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I 

 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo je namenjeno vzgojiteljem predšolskih otrok kot osnova za način 

razvijanja tehnološke pismenosti v vrtcu s pomočjo odpadnega materiala. Odpadno 

embalažo lahko ponovno uporabijo vzgojitelji kot koristen pripomoček za vsakdanjo 

uporabo ali pa pripravijo dejavnosti za otroke. Izdelek ali igrača iz odpadne embalaže, ki 

jo otrok izdela sam, je veliko bolj pristna, pomembna, otrok bo nanjo pazil, jo cenil in ji 

tudi namenil več pozornosti. S tem, ko izdeluje izdelek ali igračo postaja, tehnološko 

pismen, saj ob tem razvija ustvarjalnost, preizkuša, zamenjuje, analizira in vrednoti 

izdelek oziroma igračo. 

V prvem poglavju teoretičnega dela je opredeljen pojem tehnološka pismenost, ki je več 

kot samo sestavni del vzgoje in izobraževanja. Poudarim tri najpomembnejše dimenzije 

tehnološke pismenosti: znanje, zmožnosti in kritično razmišljanje. V drugem poglavju pa 

se osredotočim na odpadno embalažo: razvrščanje in funkcije embalaže, igro in 

didaktične igrače. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki 

sem ga razdelila strokovnim delavcem vrtca in načini izdelave izdelkov ter igrač iz 

odpadnega materiala. Opisani so tudi postopki izdelave igrač iz odpadne embalaže, ki 

smo jih izdelali v vrtcu. Glede na rezultate anketnega vprašalnika in izdelavo didaktičnih 

igrač iz odpadnega materiala v povezavi s tehnološko pismenostjo sem ugotovila, da je 

tehnološka pismenost premalo poznana v smislu povezovanja z dejavnostmi, ki 

tehnološko pismenost razvijajo. Izdelava didaktičnih igrač iz odpadne embalaže je bila 

zelo uspešna, prav tako je bil učinek igre z didaktičnimi igračami enak ali celo boljši od 

igranja s komercialnimi igračami. Otroci so pri izdelovanju pokazali ogromno zamisli, 

idej, interesa, ustvarjalnosti, domišljije, ročnih spretnosti ipd. Igranje z didaktičnimi 

igračami je pri otrocih spodbudilo tudi razvijanje spoštljivega odnosa do narave. 

Ključne besede: tehnološka pismenost, predšolski otrok, odpadni material, didaktične 

igrače, igra. 
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III 

 

Development technological literacy with children aged 4-6 years using 

projects from waste packaging 

 

SUMMARY 

 

The thesis is intended for preschool teachers as a basis to develop technological literacy 

in the kindergarten with the help of waste material. Teachers can re-use packaging waste 

as a useful accessory for everyday use or prepare activities for children. The product or 

toy out of packaging waste, made by the child, is more authentic, important, the child will 

take care of it, appreciate it and give it lots of attention. By making his own product or 

toy, the child is becoming more technologically literate, since he simultaneously develops 

creativity, tests, replaces, analyses and values the product or toy.  

The first chapter of the theoretical part defines the concept of technological literacy, 

which is more than a component of education. I stress out the three most important 

dimensions of technological literacy: knowledge, capabilities and critical thinking. In the 

second chapter, I focus on packaging waste: packaging division and functions; the play 

and didactical toys. In the empirical part, I present the results of the survey, conducted 

among professional kindergarten workers, and ways of producing products and toys out 

of waste material. Described are also the procedures, we have used in the kindergarten to 

produce toys out of packaging waste. Based on the results of the survey and the 

production of didactical games out of waste material in connection with technological 

literacy, I found that technological literacy is not well known in terms of connecting with 

activities that developed technological literacy. The production of didactical toys out of 

packaging waste was very successful. The effect of playing with didactical toys was also 

the same or even greater than during playing with commercial toys. During the 

production, children showed lots of ideas, interest, creativity, imagination, crafting skills 

etc. Children, who played with didactical toys, have also started to develop a respectful 

attitude towards nature.  

Key words: technological literacy, preschool child, waste material, didactical toys, play. 
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1 

 

1 UVOD 
 

 

V naši okolici se vsakodnevno nabira nešteto odpadkov, ki jih zavržemo in so za nas 

nepomembni. Okolju so neprijazni in škodujejo zdravju. Življenja brez plastenk in 

plastičnih izdelkov pa si danes ne znamo več predstavljati.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Snovi, ki so sestavljene iz umetnih snovi, so vse bolj pomembnejše kot naravni materiali: 

les, steklo, papir (Tubau, 2012). Če si v trgovini kupimo plastenko soka, ga bomo hitro 

popili in plastenko vrgli v koš. Čas, ki ga bomo porabili, da kupimo plastenko soka in ga 

popijemo, bo zelo kratek. Ob tem pa ne pomislimo, koliko časa plastenka potrebuje, da 

se razkroji v naravi. Poleg tega pa za njo ostane še veliko snovi, ki niso prijazne okolju 

in naravi. Kadar pa se tem odpadkom ne moremo več izogniti, lahko poiščemo drugo 

rešitev (Zorec, 2017). Odpadno embalažo moramo samo dobro očistiti in poiskati idejo 

za ponovno uporabo. Z njimi lahko izdelamo čudovite pripomočke za vsakdanjo uporabo, 

npr. posode za shranjevanje, lončke za svinčnike, izdelke (dekoracija v igralnici, 

rojstnodnevna darila za otroke) in igrače v vrtcu (sestavljanke, namizne igre, lutke ipd.).  

Pri odpadni embalaži lahko otrokom predstavimo pomembne lastnosti umetnih snovi 

(trdnost, prožnost, prosojnost …) in načine njihove predelave v nove izdelke, igrače, ob 

tem pa spodbujamo ustvarjalnost in domišljijo za usvajanje novih ciljev. Hkrati pa 

spodbujamo zmanjšanje odpadnega materiala in poskušamo odpraviti problematiko 

potrošniškega sveta (Zorec, 2017). Otrokom lahko že v predšolskem obdobju pokažemo 

in jih navajamo na to, da lahko dostopen in nepomemben odpadni material postane 

izdelek ali igrača v vrtcu, ki bo imela pri njih posebno mesto. Zelo pomembna je pomoč 

pri spoznanju otrok, da se z izdelkom ali igračo, ki jo bomo sami naredili, lahko 

kakovostno igramo in jo uporabimo. Spoznanje osmisli otrokov trud in vloženo delo, ki 

ga bo cenil (Stojanović Šercer, 2014). S tem ko bo izdeloval izdelek ali igračo, bo ob 

izdelavi razmišljal, iskal nove rešitve, poskušal, povezoval, primerjal in kritično 

razmišljal. Vse to povežemo s tehnološko pismenostjo.  



