjem pride do lastnih izkušenj in določenih spoznaj, 

posledično snov bolje razume in dejavnosti niso dolgočasne in monotone. Ker ima vsak otrok 

lahko različne dražljaje iz okolice in je lahko prikrajšan za raznovrstne izkušnje, je pomembno, 

da vzgojitelj to prepozna in takega otroka obvaruje (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.4. Načelo aktivnega ukvarjanja s predmeti ali ljudmi 

Vzgojitelj, ki med svojim delom uporablja različne pripomočke, da otrokom na čim več 

različnih načinov približa tisto, o čemer govori, zagotovo lažje in prej doseže cilj, ki si ga je 

zadal. Morda je v nasprotju s prejšnjim načelom to, da je lahko otrok v tem delu bolj pasiven 

kot aktiven, a iznajdljiv vzgojitelj pripravi pripomočke, ob katerih so lahko aktivni vsi otroci 

(Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.5. Načelo uporabljanja strukturiranih učil 

Pri delu z otroki strokovni delavci pogosto posegajo po naravnem materialu, ki služi kot 

pripomoček med dejavnostjo. V fazi, ko otrok odrašča, pa to naj ne bi zadostovalo, zato je treba 

ustvariti umetne situacije, ob katerih otrok abstrahira in prodira  do temeljne ideje  (Glogovec 

in Žagar, 1992). 

 

3.2.6. Načelo variacije ponazarjanja 

To načelo je v vrtcu zelo zastopano, kajti večina strokovnih delavcev si prizadeva, da otrokom 

na čim več različnih načinov posredujejo neko snov. To načelo je treba upoštevati tudi zaradi 
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individualnih razlik med otroki.  Različni otroci se učijo na različne načine, kar enemu otroku 

ustreza, še ne pomeni, da velja za drugega. Čim bolj variiramo posredovanje vzgojnih vsebin, 

tem bolj je verjetno, da bomo vključili vse otroke (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.7. Načelo variabilnosti zaznavanja 

Posredovanje snovi na različne načine pa ni pomembno le zaradi upoštevanja razlik med otroki, 

temveč so različni prikazi potrebni tudi zato, da otroci svoje abstrakcije ne povezujejo samo z 

nekim konkretnim materialom, ker bi to pomenilo oviro pri abstrahiranju na višjem nivoju 

(Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.8. Načelo razgovora oziroma komunikacije med otroki 

To načelo izhaja iz Piagetove ugotovitve, da je sodelovanje z vrstniki pomembnejša od 

komunikacije z vzgojiteljem. Tudi ostali strokovnjaki menijo, da so otroci, ki so »vpeti« v 

različne diskusijske skupine, uspešnejši od otrok, ki nimajo teh dražljajev. Poleg tega si otroci 

snov veliko bolje zapomnijo, če se o njej pogovarjajo, obenem pa so tudi bolj motivirani za 

delo (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

3.2.9. Načelo avtonomnega izvajanja in nadzora aktivnosti 

Če otrokom omogočimo, da sami vrednotijo rezultate svojega dela, jih s tem še dodatno 

spodbudimo, da so še izvirnejši, kritičnejši, ustvarjalnejši, bolj motivirani. Naloga vzgojiteljev 

pa je, da otrok pri tem ne ovira in jim dovoli svobodo razvijanja lastne metode učenja in 

reševanja problemov (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

 

3.3.  IGRAČE, KI SPODBUJAJO OTROKOVO USTVARJALNOST 

Pri vsakdanjem delu z otroki je pomembno, da spodbujamo ustvarjalno razmišljanje otrok. Prav 

vsaka malenkost ali navidezno nepomemben dogodek se lahko uporabi za zastavljanje nalog. 

Otrokovo razmišljanje lahko spodbujamo že med vožnjo z avtomobilom na poti v vrtec ali iz 

vrtca, med sprehodom po gozdu ali mestu, med opravljanjem vsakodnevne rutine …, vsak 

dražljaj je lahko spodbuda za ustvarjalnost. 

 

Pri pojmu igrače, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, pa ne smemo zanemariti dejstva, da vsi 

otroci niso enaki, zato ista igrača lahko otrokom ponudi različne izzive, različne odgovore in 

različne poti do cilja. Vsak otrok je enkraten, s svojimi potrebami, sposobnostmi in osebnostjo, 
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zato tudi domišljija ne more biti univerzalna in določena vnaprej, prav tako tudi ne dražljaj, ki 

jo izzove (Marjanovič  Umek in Zupančič, 2006). 

 

Igrača, ki spodbuja ustvarjalnost, naj bi bila nizko realistična, da bi lahko otroku predstavljala 

karkoli. Njeno nasprotje so visoko realistične igrače, ki so miniaturne kopije realnih predmetov. 

Ker te navadno predstavljajo le enega od konkretnih predmetov, lahko pogosto zasledimo 

prepričanje, da se z visoko realistično igračo otrok lahko igra le na en in vnaprej določen način, 

kar ovira otrokovo ustvarjalnost. B. Almqvist (1994) meni, da takšno razmišljanje ne upošteva 

zakonitosti otrokovega razvoja, za katerega je značilno tudi to, da vsi otroci nimajo enakih 

predstavnih sposobnosti ter enake sposobnosti ustvarjanja in domišljije. Prav tako se mlajši 

otroci z visoko realističnimi igračami igrajo na višjih ravneh kot z manj strukturiranim 

materialom. Avtorica prav tako opozarja, da igrače sicer lahko spodbujajo otrokovo 

ustvarjalnost, vendar vse igrače niso zanimive vsem otrokom (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006). 

 

Že A. Einstein je zapisal: »Domišljija je pomembnejša od znanja. Znanje je omejeno, domišljija 

pa objema ves svet.« 

Zato ob kakovostni igrači torej ne gre zanemariti dejstva, da je domišljija tudi pomembna 

otroška »igrača.« Brez domišljije bi bil naš svet dolgočasen, predvsem pa bi bila dolgočasna 

otroška igra. Otroci brez domišljije bi bili kot prazne lupine brez vsebine, in prav to je razlog, 

da moramo domišljijo pri otrocih negovati in spodbujati. Vsi otroci niso enako ustvarjalni in 

vsi otroci nimajo enake domišljije, zato se nekateri otroci v svoji igri težje pretvarjajo kot drugi. 

Domišljija je radovednost, odprtost za nove izkušnje, čudenje, je igra brez meja, zato je še toliko 

pomembnejše, da jo dopuščamo, spodbujamo, saj je to je pot do ustvarjalnosti. 

Čeprav je narejenih veliko študij o tem, katere igrače oziroma igre spodbujajo otrokovo 

ustvarjalnost, je vseeno »najboljša« igrača oziroma igra tista, ob kateri se otrok zabava. 
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4. KURIKULUM IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Pri delu z otroki v vrtcu strokovni delavci sledimo nacionalnemu dokumentu, Kurikulumu za 

vrtce (1999). Kurikulum za vrtce zajema šest področij: gibanje, jezik, umetnost, družbo 

matematiko in naravo. 

 

Kurikularna prenova na področju predšolske vzgoje je odprla vrata tudi naravoslovnim 

vsebinam in spodbudila strokovne delavce, da so v svoje delo z otroki začeli vpeljevati 

aktivnost s predmeti in pridobivanje konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, reševanje 

konkretnih primerov ter pridobivanje socialnih izkušenj, ki naj bi se smiselno nadaljevale skozi 

nadaljnje vzgojno-izobraževalne vsebine in sisteme. 

 

Papotnik (1993) meni, da je treba dejavnosti različnih vzgojnih področij povezovati v 

kompleksen vzgojno-izobraževalni program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet tehnike. 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 

vsebine in dejavnosti strokovna spodbuda vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikula 

vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo, pri tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih so metodično in 

didaktično podrobneje razdelani primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse pomembne faze 

vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo (Bahovec, 2004). 

 

V nadaljevanju zapis globalnih ciljev po področjih v povezavi s tehnično vzgojo iz kurikuluma 

za vrtce.  

 

 

4.1.  GIBANJE 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju gibanja: 

‒ omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

‒ omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne lastnosti, 

‒ razvijanje gibalnih sposobnosti, spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja 

različnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26). 
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4.2. JEZIK 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju jezika: 

‒ jezik kot objekt igre, 

‒ poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

‒ spodbujanje ustvarjalnosti, 

‒ spodbujanje jezikovne zmožnosti (atrikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.) 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32). 

 

4.3.  UMETNOST 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju umetnosti: 

‒ doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

‒ razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

‒ razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 38). 