 

2 

 

S tehnološko pismenostjo kot sposobnostjo razumevanja, poznavanja in ocenjevanja se 

srečamo že v zgodnjem obdobju učenja (Avsec, 2012). V predšolskem obdobju se 

tehnološka pismenost usmerja na razumevanje kako, zakaj in kdaj stvari delujejo. 

Izkazalo se je, da se tehnološka pismenost vsakodnevno vključuje pri dejavnostih v vrtcih, 

pojem sam pa je vzgojiteljem slabo poznan (Plohl Križnar, 2017).  

Vzgojitelji z otroki izvajajo ročne spretnosti, uporabljajo strukturiran in nestrukturiran 

material za razne izdelke, vendar ni definiranih standardov za osnovo tehnološke 

pismenosti. Strokovni delavci bi morali strokovno, sistematično in dosledno pridobivati 

in izvajati tehnološko opismenjevanje znotraj kurikuluma za vrtce, ob katerem bi se 

naučili živeti v tem onesnaženem svetu in čim več prispevati k okolju prijazni naravi 

(Dakers, 2006). 

Tehnološko opismenjevanje v vrtcu bi bilo najlažje izvedljivo preko dejavnosti tehnične 

vzgoje, kjer celovito povežemo specialno didaktični, pedagoško-psihološki in tehnični 

vidik ustvarjalnega dela z otroki (Papotnik, 1999). Še več, preko etapnih ciljev 

konstruiranja, spoznavanja materialov in orodij usmerimo dejavnosti, ki vodijo k 

razvijanju tehnološke pismenosti otroka, kot so sestavljanje, primerjanje, preskušanje, 

razstavljanje, vrednotenje … S tem želimo doseči boljše poznavanje in razvijanje 

tehnološke pismenosti v vrtcu. 

 

1.2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti razvijanje tehnološke pismenosti v povezavi z 

izdelavo igrač iz odpadnega materiala. 

Cilji (C 1–4) diplomskega dela so: 

C 1: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnost uporabe 

odpadne embalaže za izdelavo izdelkov in igrač. 

C 2: Opredeliti pojem tehnološka pismenost in predstaviti odnos vzgojiteljic do 

tehnološke pismenosti. 
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C 3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način 

strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo izdelkov in 

igrač. 

C 4: Kritično analizirati in ovrednotiti lastno tehnično dejavnost izdelave in igre, 

starih otrok od 4 do 6 let za razvijanje tehnološke pismenosti. 

Preverila sem naslednje hipoteze (H1–8): 

H 1: Večina strokovnih delavcev vrtca izdeluje izdelke in igrače iz odpadnega 

materiala. 

H 2: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo poznala pojem tehnološka 

pismenost. 

H 3: Večina strokovnih delavcev bo izpostavila najmanj tri prednosti uporabe 

didaktičnih izdelkov in igrač iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi 

igračami. 

H 4: Pri izdelavi sestavljanke iz embalaže bo imela vsaj polovica otrok težave z 

lepljenjem slike na embalažo. 

H 5: Manj kot polovica otrok bo imela težave pri sestavi labirinta iz slamic. 

H 6: Pri izdelavi želvice iz Moos gume bo imela manj kot polovica otrok težave 

pri striženju delov. 

H 7: Večina otrok si bo za igro pogosteje izbrala igračo iz odpadnega materiala 

kot komercialno igračo. 

H 8: Večina otrok bo pri igri z igračami iz odpadnega materiala vztrajala dlje kot 

pri komercialnih igračah. 

Zastavljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Katere igrače in izdelke izdelujejo v vrtcu iz odpadnega materiala? 

RV 2: Ali bodo otroci spoznali koristnost uporabe odpadne embalaže in s tem 

razvijali tehnično ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost? 

RV 3: Ali se bodo otroci razveselili igrač iz odpadne embalaže in kakšen odnos 

bodo imeli do svojega izdelka oziroma igrače? 

RV 4: Ali lahko igrača iz odpadne embalaže povsem nadomesti industrijsko 

izdelano igračo? 
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1.3 RAZISKOVALNE METODE 

 

V diplomskem delu bom uporabila naslednje raziskovalne metode: 

 študij in zbiranje ustrezne literature, 

 deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov, 

 pripravo in izvedbo anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu, 

 izdelavo izdelkov in igrač iz odpadnega materiala z otroki, starimi od 4 do 6 

let, 

 fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov in igrač, 

 preverjanje pogostosti uporabe in funkcionalnosti izdelanih igrač, 

 metodo opazovanja z udeležbo in 

 statistično obdelavo zbranih podatkov in evalvacija. 

 

1.3.1 SPREMENLJIVKE 

 

Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca: mnenja in stališča vzgojiteljev do 

izdelave in uporabe izdelkov iz odpadne embalaže v vrtcu. 

Opazovanje otrok: Med samim izdelovanjem igrač in izdelkov sem uporabila metodo 

opazovanja z udeležbo. Opazovala sem otroke, kako izdelujejo igrače in izdelke, kje 

imajo težave, ali si med seboj pomagajo, koliko časa bodo izdelovali igračo in kakšna bo 

na koncu kakovost izdelka. Opazovala sem, pri katerih elementih izdelave otroci 

potrebujejo več pomoči in kako hitro izdelujejo. Po koncu izdelave sem v obdobju enega 

meseca opazovala pogostost in vztrajnost uporabe igrače pri vsakdanji spontani igri.  

1.3.2 NAČINI PRIDOBIVANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Uporabila sem: 

 anketni vprašalnik, 

 opazovanje otrok pri izdelavi izdelkov iz odpadne embalaže in igri, 

 obdelavo podatkov s programom za delo s preglednicami. 
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1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

 

Prvo poglavje opredeljuje tehnološko pismenost, ki je več kot sestavni del vzgoje in 

izobraževanja. Poudarim tri najpomembnejše dimenzije tehnološke pismenosti: znanje, 

zmožnosti in kritično razmišljanje. Tehnološko pismenost povežem tudi z dejavnostmi v 

vrtcu in kurikularnimi področji. V drugem poglavju podrobno opišem odpadno embalažo: 

razvrščanje in funkcije embalaže. V tretjem poglavju opišem otrokovo igro in igračo, ki 

sta pomemben dejavnik pri otroku. Predstavim vrste igrač in merila za dobro igračo. V 

četrtem poglavju predstavim rezultate anketnega vprašalnika. V petem poglavju 

podrobno opišem, kako smo razvijali tehnološko pismenost ob izdelavi didaktičnih igrač 

iz odpadne embalaže. Sedmo poglavje je sestavljeno iz diskusije, osmo poglavje pa iz 

zaključka diplomskega dela.  