 

4.4. DRUŽBA 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju družbe: 

‒ doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 

vsakdanje življenje, ne glede na spol, telesno in duševno konstrukcijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.; 

‒ oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 

navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami; 

‒ oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje, 

družba in kultura v času spreminjajo; 

‒ seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 50). 

 

4.5. NARAVA 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju narave: 

‒ spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

‒ spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

‒ spodbujanje različnih pristopov spoznavanja narave (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 56). 
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4.6. MATEMATIKA 

Zapis globalnih ciljev, pri katerih se kaže povezanost s tehnično vzgojo na področju 

matematike: 

‒ seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

‒ razvijanje matematičnega izražanja 

‒ razvijanje matematičnega mišljenja, 

‒ razvijanje matematičnih spretnosti, 

‒ doživljanje matematike kot prijetne izkušnje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64). 
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5. ANALIZA STANJA ANKETE IGRA KOT 

USTVARJALNOST 

Za izvedbo analize stanja ankete Igra kot ustvarjalnost smo sestavili vprašalnik, ki zajema 6 

ključnih vprašanj s podvprašanji (Priloga 11.1), s katerim želimo preveriti, kakšne so njihove 

izkušnje z izdelavo igrač, pomembnostjo materiala za izdelavo igrač ter oceno primernosti 

igralne aktivnosti. Vprašalnik je bil zasnovan s pomočjo spletnega orodja za izdelavo anket 

1ka.si in posredovan na 96 elektronskih naslovov.  

V raziskavi je sodelovalo 47 anketirancev, od tega 45 oseb ženskega spola in 2 osebi moškega 

spola. Največ anketirancev zastopa starostno skupino med 31 in 40 let in najmanj več kot 51 

let. Na anketo se je odzvalo 23 pomočnic vzgojiteljice, 13 vzgojiteljev ter 1 svetovalna delavka. 

Delovno dobo anketirancev sem razdelila v pet starostih skupin, od tega ima največ 

anketirancev višjo delovno dobo od desetih let, in najmanj anketirancev višjo delavno dobo od 

dvajset let.  

Na anketo so se odzvali strokovni delavci iz 15 različnih vrtcev po Sloveniji, od tega je bilo 25 

anket izpolnjenih v Vrtcu Galjevica, v katerem sem zaposlena tudi sama. Največ strokovnih 

delavcev dela v oddelkih, kjer je povprečna starostna skupina otrok 4–5 let ter 5–6 let, in 

najmanj v oddelkih prve starostne skupine. Glede na podatek, da večina strokovnih delavcev 

dela v drugi starosti skupini, je v največ oddelkih 20–24 otrok.  

 

Slika 5.1 prikazuje odgovore na vprašanje: KOLIKO NAVEDENE IGRAČE IN IGRE 

SPODBUJAJO USTVARJALNOST OTROK (1 se jim ne zdi smiselno, 6 zelo smiselno). 

 

Slika 5.1: Spodbujanje ustvarjalnosti s pomočjo iger in igrač 
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Koliko navedene igrače in igre spodbujajo ustvarjalnost otrok, so strokovni sodelavci 

ocenjevali od 1 do 6, 1 kot najmanj in 6 kot najbolj. Največji del strokovnih delavcev se je 

opredelil za različne konstruktorje, kjer je bila povprečna ocena 5,26, medtem ko so strokovni 

delavci mnenja, da na otroško ustvarjalnost najmanj spodbudno vplivajo namizne igre, kjer je 

bila povprečna ocena 3,17. 

 

Slika 5.2 prikazuje odgovore na vprašanje: ALI KOT VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA TUDI 

SAMI IZDELATE IGRAČO OZIROMA IGRO? 

 

Slika 5.2: Prikaz deleža strokovnih delavcev, ki so že samostojno  izdelali igračo oz. igro 

 

Na vprašanje, ali kot strokovni delavci tudi sami izdelajo kakšno igračo oziroma igro, je 41 

strokovnih delavcev odgovorilo pritrdilno, medtem ko je 6 strokovnih delavcev odgovorilo, da 

v vrtcu igrač ne izdelujejo.  

Na vprašanje, zakaj ne, so anketiranci povedali, da imajo v vrtcu na voljo dovolj drugih igrač. 

Najpogostejši odgovori na vprašanje KATERO IGRAČO STE ŽE IZDELALI:  

‒ igrače iz odpadnega materiala (16), 

‒ razne didaktične igrače (12),  

‒ instrumente (9), 

‒ različne igrače na temo razvrščanja (8), 

‒ družabne namizne igre (6), 

‒ matematične igre (5), 

‒ športne rekvizite (4), 

‒ lutke (4), 
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‒ vtikanke (3), 

‒ igrače za razvijanje fine motorike ter razvijanje koordinacije oko roka (2), 

‒ igro spomin na različne tematike. 

 

Slika 5.3 prikazuje odgovore na vprašanje: KOLIKO SE VAM ZDI SMISELNO, DA 

VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA SAMA IZDELA IGRAČO ALI IGRO? (1 se jim ne zdi 

smiselno, 6 zelo smiselno) 

 

 

Slika 5.3: Smiselnost samostojne izdelave igrače oz. igre 

 

Največ (21) anketirancev je na vprašanje, koliko se jim zdi smiselno, da v vrtcu 

vzgojitelj/vzgojiteljica sama izdela igrače oz. igre, odgovorilo z zelo smiselno, nihče pa ni bil 

mnenja, da izdelava igrač oz. iger v vrtcu ni smiselna. 
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Na sliki 5.4 so prikazani odgovori na vprašanje: KAJ BI VAS SPODBUDILO, DA BI PRI 

SVOJEM DELU Z OTROKI VEČKRAT SAMI IZDELALI IGRO ALI IGRAČO? 

 

 

Slika 5.4: Spodbude za samostojno izdelavo igre ali igrače 

 

Na vprašanje, kaj bi vas spodbudilo, da bi pri svojem delu z otroki večkrat sami izdelali igro 

ali igračo, je največ strokovnih delavcev odgovorilo, da bi morali imeti več razpoložljivega 

časa, na drugem in tretjem mestu pa sta bila odgovora boljša dostopnost materialov in orodij 

ter boljše tehnične spretnosti in znanja. 

Kot možnost odgovora drugo so štirje strokovni delavci navedli: 

‒ več sodelovanja s tehnično službo, 

‒ večja izbira nestrukturiranega materiala, ki bi ga otroci zelo ustvarjalno uporabili v igri, 

‒ kar si zamislim, ni vedno dostopno, zaradi tega ne izdelam igrače sama,  

‒ potrebovala bi več idej. 
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Slika 5.5. prikazuje odgovore na vprašanje: KAKO PRIMERNI SE VAM ZDIJO MATERIALI 

ZA IZDELAVO IGRAČE ALI IGRE? 

 

Slika 5.5: Primernost materialov za izdelavo igre ali igrače 

 

Na vprašanje, kako primerni se vam zdijo materiali za izdelavo igrače ali igre, je bil med 

podanimi možnostmi najbolj zastopan material les (5,4), sledijo tekstil (5,0), embalaža (4,8), 

papirna gradiva (4,2), umetne snovi (4,1), najmanjkrat pa so bile izbrane kovine (3,7). 

 

Slika 5.6. prikazuje odgovore na vprašanje: KOLIKO ČASA SE VAM ZDI OPTIMALNO, DA 

OTROK PORABI ZA NAMIZNO IGRO?  

 

Slika 5.6: Optimalno trajanje namiznih iger 
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Največ anketirancev (21) meni, da otrok za optimalno namizno igro porabi 11–15 min. časa, 

13 jih meni, da je optimalni čas za namizno igro 16–20 min., 10 se jih je opredelilo na 21–30 

min., 3 menijo, da za namizno igro otrok potrebuje 5–10 min. časa, nihče pa ni mnenja, da je 

optimalni čas za namizno igro daljši od 30 min. 

 

 

Slika 5.7. prikazuje odgovore na vprašanje: KAKŠNA IGRA SE VAM ZDI OPTIMALNA 

GLEDE NA ŠTEVILO OTROK V IGRALNICI? 