 

6 

 

  



 

7 

 

2 TEHNOLOŠKA PISMENOST V ZGODNJEM 

OBDOBJU UČENJA 
 

 

Pojem tehnološka pismenost se pojavi konec 70. let 20. stoletja kot nekaj, kar zahteva 

znanje, spretnosti in veščine, ki so potrebne za delovanje. Večinoma se je nanašala na 

poznavanje in razumevanje sveta, branje in pisanje dokumentacije. Ni pa bila deležna 

večje pozornosti in obravnave (Avsec, 2012). V primerjavi z začetki se tehnološka 

pismenost vsako leto bolj uveljavlja na področju vzgoje in izobraževanja. Ker živimo v 

časih, kjer si življenja brez razvoja in napredka ne bi znali predstavljati, je velik cilj učnih 

načrtov in kurikularnih ciljev za vrtce razvijanje tehnološke pismenosti (Plohl Križnar, 

2017). 

 

2.1 TEHNOLOŠKA PISMENOST  
 

Nekdo, ki ima fizične in senzorične zmogljivosti, sposobnosti za interakcijo ter je 

sposoben kritično razmišljati o vprašanjih glede tehnologije, je tehnološko pismena oseba 

(Collier-Reed, 2008 v Plohl Križnar, 2017). Presek različnih definicij o tehnološki 

pismenosti so trije pomembni vidiki, ki so med seboj soodvisni. To so: znanje, zmožnosti 

in načini razmišljanja oziroma delovanja.  

Znanje 

Znanje predstavlja rezultat zadrževanja informacij s pomočjo učenja. Je skupek dejstev, 

načel, teorij, praks, ki so povezani s področjem dela. Znanje je opisano kot teoretično ali 

podatkovno. Znanje pomeni tudi naučene dostopne podatke, ki medsebojno povezujejo 

dejstva in kontekste (ECE, Training, 2010, v Plohl Križnar, 2017). 

 Tehnološko pismena oseba razume: 

 napredne/sodobne načine in pristope, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo: kaj 

je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako jo spreminja, 

 prepozna prodornost tehnologije v vsakdanjem življenju, 

 razume osnovne koncepte in izraze: sistemi, omejitve, kompromisi, 
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 pozna zgodovino in vpliv tehnologije ter odnos do narave in človeka, 

 razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe, 

 ocenjuje, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter 

ravnovesje stroškov in koristi, 

 ve, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga ne moremo 

upoštevati pri načrtovanju (Garmire in Pearson, 2006, v Plohl Križnar, 2017). 

Zmožnosti 

Zmožnosti vključujejo človekovo osebnost, mišljenje, znanje, motivacijo. Predstavljajo 

motorične, intelektualne in mehanske sposobnosti za uporabo splošnega in strokovnega 

znanja pri reševanju problemov. Zmožnosti predstavljajo tudi sposobnost, da se uporablja 

implicitni spomin za uporabo znanja v standardnih situacijah (Stobaugh, 2013, v Plohl 

Križnar, 2017). 

Za tehnološko pismeno osebo so značilne naslednje zmožnosti: 

 praktične spretnosti: upravljanje s stroji, napravami, orodji, pripomočki doma ali 

na delovnem mestu, 

 sposobnost uporabe osnovnih matematičnih konceptov, povezanih z verjetnostjo, 

 izračuni in ocenjevanja za pripravo sodbe o tehnoloških tveganjih ter koristih, 

 sposobnost uporabe tehničnega razmišljanja za reševanje težav, s katerimi se 

srečuje v vsakdanjem življenju, 

 sposobnost, da prepozna in popravi preprost mehanski problem (Stobaugh v Plohl 

Križnar, 2017). 

Kritično razmišljanje in odločanje 

Usposobljenost za kritično razmišljanje in odločanje pomeni zmožnost uporabe znanja, 

spretnosti, osebne in socialne sposobnosti na delovnem mestu, pri učenju ter strokovnem 

in osebnem razvoju. Predstavlja tudi zmožnost za prepoznavo medsebojnih odnosov med 

dejstvi in konteksti za sistematično razvijanje novih metod in uporabo v vsakdanjem 

življenju. Ta vidik je opisan kot samostojnost in odgovornost (Stobaugh, 2013, v Plohl 

Križnar, 2017). 

Tehnološko pismena oseba: 

 če je potrebno, sodeluje pri odločitvah o razvoju, 

 na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo, 
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 zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih ter tveganjih tehnologij 

(Stobaugh, 2013, v Plohl Križnar, 2017). 

 

2.2 TEHNOLOŠKA PISMENOST V VRTCU 
 

Papotnik (1993) je tehnološko pismenost v vrtcu opredelila tako: »Predšolski otrok z igro 

in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, svet, v katerem se vsak dan srečuje tudi 

s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema 

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

prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah konstruira 

in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet 

tehnike in njegove posebnosti.« (Papotnik, 1993, str. 9). 

Pri dejavnostih, ki so povezane s tehnološko pismenostjo, otrok doseže naslednje: 

 spoznava pomen in namen tipičnih predmetov, pojavov, procesov, 

 odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. dviganje, prevažanje, pogajanje), 

 primerja in razlikuje objekte, stroje, orodja, vozila, 

 spoznava različne materiale (kovina, steklo, les, plastika), 

 izdeluje in oblikuje iz različnih materialov in pri tem razvija svoje tehnično-

ustvarjalne zmožnosti, 

 pri izdelovanju uporablja različna orodja (npr. škarje, lepilo, kladivo), 

 se uri v raznih tehničnih opravilih (npr. rezanje, lepljenje, striženje, trganje, 

brušenje, žaganje) (Papotnik, 1993). 

Pri vseh teh dejavnostih pa naj otrok ob igri s tehničnimi predmeti razvija svoje govorne 

sposobnosti, kajti s tem bogati svoj besedni jezik. Poleg tega mora otrok pridobiti tudi 

primeren odnos do dela (npr., odgovornost, vztrajnost) in primerno delitev dela 

(sodelovanje, primeren odnos) (Papotnik, 1993). 

Otrok v vrtcu pri spontani igri in med dejavnostjo, ki jo načrtuje vzgojitelj, pridobiva 

tehnična spoznanja. Vzgojitelj naj dejavnosti načrtuje tako, da otrok lahko: opazuje, 

posnema, se pogovarja, konstruira in izdeluje, razstavlja in preiskuje ter zbira (Papotnik, 

1993). 
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2.3 TEHNOLOŠKA PISMENOST V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Tehnološka pismenost je vezana na razvojne značilnosti otroka. Te se delijo na 

posamezne faze: senzomotorična faza, faza intuitivne inteligence, faza konkretnih 

intelektualnih operacij in faza abstraktnih intelektualnih operacij (Marjanovič Umek, 

2004). 