 

 

Slika 5.7: Optimalno število otrok za namizno igro 

 

Pri tem vprašanju so bili zastopani vsi odgovori, in sicer najpogostejši odgovor (36) je bil, da 

optimalna namizna igra v igralnici poteka s skupino 3–4 otrok, 4 so mnenja, da je optimalno 

število 4–8 otrok, najmanj pa je odgovorov, da igra poteka individualno, v dvojicah ali v 

skupinah. 
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Slika 5.8. prikazuje odgovore na vprašanje: ALI OTROKOM PRIPOVEDUJETE ALI 

BERETE PRAVLJICE, ZGODBICE, DEKLAMACIJE … S TEHNIČNO VSEBINO? (teme 

iz vsakdanjega življenja, npr. poklici, stroji, vozila …) 

 

 

Slika 5.8: Prikaz deleža strokovnih delavcev, ki otrokom posredujejo tehnično vsebino 

 

45 strokovnih delavcev je odgovorilo, da v vrtcu otrokom pripovedujejo oz. berejo pravljice s 

tehnično vsebino. Najpogostejši odgovori o temi s tehnično vsebino: 

‒ kdo nam pomaga – različni poklici (18), 

‒ prevozna sredstva (18), 

‒ glede na progam v oddelku in glede na interes otrok (12), 

‒ teme iz vsakdanjega življenja (8), 

‒ o tehničnih predmetih (6), 

‒ o gospodinjskih aparatih (4), 

‒ o vremenu oziroma vremenskih pojavih, čustvih (3), 

‒ o ekologiji (2). 
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6. ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE 

 

Zasnova in izdelava didaktične igrače je potekala po načrtovanem postopku, tudi z 

upoštevanjem analize stanja iz prejšnjega poglavja. V nadaljevanju navajamo sredstva za učno 

delo, zapis o uporabi strojev ter pomenu varnosti in ustreznosti orodij ter varovalne opreme. 

Podroben zapis o tehnologiji izdelave igrače pa podkrepimo še s slikovnim gradivom. 

 

 

6.1. SPLOŠNO O PROJEKTU 

Z izkušnjami, ki jih pridobiš skozi leta dela z otroki, se predvsem naučiš, da je treba otroke 

opazovati, da jim pustiš čas za raziskovanje ter da jim ne vsiljuješ svojega mnenja, kajti le tako 

lahko uspešno načrtuješ dejavnosti in hkrati dosežeš želene cilje.  

Papotnik (1999) pravi, da je uresničevanje in osvajanje ciljev, zahtev in sestavin delovno-

tehnične vzgoje na predšolski stopnji odvisno od znanja, usmerjenosti in usposobljenosti, 

zmožnosti in sposobnosti za transfer in uporabo naravoslovno-matematičnega, humanističnega, 

kulturno-umetniškega, ritmično-gibalnega, zdravstveno-higienskega in drugega znanja na 

področju tehnike in tehnologije. 

Znano je, da si otrok pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike z igro in 

ustvarjalnim delom, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo stvaritev 

(Papotnik, 1999). 

Če otrok obiskuje vrtec, je pomembno, da se ustvari stimulativno okolje, kjer se spodbujata 

otrokova motivacija, pozitivna naravnanost do izobraževanja in znanja na splošno (Rajovič, 

2015). 

 

Cilji iz kurikuluma za vrtce: 

• otrok razvija prstne spretnosti oziroma tako imenovano fino motoriko, 

• otrok rabi imena za števila, 

• otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

• otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

• otrok spoznava geometrijske like, 
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• otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.), 

• otrok sodeluje v igri z drugimi. 

 

Operativni cilji, ki jih razvija projekt: 

• otrok se orientira na ravnini (na leseni deski), 

• otrok bere različne načrte, 

• otrok prepozna in upodablja skladen lik s pomočjo elastik, 

• otrok šteje in »bere« števila do 6. 

 

Metode in oblike dela/izvedbe  

Metode dela: 

• razlaga, 

• demonstracija, 

• pogovor, 

• opazovanje, 

• spodbujanje, 

• lastna aktivnost. 

 

Obliki dela: 

• individualna, 

• skupinska. 

 

6.2. SREDSTVA ZA DELO 

 

6.2.1. Material: 

• rezan les – bukev, 

velikost: 250 mm X 250 mm X 30 mm  (1-krat), 

• vezana plošča debeline 4 mm, 

velikost: 80 mm x  80 mm x 4 mm   (10-krat), 

• zaščitni lak za les, 

• barve za kovino v pršilu (modra, rdeča, rumena, zelena, bela), 
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• kovinska navojna palica premera 10 mm, 

• elastike različnih barv, 

• šestkotna matica DIN 934 M 10  (50 kosov), 

• bel list formata A4 (5-krat), 

• mapa za plastificiranje (5-krat), 

• lepilo UHU . 

 

 

6.2.2. Pripomočki, orodja, stroji in naprave 

PRIPOMOČKI: 

• Svinčnik, 

• škarje za papir (desničarje), 

• radirka, 

• kovinsko merilo, 

• kotnik, 

• točkalo, 

• mizarska spona, 

• kovinski merilni trak, 

• brusni papir, 

• čopič. 

 

ROČNO ORODJE: 

• ključavničarsko kladivo, 

• ravno dleto s posnetim robom, 

• viličasti ključ številka 17, 

• obročni ključ številka 17. 

 

STROJI IN NAPRAVE: 

• kolutni brusilni stroj, 

• namizna krožna žaga, 

• tračna žaga, 

• vibracijski brusilnik, 

• vrtalni stroj s stojalom,  
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• lesni sveder premera 8 mm, 

• toplotna lepilna pištola, 

• plastifikator. 

 

6.3. VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri delu z različnimi pripomočki in stroji se je treba predhodno seznaniti s pravilnim ravnanjem 

s stroji ter pripomočki. Pred uporabo strojev je treba poskrbeti za varnost in brezhibnost orodij 

ter ustrezno varovalno opremo. Pri vrtanju in brušenju je obvezna uporaba zaščitnih očal, za 

zaščito obleke potrebujemo še zaščitno haljo. 

Za varno delo je nujno primerno urejeno delovno mesto. Tako sem med postopkom izdelave 

poskrbela, da je bila moja delovna površina urejena in čista ter da so bila orodja po uporabi 

pravilno pospravljena. Delovno mesto je bilo dovolj veliko po zahtevanih standardih, poskrbeti 

pa je treba tudi za čistočo rok, ki je tudi izrednega pomena pri ravnanju z orodjem.  

Pri delu s stroji je še pomembnejša previdnost. Pred začetkom dela je treba speti dolge lase, in 

sicer predvsem pri žaganju s krožno žago, pri vrtanju z vrtalnim strojem in tudi pri delu s 

kolutnim brusilnim strojem. Zaradi nevarnosti odletavanja ostružkov zaščitimo oči z očali. 

Ker sem za barvanje matic uporabila barve v pršilu, sem se iz delavnice zaradi vdihavanja 

škodljivih snovi umaknila na prosto. Pri delu z barvo sem uporabila zaščitne rokavice. Enako 

sem storila tudi pri lakiranju lesene podlage. 

 

 

6.4. TEHNOLOGIJA IZDELAVE  

Poglavje prikazuje grafični in slikovni prikaz izdelave igrače. Pred začetkom izdelave igrače 

sem si pomagala z izrisom skice osnovne plošče v prerezu (slika 6.1) ter tlorisom plošče (slika 

6.2). 
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6.4.1. Izris skice 

 

Slika 6.1: Prerez plošče 

 

 

Slika 6.2: Tloris plošče  
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6.4.2. Izdelava osnovne plošče 

1. korak 

Na električno krožno žago sem izžagala 

večjo desko iz bukovega lesa 250,5 mm x 

250,5 mm x 30 mm.  

 

2. korak 

Na kolutnem brusilnem stroju sem pobrusila 

vse robove plošče. Da so bili na koncu vsi 

robovi res gladki in lepo zaobljeni, sem jih 

pobrusila še ročno s finim brusnim papirjem.  

 

 

3. korak 

S pomočjo kovinskega merila sem na ploščo 

narisala središča za luknje, in sicer v razmiku 

50 mm.  

Po izrisu sem s pomočjo žeblja in 

ključavničarskega kladiva označila, kje 

točno je treba izvrtati luknjo.  

4. korak 

Na vrtalnem stroju s stojalom sem na 

označenih mestih zvrtala šestnajst lukenj s 

svedrom za les premera 8 mm. 

 

5. korak 

Da sem na deski odstranila sledove 

svinčnika, mi je pomagal vibracijski 

brusilnik. 
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6. korak 

Z lakom za les sem s čopičem  polakirala 

leseno osnovno ploščo. 

 

 

7. korak 

S kovinskim merilnim trakom sem na 

navojni palici premera 10 mm s flomastrom 

označila dolžino, in sicer 16 x po 100 mm. 

 

8. korak 

Navojno palico premera 10 mm sem narezala 

na šestnajst delov s pomočjo žage za kovino. 

 

9. korak  

Navojne palice sem postopoma navijala v 

leseno desko. Da sem navojno palico lažje 

privila, sem na začetek palice privila dve 

šestkotni matici in s pomočjo viličastega in 

obročnega ključa počasi privila navojne 

palice v leseno podlago. 
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6.4.3. Priprava pripomočkov 

1. Korak 

Pred uporabo lakov v pršilu sem 

zunanjo površino zaščitila s 

kartonastim papirjem ter si 

pripravila šestkotne matice. 

 

2. korak 

Po navodilih proizvajalca sem s 

primerne razdalje nanesla barvo na 

šestkotne matice. 

 

3. korak 

Nakup barvnih elastik. 
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6.4.4. Izdelava navodil za igro 

1. korak 

Pripravila sem vezano ploščo: 

topol debeline 4 mm. S 

pomočjo kovinskega merila 

sem zarisala črte, ki so mi  

pomagale pri razrezu vezane 

plošče na posamezne kose 

velikosti 100 mm x 100 mm.  

   

2. korak 

Za razrez sem uporabila 

tračno žago. Ploščice so mi 

služile kot podlaga, na katere 

sem nalepila vzorce, po 

katerih bodo otroci ustvarjali. 

 

 

3. korak 

Na kolutnem brusilnem stroju 

sem pobrusila vse robove 

veznih plošč. Da so bili na 

koncu vsi robovi res gladki in 

lepo zaobljeni, sem jih 

pobrusila še ročno s finim 

brusnim papirjem.  
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4. korak 

S pomočjo računalnika sem 

izdelala različne vzorce, ki so 

služili za pomoč otrokom pri 

igri. Naredila sem vzorce tako 

za igro z elastikami kot za 

igro z maticami. 

 

5. korak 

Da bodo vzorci obstojnejši, 

sem jih plastificirala s 

pomočjo plastifikatorja. 

 

6. korak 

Posamezne vzorce sem strigla 

in jih nalepila na vezane 

plošče. Na eno stran plošče 

sem nalepila vzorec, pri 

čemer bodo otroci uporabljali 

elastike, na drugi strani plošče 

pa vzorec, pri čemer bo treba 

uporabiti barvne matice. 
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7. AKTIVNOSTI V VRTCU 

Dejstvo, ki ga ne gre zanemariti, je, da vzgojitelj otrokom predstavlja vzor oz. identifikacijski 

model, zato je dober vzgojitelj tisti, ki je ustvarjalen, širok, fleksibilen, iznajdljiv, drzen …, in 

tisti, ki vse te lastnosti na čim več različnih načinov prenaša tudi na otroke. Zato je tudi 

samostojna izdelava igrače oziroma igre še kako zaželena pri delu z otroki. Tako sem tudi sama 

sprejela izziv, da izdelek predstavim otrokom in jim igračo približam na način, da bodo lahko 

ob igri čimbolj ustvarjalni. Ob delu otrok z igračo smo vrednotili dosežke otrok, starih  3 in 4 

leta, in sicer v prvem delu tistih, ki niso imeli dodatnih jezikovnih spodbud (preglednica 7.1). 

V drugem delu pa tistih, ki so bili deležni dodatnih jezikovni spodbud s  pomočjo tvorjenja 

tehničnih zgodb na različne načine (te dosežke smo tudi ovrednotili, preglednica 7.2). 

 

7.1. PREDSTAVITEV PROJEKTA/DEJAVNOSTI OTROKOM 

Že pri samem načrtovanju, kakšno igračo naj izdelam, sem imela v mislih starostno skupino 

otrok, za katero bo igrača primerna, oz. kateri otroci rabijo čim več spodbud za krepitev fine 

motorike. Zato so igračo preizkusili otroci, stari med 3 in 4 leta. Že ob prihodu v igralnico sem 

pritegnila otroško pozornost, kajti prinesla sem veliko škatlo, v kateri je bila imenovana igrača. 

Kljub temu da sem načrtovala, da bom igračo predstavila otrokom postopno, v manjših 

skupinah, sem načrtovano spremenila zaradi odziva otrok. Skupaj smo se posedli na tla in iz 

škatle sem postopoma jemala vse elemente, ki jih ima igrača, hkrati pa sem vse opisovala in 

jim jo predstavila (slika 7.1). 

Ko smo si igračo podrobno ogledali, sem otroke spodbudila, naj mi pomagajo izbrati ime za 

našo novo igračo. Bilo je veliko predlogov, npr. elastička, kovinski ježek, bodička …, a na 

koncu smo se soglasno odločili, da novo igračo poimenujemo matematični zaboj. 
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Slika 7.1: Predstavitev izdelka otrokom 

 

7.2. UČNO DELO OTROK  

Primarna dejavnost za otroka je igra, zato je igra pritegnila otroško radovednost. Otroci so bili 

navdušeni, saj so dobili nekaj novega in zanimivega. Ker je v skupini več otrok, igrače niso 

mogli preskusiti vsi hkrati, zato smo s pomočjo izštevank določili otroka, ki je preizkusil igračo. 

To smo ponavljali toliko časa, da so jo preizkusili vsi otroci. 

 

7.2.1. Potek ravnanja otrok z igračo, 1.del 

 

Z igro je začela deklica, ki se nikoli ne »rine« v ospredje, je tiha in zelo bistra. Stara je 3 leta in  

7 mesecev. Nova igrača je pritegnila njeno pozornost in želela jo je prva poskusiti. Glede na to, 

da sem vsa pravila že predhodno razložila celotni skupini, sem jo vprašala, ali želi, da ji pravila 

še enkrat ponovim. Odgovorila je, da je s pravili seznanjena in da bi sama rada izbrala enega 

izmed možnih načrtov. Suvereno se je lotila izziva. Začela je z navijanjem matic (slika 7.2 a). 

Opazovala sem jo, kako je ves čas pogledovala na izbrani načrt in preverjala, ali je izbrala pravo 

barvo matice. Med igro sem jo spodbujala, da je svoje delo ubesedila. Tako je deklica ob igri 

utrjevala znanje o barvi, preštevala je pozicije vijakov … Navijanje matic ji je na začetku delalo 
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nekoliko težav, a je s svojo vztrajnostjo dosegla, da je osvojila tehniko privijanja in potem je 

vse steklo kot »po maslu.« 

Tudi pri natikanju elastik (slika 7.2 b) deklica ni imela nobenih težav, pravilno je namestila vse 

elastike, kljub temu da si je izbrala eno izmed zahtevnejših pozicij. Preden pa je začela igro, je 

poimenovala še like, ki so bili narisani na načrtu. 

 

 

Slika 7.2: a) Preizkušanje igrače z maticami in b) z elastikami 

 

Igro je nadaljeval deček, ki je ves čas potrpežljivo čakal, da deklica zaključi (slika 7.3). Deček 

je star 3 leta in 2 meseca. Z velikim nasmehom na obrazu je sedel na stol in pogledoval proti 

kupu, kjer so bili zložene kartice z načrti. Povabila sem ga, da si sam izbere kartico z načrtom. 

Med izbranimi načrti je pogumno izbral enega in ga postavil na mesto, kot smo se že predhodno 

dogovorili. Potem je sledila stoodstotna koncentracija. Deček je bil pri igri celostno prisoten s 

svojim doživljanjem, delal je intenzivno in vztrajno ter se iskreno veselil svojih »izdelkov« pri 

ustvarjalni igri. Ko sem ga pohvalila in spodbudila, se je na njegovem obrazu spet izrisal velik 

nasmeh. Spreten je bil tako pri navijanju matic kot pri natikanju elastik (slika 7.3 a), b). Čeprav 

barve še ne poimenuje pravilno, je razporeditev elastik in matic glede na načrt postavil povsem 

pravilno. Iskreno je bil vesel svojega uspeha in igre kar ni želel končati. 
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Slika 7.3: a) Preizkušanje igrače z maticami in b) z elastikami 

 

 

7.3. SPREMLJANJE DOSEŽKOV OTROK IN VREDNOTENJE 

DEJAVNOSTI 

 

Konkretno pridobljene izkušnje z igralno dejavnostjo so pogoj za uspešno primerjanje, 

presojanje in sklepanje. Igro so ovrednotili predvsem otroci, ki so spremljali otroka, ki je sedel 

na stolu in uporabljal igračo (slika 7.4 a). Med igro otrok nisem želela posegati, jih prekinjati,  

ker sem želela, da morebitno napako opazi otrok sam in jo popravi. Ko je otrok igro končal, sva 

skupaj preverila, ali so glede na priloženi načrt vse matice pravilno barvno razporejene oziroma 

so otroci iz elastik naredili prave like (slika 7.4 b). 