Senzomotorična faza (od rojstva do 2. leta starosti) 

V tej fazi otrok spoznava svet okoli sebe s pomočjo opazovanja, poslušanja in prijemanja. 

Oblike dejavnosti v tem obdobju obsegajo spoznavanje narave in materialov (plastika, 

les, blago …). Metoda dela v tej fazi je igralna dejavnost. Vsaka dejavnost je sama po 

sebi rezultat (Marjanovič Umek, 2004). 

Faza intuitivne inteligence (od 2. do 7. leta starosti) 

Otrok v tej fazi krepi predstavne dejavnosti. Pri 6. letu starosti kaže vrsto sposobnosti, po 

Piagetu je to v fazi konkretnih operacij. Zna razvrščati, seštevati in odštevati predmete po 

značilnostih, postavljati predmete v ravno vrsto ipd. Te dejavnosti so že reverzibilne in 

potekajo s pridobivanjem tehničnih izkušenj, logično-matematičnih predstav, spretnosti 

in delovnih navad. Metoda dela je še vedno igralna dejavnosti, h kateri spadajo 

opazovanje, pogovor, konstruiranje s sestavljankami, razstavljanje tehničnih predmetov. 

Rezultati teh dejavnosti se kažejo v igri vlog, risbah, izdelkih, pogovoru (Marjanovič 

Umek, 2004). 

Faza konkretnih intelektualnih operacij (od 7. do 11. leta starosti) 

V tej fazi so otroci sposobni obrnljivosti oziroma miselnega vračanja na začetne točke 

razmišljanja. Označuje tudi prehod v novo obdobje, tj. faza konkretnih operacij, ki traja 

do 11. oziroma 12. leta starosti. Dejavnosti, ki se v tej fazi razvijejo, so pridobivanje novih 

znanj pri procesu asimilacije in akomodacije, spretnosti in sposobnosti za tehnično 

dejavnost in praktično delo. Delo poteka z uvajanjem pristopov k učenju zgodnjega 

naravoslovja in tehnike. Navajamo jih na pristop premisli in preizkusi. Sem spadajo: 

opazovanje, pogovor, posnemanje, konstruiranje, gradnja, preizkus, sestavljanje, 

razstavljanje, merjenje, tehtanje, zbiranje, izbiranje, beleženje podatkov. Od otroka se 

pričakuje, da napiše poročilo o delu, nariše skice, sheme, risbe, načrte in izdela 

funkcionalne izdelke (npr. maketo) (Marjanovič Umek, 2004). 
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Faza abstraktnih intelektualnih operacij (od 11. do 12. leta starosti) 

V tem obdobju otrok postane že mladostnik. Lahko si predstavlja že nerealne situacije. 

Uvaja se v računalniško tehniko, raziskovalne naloge, tehnične tekmovalne dejavnosti. 

Delo poteka z opredelitvijo problema, iskanjem možnih rešitev, s pomočjo raziskovalnih 

vprašanj. Zbirajo se podatki različnih vrst, hipoteze in eksperimenti. Mladostnik riše 

sheme, skice, načrte, risbe (Marjanovič Umek, 2004).  

Ob vseh teh fazah lahko razberemo, da je za razvoj tehnološke pismenosti izrednega 

pomena stopnja oziroma faza, v kateri se otrok razvija, poleg nje pa še osebnostne 

zmožnosti posameznika, vsebine, ki jih otrok spoznava, in nenazadnje tudi sistemski 

dejavniki. To so: kakovost in količina znanja vzgojitelja, pravilno posredovanje znanja, 

kar pomeni strokovno znanje, opremljenost vrtca s pripomočki in materiali. Vzgojitelj 

mora za podajanje znanja vedeti, na kateri stopnji se otrok trenutno nahaja in kakšne so 

njegove osebnostne značilnosti: kaj zmore, si želi in naredi. Motivacija in spodbuda za 

dosego določenega cilja je odvisna od vzgojitelja samega (Marjanovič Umek, 2004).  

 

2.4 POVEZANOST TEHNOLOŠKE PISMENOSTI S KURIKULARNIMI 

PODROČJI 

 

Tehnična vzgoja v vrtcu se povezuje s področji, ki so del kurikuluma za vrtce: gibanje, 

jezik, narava, matematika, umetnost, družba. Dejavnosti različnih vzgojnih področjih je 

potrebno povezovati, saj gre za uvajanje otrok v svet tehnike (Papotnik, 1993). 

PRIMERI POVEZAV TEHNIČNE VZGOJE S KURIKULARNIMI PODROČJI 

Narava 

Narava je posebno področje. Pri tem področju razvijamo otrokove sposobnosti za 

vključevanje v fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek temelji na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in 

naravnimi pojavi, ki sodelujejo z otrokovim veseljem, raziskovanjem in odkrivanjem. 

Področje razvija naravoslovne pojme, mišljenje, raziskovanje, sklepanje, reševanje 

problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, povzemanje bistva in oblikovanje 

konceptov (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo so: 

 iz odpadnega lesa izdelajo krmilnico, 

 skutine lončke oblepijo z odpadnimi krpicami in vanje posadijo rože, zelenjavo 

ipd., 

 iz naravnih materialov izdelajo ladjice, jadrnice, s katerimi preverjajo gostoto 

vode (predmet plava, potone, lebdi …) (Papotnik, 1993). 

Matematika 

Z matematiko se otrok sreča že zelo zgodaj, saj je ves čas v stiku z igračami, oblačili, 

vsakdanjimi predmeti, ki jih lahko šteje, primerja, razvršča, opazuje, poimenuje in se o 

njih pogovarja. Spoznava, da je lahko nek problem ob uporabi matematičnega mišljenja 

lažje rešiti. Če najde rešitev sam, je neizmerno vesel, in išče nove situacije, ki so mu v 

izziv (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo: 

 didaktične igre: iz usnja izrežejo oblike za polaganje ploskovnih podob, 

 iz usnja izrežejo različno velike oblike sadežev, primerjajo jih po barvi in 

velikosti, 

 iz škatel naredijo različno velike hiše in ugotavljajo oblike, velikosti (Papotnik, 

1993). 