 

Slika 7.4: a) Navijanje matic po navodilih in b) Preverjanje navitih matic 
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Legenda k preglednici 7.1: V prvem stolpcu so navedene kategorije, ki zajemajo bistvo 

opazovanega, pod stolpcem opazovanje so podrobneje zapisane točke, ki smo jih pri otroku 

opazovali. Sledijo kategorije od 0 do 5, in sicer nič pomeni najmanj in pet največ. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov smo izračunali povprečje, ki so ga dosegli otroci, stari med 3 in 4 leta v 

letu 2016/2017. 

 

Preglednica 7.1: Vrednotenje dosežkov otrok, starih  3 in 4 leta 

Kategorija Opazovanje Število odgovorov Povprečje 

0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

0 0 3 2 2 4 3,64 

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

0 2 1 2 2 4 3,45 

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne ideje. 

1 4 

 

1 2 3 0 2,18 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

1 2 1 1 0 6 3,36 

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

0 2 2 0 1 6 3,64 

Delo z drugimi Rad govori/se pogovarja z odraslimi. 0 0 1 2 2 6 4,18 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, vendar ga 

moramo spodbujati. 

1 1 2 0 4 3 3,27 

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom ... 

0 0 3 1 1 6 3,91 
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Slika 7.5: Prikaz stolpčnega diagrama povprečne vrednosti ocen po posameznih kategorijah 

(leto 2016/2017) 

 

Igračo je preizkušalo 11 otrok, za preizkus so imeli na voljo toliko časa, da so lahko poskusili 

tako navijanje matic kot napenjane elastik, v povprečju je to trajalo okoli 10 minut. Glede na 

to, da so otroci imeli prvo izkušnjo s predmeti – novo igro, je bilo pomembno dovoliti otroku, 

da novo igračo prijema, opazuje, preklada in sestavlja. Na osnovi gibov lastnega telesa so otroci 

pridobivali izkušnjo o prostoru, ploskvi, spretno so se orientirali na leseni deski.  

Otroci so bili najvišje ocenjeni v kategoriji delo z drugimi, in sicer s 4,18. V tej kategoriji smo 

opazovali, ali otrok med dejavnostjo komunicira z otroki in strokovnimi delavci. Tako so sama 

igra, vrstniki in tudi strokovni kadar vplival na spodbude, da so otroci  razvijali svoje govorne 

spretnosti, ker vemo, da je govor je del miselnega procesa. 

Najnižjo povprečno oceno smo dobili pri kategoriji ustvarjalnost, kar pomeni, da se je večina 

otrok zelo tesno držala navodil in smernic, malo pa je bilo improvizacije, raziskovanja in 

preizkušanja novih zamisli, idej. Glede na to, da je kategorija ustvarjalnost z naskokom najnižje 

ocenjena, predvidevamo, da je morda razlog v tem, da so bili otroci predhodno seznanjeni s 

pravili igre, kaj se ob ravnanju z igračo od njih pričakuje, oziroma bili so preveč usmerjeni v 

končni, želeni rezultat. 

Tudi sposobnost tveganja je nizko ocenjena, kar spet kaže, da so se »slepo« držali predhodnih 

navodil in da so jih ob morebitnem »odstopanju« opozorili tudi otroci, ki so igro vzporedno 

spremljali, in sicer, da se ne držijo navodil, ki so jim bila predstavljena. 
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7.4. ZGODBE S TEHNIČNO VSEBINO 

Za spodbujanje otroške ustvarjalnosti smo sestavili zgodbe s tehnično vsebino, ki so zapisane 

v nadaljevanju.  

7.4.1. Potek ravnanja otrok z igračo, 2. del 

 

V drugem delu so se otroci z igračo seznanili na nekoliko drugačen način. Začeli smo  sestavljati 

zgodbe s tehnično vsebino na tri različne načine. Prvi način je otrokom omogočal, da so lahko 

poljubno nadaljevali zgodbico v delu, ko se je le-ta končala. Med sestavljanjem uvodnega dela 

pravljice sem skušala uporabiti čim več tehničnih elementov, da bi s tem otroke spodbudila, da 

bi ob tvorjenju nadaljevanja tudi sami uporabili kakšen tehnični element. Zgodbico sem 

zaključila z »bum efektom«, z željo, da bi bili ob snovanju nadaljevanja zgodbe čim bolj 

ustvarjalni. Opazovala sem, kako so otroci pozorno in zbrano prisluhnili branju uvodnega dela, 

ki sem ga skušala otrokom prebrati čimbolj doživeto. Zgodba se je potem razvijala na različne 

načine; dečki so bili tisti, ki so uporabili kar nekaj tehničnih elementov, medtem ko so deklice 

nekoliko bolj domišljijsko obarvale nadaljevanje zgodbe. 

 

ZGODBA 1: Zaključevanje tehnične zgodbe 

Na samotni kmetiji je živela teta Mici, ki si je že dolgo časa želela na morje. Razmišljala je, 

kako naj se na morje odpravi, morda s kolesom, morda z vlakom ali pa bi morda po dolgih 

letih, spet iz garaže zapeljala svoj rdeč avto. Vedela je, da je njen avto star, umazan in da ga 

je treba odpeljati k avtomehaniku. Ker je bila njena želja, da bi videla morje tako velika, se je 

teta Mici odločila, da svoj avto očisti, popravi in se z njim odpravi na morje. Teta Mici je avto 

zapeljala iz garaže, vzela je gobo, pripravila vedro z milnico in začela čistiti avtomobil. Kmalu 

je Mickin avto spet sijal v vsej svoji lepoti. Da bo avto res pripravljen za na pot, je teta Mici 

avto peljala še k sosedu, ki je bil avtomehanik. Avtomehanik  je pregledal, ali svetijo vse luči, 

delajo vsi smerokazi ter so gume dovolj napolnjene. Ko je avtomehanik končal svoje delo, je 

delovno orodje pospravil in Micki zaželel srečno pot na morje.  

In končno prišel je dan, ko se je teta Mici s svojim avtomobilom lahko odpeljala na morje.  A 

zgodilo se je nekaj nepričakovanega, nenadoma je teta Mici zaslišala en velik bummmmm …  
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Nadaljevanje zgodbe s strani otrok 

‒ »Rdečemu avtomobilu je počila guma, zdaj naj gre pa kar peš naprej.« (Matic) 

‒ »Mici mora  dol gumo vzet, pa jo mehaniku peljat, da jo »zaflika«, pa pol jo da nazaj gor 

in gre na morje.« (Tina) 

‒ »Teta Mici je šla nazaj k avtomehaniku, rekla mu je: »Moj avto se je pokvaril.« Ampak ji 

je avtovleka odpeljala avto k avtomehaniku. Avtomehanik je ves svoj orodje zvlekel ven in 

je delal in delal in delal. In Mici je spala v svoji hiši in drug dan je bil njen avto čisto 

popravljen. In šla je z njim na morje in se ni nič pokvarilo.« (Nikolaj) 

‒ »Mici je pogledala motorje in videla je, da ji je črnilo spustilo. Avto ni imel bencina. Šla 

je na črpalko bo bencin. Ko je prišla nazaj, se je na vso moč trudila, da bi prižgala avto. 