Gibanje 

Pri delu z najmlajšimi moramo uporabljati pozitivne spodbude, ki so temelj, da otroci 

dosežejo nek cilj. Vrtec je tisti, ki naj otrokom omogoča vsakodnevne dejavnosti, pri 

katerih je poudarek na razvijanju gibalnih sposobnosti. Otroci z gibanjem razvijajo tudi 

svoj intelekt. Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri emocionalnem in socialnem 

razvoju. V elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnim igram, 

postopoma spoznavajo smisel in se socializacijsko krepijo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo: 

 izvajajo gimnastične vaje s pomočjo trakov iz usnja, ki jih prej narežejo, 

 izvajajo gimnastične vaje s pomočjo različno dolgih lesenih odpadkov, ki jih 

nažagajo, 

 izvajajo gimnastične vaje s pomočjo lesenih odpadkov, s katerimi so naredili 

paličice, 
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 izvajajo gimnastične vaje s pomočjo blaga in volne, s katerim so sešili žogice in 

jih napolnili z volno (Papotnik, 1993). 

Jezik 

Jezikovna dejavnost je v predšolskem obdobju najpomembnejša za razvoj govora. 

Vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi in vrstniki, seznanjanje s 

pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti, lastne ter tuje 

kulture. Otroci se preko jezika učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila 

drugih. Pomemben del jezikovnih dejavnosti, ki so povezana z vsakodnevnim življenjem, 

so: kratka sporočila, zapis otrokovega komentarja k risbi … (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo: 

 iz odpadnega materiala izdelajo oder in lutke, s katerimi se igrajo, 

 iz deščic izdelajo police, na katere postavijo slikanice in jih opisujejo, 

 iz usnja izdelajo trak za označevanje strani v slikanici (Papotnik, 1993). 

 

Umetnost 

Umetnost je področje, ki otroku omogoča ustvariti potenciale, ki se kažejo v raziskovanju 

in spoznavanju sveta. Otrok je ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških 

področjih: likovna, glasbena, plesna dejavnost, AV-dejavnosti in dramske dejavnosti. 

Otrok je na vseh področjih ustvarjalen, nekaj specifike pa je vezane na področje umetnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo: 

 izdelajo lutke iz škatel, maske iz plastenk, 

 izdelajo žabice iz kamenčkov, ki jih naberejo v naravi, 

 iz žice in kolobarjev koruznega stebla naredijo polžka (Papotnik, 1993). 

Družba 

Človek je del družbenega okolja. V njem raste, deluje in živi. Otroci morajo postopoma 

spoznati bližjo okolico in dobiti vpogled v širšo družbo, da bodo kasneje lahko sodelovali 

z okoljem, ga spreminjali in vplivali nanj. Poleg družbe obstaja kultura, ki se razvija tako, 

da se otroci učijo od vrstnikov. Učijo se ob pesmicah, rimah, igrah, izštevankah, šaljivkah, 

pravljicah itn. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Primeri dejavnosti v povezavi s tehnično vzgojo: 

 izdelajo svojo maketo okolice s prometno ureditvijo, 
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 izdelajo stavbe iz nestrukturiranih materialov (embalaža) (Papotnik, 1993). 

  

2.5 PODROČJA TEHNOLOGIJE V OBDOBJU ZGODNJEGA UČENJA 

 

Tehnološka dejavnost zahteva orodja, materiale, gibanje, varnost in načrtovanje. Otroci 

se to naučijo skozi praktične dejavnosti. Pridobiti morajo priložnosti za spoznavanje 

tehnoloških področij, pojavov in se o njih pogovarjati. Tako imajo možnost odkriti, koliko 

se ta področja povezujejo z vsakdanjim življenjem (Zuljan, 2014). 

 

Zuljan (2014) področja tehnologije opisuje na ta način: 

 Orodja. Pravimo jim preprosti predmeti. Človeku pomagajo opraviti določeno 

nalogo. Poznamo več vrst orodij, ki jih uporabljamo za različne namene. Otroci v 

vrtcu uporabljajo škarje za rezanje papirja, lepilo za pritrditev nekega predmeta, 

barvice, flomastre, svinčnike za izdelavo risb. 

 Snovi oz. materiali, s katerimi nekaj izdelamo. To so kamen, volna, plastika, 

les. Pri dejavnostih v vrtcu uporabljajo plodove dreves, školjke, kamenčke. 

Pogosteje uporabljajo tehnološke materiale, kot so papir, karton, blago. 

Tehnološki materiali se razlikujejo od naravnih, saj so predelani s tehnologijo. 

 Oblikovanje. Tega se lotimo, ko bi radi nekaj naredili. Otroci v vrtcu lahko 

oblikujejo, nekaj izdelajo, npr. čestitko za starše. Pri tem jo morajo načrtovati, 

oblikovati in izdelati. 

 Sistemi. So sestavljeni iz komponent. Te so med seboj povezane in delujejo 

skupaj za dosego cilja. Kot sistem lahko obravnavamo kolo. Sestavljen je iz več 

delov: krmilo, kolesa, zavore, veriga. Za njegovo pravilno delovanje je vsak od 

naštetih delov zelo pomemben pri funkcioniranju. 
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2.6 VPLIV TEHNOLOGIJE NA OKOLJE V OBDOBJU ZGODNJEGA 

UČENJA 

 

O svetu, ki nas obdaja, imajo otroci samo osnovno znanje. Zato jih je potrebno postopno 

pripeljati do razmišljanja in spoznanja, kako lahko njihova dejanja vplivajo na druga in 

obratno. Zelo pomembno je, da otroke zgodaj začnemo spodbujati k varčevanju z 

naravnimi viri, kot sta voda in elektrika, ter k ponovni uporabi odpadnega materiala. 

Pokažemo jim, da iz odpadnega papirja, kartona, plastike, pločevinke, zamaškov 

oblikujemo in izdelujemo izdelke ali igrače. V okviru projektov, ki jih imamo v vrtcu, 

pripravimo otroke k razumevanju, da onesnaževanje lahko vpliva na ljudi in živali in, da 

lahko sami nekaj naredimo za to. Vzrokov za onesnaževanje je več, otrokom je potrebno 

razložiti, da včasih ni potrebno kupovati stvari, ki jih ne potrebujemo in kmalu zavržemo 

stran. Otroci naj spoznavajo naravne snovi in materiale. Nekatere odpadne materiale, npr. 

plastenke in plastične posode, zaboji, karton, se lahko ponovno uporabi. Materiale, kot so 

časopis, steklo in aluminij, pa lahko recikliramo. S tem ko bodo prepoznali vse naravne 

in umetne snovi, bodo lahko odpadke tudi pravilno ločevali. Je pa potrebno otroke začeti 

navajati na zmanjševanje količine odpadkov tako, da: 

 ne pijejo vode iz plastenk, ampak iz kozarca ali pipe, 

 predmete oziroma igrače uporabljajo dalj časa, jih podarijo, zamenjajo – koristne 

igrače iz odpadnega materiala (Zuljan, 2014). 

 

2.7 NAČRTOVANJE TEHNIČNE DEJAVNOSTI VZGOJITELJA 

 

Vzgojitelj mora skrbno in dobro pripraviti vzgojno dejavnost. Določiti mora, po katerih 

delovnih stopnjah bo potekala ustvarjalna dejavnost, katere operacije se bodo izvajale in 

v kakšnem zaporedju si bodo sledile. Iz didaktike nam je že znana artikulacija oziroma 

strukturiranje učnega procesa. Določiti se morajo etape, kako je potrebno začeti 

ustvarjalno-didaktični proces, kako ga izvajati, zaključiti in povezati z nadaljnjimi 

aktivnostmi. Na načrtovanje določene dejavnosti vpliva kar nekaj dejavnikov: način in 

oblika dela, starostna skupina otrok, kraj in čas izvajanja dejavnosti, sredstva in materiali, 

ki jih imamo na voljo (Papotnik, 1993).   
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Ustvarjalni delovni proces si sledi po naslednjih fazah: 

 Postavitev tehničnega problema. Vzgojitelj izbere en izdelek, ki je predstavnik 

določenega vzgojnega cilja, npr.: razvijanje ročnih spretnosti z oblikovanjem 

figur iz gline. Vzgojitelj z metodo razgovora in demonstracije postavi problem. 

 Tehnična dokumentacija. Vzgojitelj pripravi skico. 

 Izbira materiala. Vzgojitelj pripravi ves material. Podrobno in ustrezno izbiro 

materiala pa kasneje opravijo otroci glede na funkcijo, namen in velikost 

konkretnega izdelka. 

 Izbira orodja. Za vsako orodje mora vzgojitelj otrokom predstaviti načelo 

delovanja in rokovanja. Zelo pomembno je, da opozori na tehnično varnost pri 

uporabi. Nato opravi utrjevanje in urjenje delovne operacije. Na koncu pa preveri, 

če so otroci delovno spretnost usvojili. 

 Priprava prostora. V igralnici mora vzgojitelj zagotoviti ustrezen delovni 

prostor in priskrbeti orodja za izvedbo dejavnosti. 

 Izdelovanje sestavnih delov. Ta faza je najdaljša. Izvaja se lahko v nekaj 

zaporednih zaposlitvah otrok. 

 Montaža. Vse sestavne dele je potrebno sestaviti v sklope, npr. pri kolesu 

podvozje in kolesa v en sklop, kabino v drugi sklop. Vse sklope sestavimo v 

celotni izdelek. 

 Funkcioniranje. Ko izdelek postane celota in funkcionira, pomeni, da je vzgojni 

cilj dosežen. Če ne, mora vzgojitelj z dodatno aktivnostjo pripeljati do rešitve, 

npr. izdelku kaj dodati ali spremeniti.  

 Demontaža in površinska obdelava. Če je možno, izdelek razstavimo. 

Posamezne sestavne dele pobarvamo ali zaščitimo in predmet ponovno 

sestavimo. 

 Rangiranje in vrednotenje. Vzgojitelj mora izdelke otrok razvrstiti po nekih 

kriterijih. Kriteriji izhajajo iz vsakodnevne situacije, nanašajo pa se na ustvarjalni 

pristop otroka, odnos do dela, izvirnost, samostojnost.  

 Razprava, diskusija, dopolnitev, izboljšave. Ta faza je zadnja in zelo 

pomembna. Otroci vrstnikom v obliki nastopanja predstavijo svoje izdelke – 

razstava (Papotnik, 1993).  
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2.8 ZAGOTOVITEV VARNEGA IN USPEŠNEGA DELA 

 

Pomembna navodila za uspešno in varno delo so: 

 delovne površine je potrebno zaščititi (npr. mize), 

 potrebno je ustrezno organizirati delovni proces (vsak otrok ima ustrezno orodje, 

ki ga pravilno uporablja), 

 vzgojitelj demonstrira postopek delovanja, če je to potrebno, 

 vzgojitelj mora zagotoviti varnost in biti pozoren na pravilen položaj ter uporabo 

orodja pri delu, 

 vzgojitelj mora izvesti utrjevanje dejavnosti (Papotnik, 1993).  
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3 ODPADKI 

 

 

Pojem »odpadki« je nastal z industrijsko revolucijo. Ta je ustvarila kopico izdelkov iz 

različnih materialov, ki v naravi zelo počasi ali pa sploh ne razpadejo. Pomemben 

dejavnik, ki povečuje količino odpadkov, je tudi boljši življenjski standard in nastajanje 

predmetov za enkratno uporabo. Večino odpadkov predstavlja embalaža, v kateri so 

stvari, ki jih ljudje kupujemo (Pečjak, 2010). 

Odpadki so tako postali del našega življenja, ki se mu ne moremo izogniti in negativno 

vplivajo na naše počutje in zdravje. Naš način življenja bi moral postati tak, da 

recikliramo vse, kar je lahko še uporabno na drugačen način. Odpadke je potrebno 

ločevati v primerne zabojnike. Kupovati bi morali izdelke, ki jih lahko čim večkrat 

uporabimo ali pa rabljene stvari. Ne zavedamo se, da je lahko naš odpad izdelkov za 

nekoga zaklad (Pečjak, 2010). 

Odpadne snovi so predmeti, ki jih vržemo v smeti in jih ne potrebujemo več ali pa se jih 

naveličamo. Nenehno mečemo stran predmete, ki se nam zdijo uporabni le kratek čas, 

hrano, ki se nam po nekaj dneh v hladilniku pokvari, stara oblačila, ki so nam premajhna 

ali prevelika, pločevinke, različne naprave, ki se nam pokvarijo in še bi lahko naštevali. 

Onesnaženost okolja ima že takšen obseg, da smo se našli na ekološkem razpotju in bi se 

morali vprašati, kako živeti, da bomo sploh preživeli. Človek je sestavni del narave, ta pa 

vir življenja, ne objekt izkoriščanja. Dejstvo je, da je vzrok ekološke krize v nas samih, 

nesprejemljivem odnosu do narave in da bi lahko to spremenili (Plut, 1985). 

 

3.1 LOČEVANJE ODPADKOV SKUPAJ Z NAJMLAJŠIMI 

 

S spoznavanjem ločevanja odpadkov začnemo že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju. 

Otroke lahko ekološko ozavestimo z vidika ločevanja in recikliranja odpadkov. Pri 

vsakodnevni rutini jih lahko spodbujamo k pravilnemu ločevanju odpadkov, tudi z 

namenom, da bodo svoje znanje prenesli na starše, svojo družino in ostalo družbeno 

okolje. Ločevanje odpadkov lahko naredimo zabavno in prijetno, če npr. sami izdelamo 

barvaste koše, nanje nalepimo nalepke ipd. Pomembno je, da se naučijo razvrščati in  
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pravilno ločevati. Naš cilj naj bo, da jih naučimo odpadke umestiti v pravi prostor. Ob 

tem jih ozavestimo, da se bodo čutili odgovorne skrbeti za naravo in postati prijateljski. 