Ko ji je končno uspelo, je šla naprej in končno je prišla na morje.« (Aleks) 

‒ »Nekdo je glasno zaropotal z bobnom in potem se je ustrašila. In potem je Mici stopila na 

gas in šibala na morje.« (Julija) 

‒ »Zaropotala je na bobne, potem je pa še s kitaro malo zaigrala.« (Melanni) 

‒ »Nekaj je priletelo v njen avto, bil je velik ptič. In potem se je avto razbil. Teta Mici je 

morala počakati na pomoč, poklicala je strica, ki ji je prej pomagal popraviti avto.« (Nik) 

‒ »Teta Mici se je zaletela v drug avto. Prišli so rešilci in avtovleka. Avtovleka je odpeljala 

avto, reševalci pa teto Mici. In teto Mici so pozdravili.« (David) 

‒ »Opazila je, da je nekaj povozila. Povozila je smeti in počila ji je guma. Pol je pa šla v 

delavnico, tam so pa pumpali, pa pumpali, pa še barvali so avto, pa čistili, pol je bil pa 

avto lep in Mici je lahko šla na morje.« (Seba) 

‒ »Bil je velik buuum, pa ne vem zakaj.« (Lana) 

‒ »Avto se je pokvaril, Mici je spet avto odpeljala k mehaniku. Avto so popravili, da je Mici 

potem lahko šla na morje.« (Ana) 

‒ »Mici je počil avto in ni mogla na morje. Odšla je nazaj domov. Avto je hotela popraviti, 

ampak pol se je zgodilo nekaj, kar ne more narediti avtoservis. In to je konec.« (Tom) 

‒ » Jaz sem videla, da je bila ena hobotnica v avtu, ki je naredila bummmm.« (Ula) 

‒ »Hobotnica je ropotala, da je skok naredila bum.« (Sara) 

‒ »Nekaj je začelo ropotati, Teti Mici je počila guma. Mogla je avto peljat na servis, da je 

avtomehanik popravil gumo. Potem je avtomehanik pospravil svoje orodje in teta Mici je 

lahko šla na morje.« (Denis) 
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‒ »Teta Mici se je peljala ponoči in slišala je buuuum. Pogledala je pod avto in videla je 

muco. Potem pa je s palico pod avtom dala muco ven. Muco je vzela s seboj na morje.«  

(Vid) 

Drugi način snovanja zgodbe s poudarkom na tehnični vsebini je potekal tako, da sem z vsakim 

otrokom delala individualno. Za tak način sem se odločila predvsem iz razloga, ki sem ga 

opazila ob snovanju prve zgodbe. Kljub temu da so mi otroci individualno pripovedovali 

nadaljevanja zgodbe, so bili ostali otroci neposredno v stiku z mano in otrokom, ki je zgodbo 

tvoril, in opaziti je bilo, da so se besede, stavki, dejanja zelo ponavljali, čemur sem se želela 

izogniti. 

V rokah sem držala papir, na katerem je bilo šest različnih slik, in sicer čelada, kladivo, 

samokolnica, telefon, traktor in mojster Miha. Vsak otrok je najprej prepoznal in poimenoval 

stvari in osebo na sliki, ki jih je imel na voljo, tako da sem preverila, ali prepozna vse slike. 

Potem sem na konkretnem primeru razložila, kaj želim od vsakega posameznika, zato da so 

lažje razumeli navodila. Izkazalo se je, da je bila naloga za nekatere otroke prezahtevna. 

Nekateri kljub dodatnim spodbudam niso bili sposobni povedati niti enega smiselnega stavka. 

Je pa nekaj otrok v skupini, ki so govorno zelo spretni in niso imeli nobenih težav pri 

sestavljanju zgodb. Med seboj so smiselno povezali vse sličice.  

 

ZGODBA 2: Sestavljanje zgodbe s pomočjo slik (Priloga 11.2) 

Mojster Miha in skrivnost pokvarjenih vrat 

‒ Nekega dne so po telefonu poklicali mojstra Miho, naj pride popravit vrata, ki so se 

pokvarila. Mojster Miha se je moral pripraviti, da je s seboj vzel vso potrebno orodje, ki 

ga je potreboval. V torbo je spravil kladivo, žago in zaščitno čelado, samokolnico pa je 

imel že pripravljeno na traktorju. Hitro se je usedel v traktor, ga prižgal in traktor je 

naredil brm brm in že je bil Miha na cilju. Tam je vso orodje zložil v samokolnico ter 

pohitel k pokvarjenim vratom. Predno je začel z delom, si je na glavo dal čelado in začel 

je rezat deske žiga žaga, žiga žaga. S kladivom je deske pribil na vrata, in evo vrata so bila 

popravljena.  (Matic) 

Stric s čelado 

‒ Stric s čelado se je s traktorjem odpeljal po cesti. Vzel je kladivo in posekal drevesa. Potem 

si je na glavo dal čelado, da ni drevo padlo na njegovo glavo. Potem je po telefonu poklical 

še prijatelja, da sta na samokolnico naložila drva. Skupaj sta šla domov. (Mila) 
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Kmet s traktorjem 

‒ Bil je kmet, ki je imel traktor, pa je šel na travnik. Potem pa je šel ven iz traktorja, ker je 

srečal še en traktor na travniku in videl je, da kosi travo. Šel je k vozniku in mu rekel, naj 

ne kosi trave, ker bo pokosil vse rožice. Vzel je kladivo in popravil svoj traktor. Potem je 

slišal, da mu zvoni telefon. Dvignil je telefon, klical ga je prijatelj, ki je tudi delavec. Ko 

je končal s pogovorom, je vzel čelado in je šel nabirat maline. Potem se je s traktorjem 

odpeljal domov in šel spat. (Samo) 

Mojster Miha 

‒ Mojster Miha se je vozil s traktorjem po travi in potem je s kladivom zabil žeblje v streho. 

Na glavo si je dal čelado, vzel karjolo in odšel nabirat zelišča. Potem je poklical 

prijateljico in prišla je na obisk. (Zoja) 

Tretjo zgodbo, pri kateri je bil naslov vnaprej določen, smo z otroki sestavljali skupaj. Spet se 

je izkazalo, da so se med seboj ponavljali, zato sem jih z manjšo usmeritvijo, namigom 

»zapeljala« v novo smer. Sicer so bili ob snovanju zgodbice ustvarjalni, hkrati pa jim je izziv 

ponudil tudi zabavo, kar je zagotovo pozitivno vplivalo na njihovo domišljijo in ustvarjalnost. 

Opaziti je bilo, da so bili spet predvsem dečki tisti, katerim so tehnični izrazi nekoliko bližji, 

zato so v zgodbo vpletli veliko različnih orodij, poklicev in pripomočkov. Je pa res, da je bila 

tudi izbira naslova, ki zajema nekaj tehničnih besed, spodbuda, da so nekoliko lažje razmišljali 

v tehnični smeri, in pa pesem Romane Kranjčan, ki nosi isti naslov, to pa vsi otroci dobro znajo 

in jo radi prepevajo. 

 

ZGODBA 3: Sestavljanje zgodbe na osnovi naslova pesmi Mi pa hiško zidamo 

Nekega dne se je babica odločila, da si želi zgraditi  svojo hišo. Zdaj živi v bloku. Ugotovila je, 

da sama ne more zgraditi hiše, zato je poklicala zidarje. Zidarji so se pripeljali s kombijem. S 

seboj so pripeljali še veliko orodja za zidati hiško. Potem so naročili še hruško, pa tako se vrti, 

tam notri je beton. Zidarji so sezidali veliko hišo. Pa še žeblje zabijamo, zabijamo, zabijamo od 

jutra do večera. Pa kladivo so rabili. Kupila si je še novo posteljo, pa televizijo, pa krožnike in 

bila je vesela, ker je bila njena hiška lepa, pa nova, zato se je babica preselila v novo hiško.  
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Legenda: Prvi stolpec prikazuje kategorije, ki zajemajo bistvo opazovanega, v tem delu smo 

dodali zadnjo točko, in sicer »tehnični elementi«, kajti ugotoviti želimo, ali lahko otroke s 

pomočjo jezikovnih spodbud ob zaboju za ustvarjanje spodbudimo k večji ustvarjalnosti ter ali 

pri snovanju uporabljajo tehnične elemente. Drugi stolpec opazovanje zajema podrobnejši 

zapis, kaj smo pri otroku opazovali. Sledijo kategorije od 0 do 5, in sicer nič pomeni najmanj 

in pet največ. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo izračunali povprečje, ki so ga dosegli 

otroci, stari med 3 in 4 leta v letu 2017/2018.  

 

Preglednica 7.2: Vrednotenje dosežkov otrok, starih  3 in 4 leta 

Kategorija Opazovanje Število odgovorov Povprečje 

0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 
0 1 3 3 3 5 

 

3,53 

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 
0 2 1 4 3 5 3,53 

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne ideje. 

1 1 3 4 4 2 3,00 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 
1 2 1 2 4 5 3,40 

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 
0 2 2 2 3 6 3,60 

Delo z drugimi Rad govori/se pogovarja z odraslimi. 
0 0 2 3 3 7 4,00 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga moramo 

spodbujati za to. 
0 1 2 3 5 4 3,60 

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom ... 
1 0 3 4 2 5 3,40 

Tehnični elementi Uporaba tehničnih elementov pri 

snovanju 
0 1 4 3 5 2 3,20 
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Slika 7.6: Prikaz stolpčnega diagrama povprečne vrednosti ocen po posameznih kategorijah 

(leto 2017/18) 

 

V letu 2017/2018 je igračo preizkusilo 15 otrok. Za zagotavljanje primerljivosti rezultatov smo 

otrokom dajali enaka navodila kot prejšnje leto (slika 7.7 a). Razlika med skupinama pa je bila 

v tem, da so bili otroci v drugi skupini deležni jezikovnih vzpodbud s tvorjenjem različnih 

zgodb s poudarkom na tehničnih elementih (slika 7.7 b). S tem smo želeli prepoznati vpliv 

tovrstnih jezikovnih vzpodbud na njihovo ustvarjalnost ob ravnanju z igračo. 