Vsako leto ima vrtec tudi čistilno akcijo, kjer se odpravimo v naravo in poskrbimo za 

čisto in urejeno okolje. Pomembno je, da jih ločevanja odpadkov in skrbi za naravo 

naučimo zgodaj, da se bodo v prihodnosti znali ukvarjati s problematiko. Nujno je, da se 

že kot otroci zavedajo o posledicah človeških posegov v naravo in odgovornosti do vseh 

živih bitij in nenazadnje do naše skupne prihodnosti. Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da 

je zelo pomemben zgled, ki ga dajemo vzgojiteljice, kakšna je naša pripravljenost, 

sposobnost in trud do zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju. 

Pečjak (2010) poudarja, da mora biti vzgoja otroka naravnana k novim, drugačnim 

vrednotam, med katere spada tudi skrb za okolje, ki ga bo usmerjala v življenju. Učenje 

vrednot pa poteka malo drugače kot pridobivanje znanja. Za to je potrebna ustrezna 

dejavnost, ki spada v okoljsko vzgojo. In kako se odraža okoljska vzgoja v vrtcih? 

Lepičnik (2006) poudarja, da se okoljska vzgoja v vrtcih odraža v: 

 permanentnosti oziroma stalnosti okoljske vzgoje (okoljska vzgoja je ves čas 

prisotna v vrtcu ne glede na to, ali je to posebej izpostavljeno ali ne); 

 interdisciplinarnosti okoljske vzgoje, kjer vzgoja zajema različna področja; 

 holističnem pristopu, kjer je otrok sprejet kot bitje, ki zahteva celovit pristop, da 

bi se lahko razvil v odgovorno in osveščeno osebo do okolja; 

 integrativnosti okoljske vzgoje, ki jo v vrtcu razumemo kot medsebojno 

prepletenost z drugimi vzgojnimi področji; 

 usmerjenosti k otrokom; 

 naravnanosti okoljske vzgoje v prihodnost (otroci lahko tisto, kar doživijo, 

razumejo in se naučijo uporabljajo v kasnejših obdobjih življenja); 

 koncentričnosti oziroma nujnosti premika od tistega, kar je otrokom znano, do 

tistega, kar jim ni poznano; 

 prilagodljivosti v organizaciji, ki jo razumemo kot možnost sprejemanja različnih 

načinov in oblik okoljske vzgoje. 

Okoljska vzgoja otrokom nudi več možnosti za osvojitev znanj in sposobnosti, ki so 

potrebni za zaščito okolja, preučevanje in interpretacijo okolja iz različnih zornih kotov, 

aktiven prispevek k reševanju ekoloških problemov. Zasnovana naj bo na aktivnih učnih 

pristopih in na reševanju preprostih vsakdanjih problemov, ki potekajo v naravnem 
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okolju. Otroci naj bodo čim bolj aktivni, kritično razmišljajo in razvijajo pozitivne 

vrednote do okolja in narave. Poleg tega pa naj bodo ob tem ves čas prisotne 

komunikacijske spretnosti oziroma učinkoviti načini komunikacije o odnosu do okolja in 

kritično vrednotenje vsebine informacij. Glavni cilj okoljske vzgoje je aktivno 

vključevanje otrok v njihov prihodnji razvoj na podlagi razumevanja in povezanosti med 

ljudmi, povezanosti človeka do okolja (Lepičnik, 2006). 

 

3.2 ODPADNA EMBALAŽA 

 

Ljudje se ne zavedamo, kako premalo skrbimo za naravo in čisto okolje. Vse manj se 

ukvarjamo z odnosom do narave, okolja in s preprečevanjem onesnaževanja. Velika 

količina nevračljive in vračljive odpadne embalaže poleg onesnaževanja okolja ogroža 

tudi vodne vire. Poleg teh posledic se širijo tudi bolezni, navsezadnje pa kazimo našo 

prelepo naravo in »poskrbimo« za povsem neurejeno okolje. Naravo moramo negovati in 

vzdrževati pravilen odnos do zemlje, vode, zraka in pravilno poskrbeti tudi za nevračljivo 

embalažo, ki je sestavljena iz različnih tvorb, in jo spreminjati v tvorbe za ponovno 

obdelavo in v izdelke, ki so človeku prijazni. Veliko odpadne vračljive in nevračljive 

embalaže se odvrže kot odpadek in ne predela ali uporabi za nove izdelke. Odpadna 

embalaža predstavlja veliko izzivov, preko katerih lahko poskrbimo, da odpadek postane 

okolju prijazno uporabno sredstvo (Papotnik, 1994). 

 

3.2.1 POJEM EMBALAŽA 

 

Embalaža (ovojnina) je z vidika proizvodnje sredstvo, v katero dajo izdelek, da ga varuje 

pri prenosu, skladiščenju in uporabljanju. Z vidika zaščite in varovanja je embalaža 

sredstvo, ki tvori celoto in ga varuje pred zunanjimi vplivi (mehanskimi, kemičnimi, 

atmosferskimi), krajo ipd. Z vidika konstrukcije mora biti embalaža preprosta, 

funkcionalna, lepa, izvirna itn. Vsekakor mora ustrezati sodobnemu okusu in željam, 

oblikam trgovine in načinu predstavljanja. »Zadostno pakiranje«, ki naj varuje in 

predstavlja izdelek, je pomembno z vidika ekonomičnosti (Papotnik, 1994). 
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3.2.2 RAZVRŠČANJE EMBALAŽE 

 

Zahteve, ki jih mora embalaža imeti, se ločijo na: 

 material, iz katerega je izdelana (papirna, kovinska, plastična, steklena, lesena, 

tekstilna in kompleksna embalaža); 

 porabniško področje, ki mu je izdelek namenjen (embalaža za živila, kemično-

farmacevtske izdelke, za elektrotehnične in kovinske izdelke); 

 oblikovnost, ki je v ozki povezavi z materialom, iz katerega je izdelana, in 

osnovnimi značilnostmi izdelka (vrečke, doze, sodi, tube, steklenice ipd.); 

 trajnost (enkratna ali večkratna raba); 

 spojenost z izdelkom (ločljiva in neločljiva embalaža); 

 namen uporabe (prevozna, prodajna in prevozno-prodajna embalaža) (Papotnik, 

1994). 