Tudi tokrat je bila najbolje ocenjena kategorija delo z drugimi, s povprečno oceno 4,0, medtem 

ko je druga najvišja kategorija tokrat sposobnost tveganja. 

V drugo skupino smo zaradi jezikovnih vzpodbud dodali skupino tehnični elementi, ki je 

dosegla oceno 3,20. 

 

Slika 7.7: a) Ravnanje z igračo po navodilih in b) Ravnanje z igračo s predhodnimi jezikovimi 

spodbudami 
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8. RAZPRAVA 

 

Glavni namen diplomske naloge je umestiti novo večfunkcijsko didaktično igračo za 

kakovostnejšo in ustvarjalnejšo igro v vrtcu ob možnostih medpredmetnih povezovanj. 

 

Sledi evalvacija in razprava o doseganju zastavljenih ciljev (C 1–5): 

 

C 1: Predstaviti pomen igre in igrače pri predšolskem otroku. 

Pomen igrače in igre smo predstavili v 3. poglavju. V omenjenem poglavju smo se osredotočili 

na prepoznavanje ustvarjalnosti v predšolskem obdobju in kako izkoristiti ustvarjalne 

potenciale. Z zapisanimi načeli smo spoznali temeljne smernice za načrtovanje konkretnih 

metod in postopkov, ki spodbujajo ustvarjalnost otrok. Ker pa je igra svet, v katero je otrok 

najbolj vpet, smo predstavili predvsem igrače oziroma igre, ki spodbujajo otroško ustvarjalnost. 

 

C 2: Predstaviti pomen in vlogo tehnične vzgoje v vrtcu. 

Skozi vsa kurikularna področja smo v 4. poglavju opredelili globalne cilje, ki vključujejo 

tehnično vzgojo v vrtcu. Vendar je zaznati, da so globalni cilji, ki zajemajo tehnično vzgojo v 

kurikulumu za vrtce, slabše zastopani oziroma tehnična vzgoja kot samostojno področje ni 

opredeljena. Tako smo skozi teorijo ugotovili, da je treba tehnično vzgojo v vrtcu vpeljati preko 

različnih vzgojnih področij. Na tak način bomo otrokom približali tehniko kot področje s 

tisočerimi možnostmi, bodisi za razvijanje fine in grobe motorike ali za spodbudo pri 

ustvarjalnosti, za govorni razvoj itd. 

 

C 3: Analizirati izdelavo igrač med vzgojitelji kot didaktičnega materiala v vrtcih pri otrocih, 

starih 3–4 leta. 

S pomočjo ankete smo dobili rezultate o izdelavi igrač med vzgojitelji. Rezultati so pokazali, 

da 41 strokovnih delavcev občasno tudi samostojno izdela igračo oziroma igro kot didaktični 

pripomoček, kar je  87 % vseh respondentov (slika 5.3). Opredelili so se, da največ igrač 

oziroma iger izdelajo iz odpadnega materiala, ki je v okolju, v katerem ustvarjajo (vrtcu), 

najpogosteje dosegljiv. 
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C 4: Kritično ovrednotiti lastno zasnovan in izdelan igralni komplet kot zaboj za ustvarjanje in 

medpredmetno učenje. 

S svojim končnim izdelkom smo zadovoljni. Igrača je bila izdelala kot osnovna zamisel, vendar 

so se kljub temu porajale nove zamisli in ideje, kako bi igračo lahko še nadgradili. Igrača je 

otroke pritegnila in vsi so jo želeli preizkusiti, lepo jih je bilo opazovati, kako so se poglobili v 

reševanje problema. Otroci so tako spoznali svoje zmožnosti, razvijali so svoje spretnosti in 

sodelovali z vrstniki. Poleg tega so bogatili svoj besedni zaklad, katerega je treba v predšolskem 

obdobju še posebej spodbujati.  Pridobili so nove izkušnje in nova spoznanja in se ob tem 

zabavali. Mislim, da lahko pripišemo, da je navdušenje pri otrocih izzvala izvirnost nove učne 

igrače, kar pa je pripomoglo še k večji otroški želji po raziskovanju.  

Opazili smo le eno pomanjkljivost, in sicer da se barva, ki sem jo uporabila za barvanje matic, 

kruši, kljub temu da je bila namenjena za barvanje kovin in da je bila na matice nanešena po 

navodilih proizvajalca. 

 

C 5: Ugotoviti, ali lahko otroke s pomočjo jezikovnih spodbud ob zaboju za ustvarjanje 

spodbudimo k večji ustvarjalnosti. 

 
 

Slika 8.1: Stolpčni diagram povprečne vrednosti ocen po posameznih kategorijah v obeh skupinah 

otrok, kjer modri stolpci predstavljajo povprečne vrednosti za otroke, stare 3–4 leta v letu 2016/17, 

medtem ko oranžni predstavljajo povprečno oceno za otroke, stare 3–4 leta v letu 2017/18. 

 

S pomočjo spremljanja dosežkov otrok po posameznih kategorijah smo ugotovili, da je bila 

povprečna ocena v kategoriji ustvarjalnost v drugi skupini večja (slika 8.1). Glede na prvo 

skupino je bila povprečna ocena druge skupine otrok za 38 % višja, zaradi česar ugotavljamo, 

da dodatne jezikovne spodbude pozitivno vplivajo na ustvarjalnost otrok. 
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Upoštevati je treba, da obe skupini otrok kljub enakemu starostnemu obdobju nista povsem 

medsebojno primerljivi, saj gre za relativno majhen vzorec populacije (11 in 15 otrok), zaradi 

česar je lahko odstopanje po opazovanih področjih v katerokoli smer relativno veliko. 

 

V diplomskem delu smo preverjali naslednje hipoteze (H 1–5): 

 

H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu med letom sama izdela vsaj eno igračo oz. igro. 

H1 smo s pomočjo ankete potrdili, kajti 41 respondentov od 47 je potrdilo, da pri svojem delu 

v vrtcu kdaj samostojno izdela igro oziroma igračo. Največ strokovnih delavcev je izbralo 

odpadni material kot sredstvo, iz katerega so izdelali igračo, po namembnosti pa so bile to 

največkrat igrače oziroma igre, s pomočjo katerih so strokovni delavci pokrivali različna 

kurikularna področja. 

H 2: Večini strokovnih delavcev je pomembno, iz kakšnih materialov je narejena igrača oz. 

igra. 

H2 je bila potrjena s pomočjo ankete, kjer so se respondenti opredelili, kateri izmed ponujenih 

materialov se jim zdijo najprimernejši in kateri najmanj. Glede na to, da so strokovni delavci 

materiale razvrstili zelo različno oz. so razlike med povprečnimi ocenami visoke, lahko 

potrdimo hipotezo, da jim je pomemben izbor materialov, iz katerih izdelajo igračo oz. igro. 

H 3: Didaktična igrača oz. igra bo pri večini otrok v vrtcu dobro sprejeta – z igračo oz. igro 

se bodo igrali več kot 10 min. 

H3 se glede na odzive otrok lahko potrdi, kajti igrača je bila dobro sprejeta, želja po igri z novo 

igračo pa jih je spodbudila, da so ob igri vztrajali več kot 10 minut. Večina otrok (8 otrok od 

11 iz prve skupine in 10 od 15 iz druge) je zelo pogosto izražala željo po igri z novo igračo, z 

njo pa so ravnali zelo previdno, ves čas so si tudi prizadevali, da so pri igri upoštevali vsa 

dogovorjena pravila. 

H 4: Ustvarjalnost otrok bo ob didaktični igrači nadpovprečna v skupini otrok, ki bodo deležni 

različnih jezikovnih spodbud v obliki tehničnih zgodb.  

H4 je bila potrjena s pomočjo vrednotenja kategorije ustvarjalnost, s katero smo ocenjevali obe 

skupini otrok. V prvi skupini je bila kategorija ustvarjalnost ocenjena s povprečno oceno 2,18, 

v drugi pa 3,00. Čeprav je ta kategorija v primerjavi z ostalimi še vedno na repu lestvice, pa je 
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povečanje glede na prvo skupino otrok 38-%, kar je daleč največja sprememba pri katerikoli 

kategoriji, zato sklepamo, da gre za posledico jezikovnih spodbud v obliki tehničnih zgodb. 

H 5: Pri večini otrok bo pomnjenje, logično mišljenje in sposobnost sodelovanja z drugimi ob 

igri z večfunkcijsko igračo nadpovprečna.  

H5 potrdimo na podlagi opazovanja otrok ob igri z novo igračo. Trdimo lahko, da je igrača pri 

vseh otrocih spodbudila njihovo pomnjenje, logično mišljenje in sposobnost sodelovanja z 

drugimi otroki. Igrača je spodbujala njihovo sposobnost pomnjenja na način, da so si otroci 

morali zapomniti in preslikati določen vzorec ali barvno zaporedje elastik in matic iz kartice 

navodil na igračo. 

Logično mišljenje so bili otroci primorani uporabljati, da so nalogo pravilno rešili po 

zastavljenem načrtu. 

Ob ravnanju z igračo pa so otroci aktivno sodelovali tudi z vrstniki, med seboj so se spodbujali, 

usmerjali in opozarjali na morebitne napake, zato lahko potrdimo hipotezo tudi v delu 

nadpovprečnega spodbujanja otrok v tej smeri. 
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9. ZAKLJUČEK 

Glavni namen oz. prispevek diplomske naloge je bil spodbuditi vse, ki delajo z otroki, 

vzgojitelje, učitelje ali starše, da bi se pri svojem delu z otroki večkrat odločali, da samostojno 

ali skupaj z otroki izdelajo igro oziroma igračo. Morda to res ni najlažji ali najhitrejši način, 

kako priti do kakovostne igrače oziroma igre, je pa zagotovo način, kako otroku omogočiti 

ravnanje z igračo, ki na različne načine razvija vse njegove potenciale. 

Tudi moje vodilo pri izdelavi igrače je bilo, da izdelam uporabno igračo, ki otroku nudi vedno 

nove izzive v različnih obdobjih otroštva. Dobra in uporabna igrača je prilagojena otrokovim 

sposobnostim in ga ne razočara, saj zaradi skrbne izdelave izpolni njegova pričakovanja. Taka 

igrača omogoča otroku, da raziskuje, odkriva svet okoli sebe ter razvija svoje sposobnosti in 

razmišljanje. 

 

S pomočjo ankete smo ugotovili, da strokovni delavci pri svojem delu z otroki tudi samostojno 

izdelajo igrače oziroma igre, ki pokrivajo vsa kurikularna področja. Še vedno pa je nekaj 

strokovnih delavcev, ki se ne odločajo za samostojno izdelavo igrače oziroma igre, kot problem 

pa navajajo predvsem časovno stisko, težave pri pridobivanju različnih materialov in idej. 

Najbolj pa »zbode« miselnost, da je kupljena igrača boljša oz. primernejša za otroke.  

 

Zato smo diplomsko delo podkrepili s teorijo o pomembnosti poznavanja otrokovega razvoja, 

ki predstavlja temeljni okvir za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu. Če pri otroku 

prepoznamo, vidimo, mu omogočimo, da je v neki proces v vrtcu aktivno vključen in je 

kompetenten, bo to izkušnjo zadovoljstva ob učenju in ustvarjanju ponesel s seboj tudi v odraslo 

življenje. 

Hipoteze diplomskega dela so bile primerno zastavljene in so bile potrjene. Veseli smo bili 

ugotovitve, da so jezikovne spodbude s poudarkom na tehničnih vsebinah pozitivno vplivale na 

otroško ustvarjalnost. Pozitivne izkušnje ob ravnanju z igračo so podale tudi strokovne 

sodelavke iz sosednjih oddelkov, in sicer, da je igrača pritegnila otroke, da so se z igračo zelo 

radi igrali in da so upoštevali vsa priložena navodila. Tako so s pozitivno izkušnjo, ki so jo 

pridobili z opazovanem otrok ob ravnanju z igračo, spoznali, kako pomembno je, da si pri delu 

z otroki čimbolj ustvarjalen in da je lahko igrača oziroma igra, izdelana v vrtcu, dobra igrača. 
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11. PRILOGE 

11.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani!  

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje, saj bom v okviru raziskave skušala 

ugotoviti, v kolikšni meri igrače oziroma igre spodbujajo otroško ustvarjanje oziroma 

ustvarjalnost. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik izpolnite v celoti. Vprašalnik je anonimen, 

Vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v namen raziskovanja. Predviden čas izpolnjevanja ankete 

je manj kot 5 minut.  

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje!  

 

 

Demografski podatki  

 

Spol:  

 Ženski  

 Moški  

 

V katero starostno skupino spadate?  

 20 - 30 let  

 31 - 40  let  

 41 - 50 let  

 51 let ali več   

 

Opravljate delo:   

 vzgojitelj-a/ice  

 pomočnik/ca vzgojitelj-a/ice  

 Drugo:  
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Delovna doba v vrtcu (prosim označite primeren razpon):    

 0-5 let  

 nad 5 do 10 let  

 nad 10 do 20 let  

 nad 20 do 30 let  

 nad 30 let  

 

Naziv vrtca v katerem ste zaposleni  

  

 

Starost otrok v vašem oddelku:  

Možnih je več odgovorov. V primeru heterogene skupine, lahko označite več starosti otrok  

 1 - 2 leti  

 2 - 3 leta  

 3 - 4 leta  

 4 - 5 let  

 5 - 6 let  

 

Število otrok v vašem oddelku:  

 do 14  

 15 - 19  

 20 - 24  

 več kot 24  
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Koliko navedene igrače in igre spodbujajo ustvarjalnost otrok.    

Ocenite na lestvici od 1 (ne spodbujajo) do 6 (zelo spodbujajo)  

 1 2 3 4 5 6 

Namizne igre/družabne igre (npr. 

Človek ne jezi se, Enka …) 
      

Konstruktorji(npr. Lego kocke)       

Ljubkovalne igrače (npr. lutke in 

igrače iz mehkega blaga) 
      

Žoge vseh vrst in velikosti (iz 

plastike in blaga) 
      

Vozila(za igro v igralnici)       

 

Ali kot vzgojitelj/vzgojiteljica tudi sami izdelate igračo oziroma igro?   

 Ne  

 Da  

 

Zakaj ne?  

  

 

Katero igračo ste že izdelali? Podajte kratek opis in namen uporabe izdelane igrače oz. 

igre.  

  

 

Koliko se vam zdi smiselno, da vzgojitelj/vzgojiteljica sam izdela igračo ali igro? 

Ocenitena lestvici od 1 (se mi ne zdi smiselno) do 6 (zelo smiselno)   

 

 1 2 3 4 5 6 

Smiselnost izdelave 

igrač 
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Kaj bi vas spodbudilo, da bi pri svojem delu z otroki, večkrat sami izdelate igro ali 

igračo?   

Možnih je več odgovorov  

 Boljše tehnične spretnosti in znanja  

 Boljša dostopnost materialov in orodij  

 Sodelovanje s starši  

 Več razpoložljivega časa  

 Večja spodbuda s strani otrok  

 Drugo:  

 

Kako primerni se vam zdijo materiali za izdelavo igrače ali igre?   

Ocenite na lestvici od 1 (ni primeren) do 6 (zelo primeren)  

 1 2 3 4 5 6 

Papirna gradiva       

Embalaža       

Les       

Kovine       

Umetne snovi       

Tekstil       

Drugo:       

Drugo:       

 

Koliko časa se vam zdi optimalno, da otrok porabi za namizno igro?   

 5 - 10min  

 11 - 15min  

 16 - 20min  

 21-30min  

 31min-1h  

 več kot 1h  
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Kakšna igra se vam zdi optimalna glede na število otrok v igralnici?   

 Individualna  

 V dvojicah  

 Skupina 3-4 otrok  

 Skupina 4-8 otrok  

 Skupna  

 Drugo:  

 

Ali otrokom pripovedujete ali berete pravljice, zgodbice, deklamacije … s tehnično 

vsebino? (Teme iz vsakdanjega življenja npr., poklici, stroji, vozila …)   

 Da  

 Ne  

 

Zakaj ne?  

  

 

Katere teme?  
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11.2. NABOR SLIK ZA TVORJENJE ZGODB S TEHNIČNO VSEBINO 
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