 

3.2.3 FUNKCIJE EMBALAŽE 

 

S funkcijo embalaže mislimo določene cilje, ki so zanjo pomembni. Ker je veliko 

različnih porabnikovih potreb, je veliko tudi embalažnih funkcij. Med osnovne funkcije 

razvrščamo zaščitno, distribucijsko in informacijsko funkcijo. Zaščitna funkcija varuje 

izdelek pred mehanskimi, mikrobiološkimi, kemičnimi in atmosferskimi vplivi od 

njenega nastanka in vse do uporabe. Hkrati varuje pred pakirano vsebino. Distribucijska 

funkcija predstavlja pogoj za racionalizacijo prostora pri skladiščenju in transportiranju. 

Informacijska funkcija embalaže je pomembna takrat, ko prispe pakirani izdelek na 

tržišče. Pravimo ji tudi komunikacijska funkcija, ker vsebuje informacijo o pakiranem 

izdelku in navodila za uporabo. Embalaža ima poleg teh še druge funkcije: tehnološko 

funkcijo, ki omogoča, da se operacije pakiranja navezujejo neposredno in usklajeno za 

proizvodnjo, funkcijo praktičnosti, ki omogoča poenostavljeno ravnanje z izdelkom 

(zlaganje, hranjenje, odpiranje ipd.), funkcijo ekonomičnosti, pri čemer naj ima embalaža 

vse navedene funkcije ob najnižjih stroških, in ekološko funkcijo, kar pomeni, da čim 

manj obremenjuje naravno okolje (Papotnik, 1994). 
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Glede na vrsto surovin, iz katerih je izdelana embalaža, ločimo papirno in kartonsko 

embalažo, kovinsko, plastično, stekleno, leseno, tekstilno in kompleksno embalažo 

(Papotnik, 1994). 

 

3.2.4 PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA 

 

Celuloza je osnovna surovina za pridobivanje papirne embalaže. Pridobivamo jo iz lesa 

listavcev in iglavcev. Papir in karton zavzemata med embalažnimi materiali prvo mesto 

zaradi dobrih mehanskih lastnosti, preprostega oblikovanja, higienske neoporečnosti in 

preproste grafične obdelave. Papir je lahek, biološko razgradljiv, dokaj cenen, omogoča 

strojno pakiranje, lahko se vrača v ponovno predelavo. Slaba lastnost papirja je, da blaga 

ne ščiti pred vlago in atmosferskimi vplivi. Za ovojni in embalažni papir se rabijo različne 

vrste papirja: tanki papirji (svileni, klobučni), navadni papirji (reklamni in superior papir), 

neprepustni papirji za maščobo (pergamentni nadomestek, havana, pergamin), natranski 

papir (vreče, umetno črevo), kartoni (beli za živila, sivi za tehnično blago), valoviti 

kartoni, ki so sestavljeni iz zlepljenih plasti ravnega in valovitega kartona z različno 

višino valov (po plasteh ločimo dvo-, tri-, pet- do sedemslojni karton) in kompleksni 

papirji, ki so sestavljeni iz papirja in drugih materialov (alu folije, voski, sintetične smole) 

(Papotnik, 1994). 

Oblike papirnate embalaže:  

 Vreče – izdelujejo v obliki vrečk do 5 kg, vreč nad 5 kg, vreč za polnjenje 

sipastega blaga, občutljivega za zrak, vodo in maščobe. 

 Škatle – iz papirja, kartona, valovitega kartona. Oblika škatel je različna. Najbolj 

razširjene so zložljive škatle iz valovitega kartona, teleskopske škatle s pokrovom, 

izvlečene in izrezane škatle. 

 Papirnati lončki – različnih dimenzij, izdelani iz povoskanega papirja (za živila, 

kozmetične preparate, čistila). 

 Bobne – izdelujejo iz kartona ali kompleksnih materialov. Uporabljamo jih kot 

embalažo za živila, kemično blago ipd. (Papotnik, 1994). 
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3.2.5 KOVINSKA EMBALAŽA 

 

Kovinsko embalažo izdelujejo iz jeklene pločevine (poznana kot črna pločevina), 

pokositrene, tj. bele pločevine, pocinkane jeklene pločevine, aluminijaste pločevine in 

aluminijaste folije.  

Lastnosti kovinske embalaže: odporna je proti udarcem, varuje blago pred mehanskimi 

vplivi, preprosto se oblikuje, toplotno je prevodna, zato omogoča konzerviranje živilskih 

izdelkov s toploto. Primerna je za grafično obdelavo. Slaba lastnost kovinske embalaže 

je korozija (rjavenje pločevink). To preprečijo s premazovanjem površine s kemično 

odpornimi in zdravju neškodljivimi laki, s premazovanjem s plastično prevleko. Danes se 

vse bolj uveljavlja aluminijasta embalaža, ker je aluminij odporen proti koroziji, je lahek, 

lahko se valja v lističe, ker je fiziološko neoporečen in ker ga pred kemičnim reagiranjem 

preprosto zaščitijo z lakiranjem ali eloksiranjem (eloksal – elektično oksidiran aluminij) 

(Papotnik, 1994). 

Oblike kovinske embalaže: 

 Pločevinke  ̶  (najznačilnejša oblika kovinske embalaže; izdelane so iz bele ali 

aluminijaste pločevine); 

 aerosol doze oz. pršilniki  ̶  ( izdelani so iz jeklene pločevine. Uporabljamo jih za 

shranjevanje tekočin pod pritiskom – kozmetični preparati, čistila, premazi); 

 tube  ̶ (so iz aluminija, ki je na notranji strani lakiran; polnjene so z živili, 

začimbami, kozmetičnim blagom in medicinskimi preparati; 

 kovinske folije  ̶  (tanki kovinski listi, uporabljamo jih kot embalažni material za 

zamrznjena jedila, za dehidrirane juhe, za čokolade, za izdelovanje kompleksne 

embalaže idr.); 

 težka kovinska embalaža  ̶  ( sodi s prostornino od 50 do 200 l, hoboki, cisterne, 

kontejnerji (Papotnik, 1994). 

 

3.2.6 EMBALAŽA IZ PLASTIČNIH SNOVI 

 

Visokomolekularnim spojinam, ki jih oblikujejo v plastičnem stanju, pravimo plastične 

snovi. Uporabljamo jih za trdo, poltrdo in fleksibilno embalažo (plastenke, plastične 

folije, nosilke) ali kot pokrivni material. Embalaže iz plastičnih snovi so odporne proti  
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kemičnim, mehanskim in biološkim vplivom. So prosojne in imajo nizko prostorninsko 

maso. Nezahtevne so za oblikovanje. So razmerno poceni in nadomeščajo mnoge klasične 

materiale. Njihova slaba lastnost je mikrobiološka odpornost in v zvezi s tem 

onesnaževanje okolja (Papotnik, 1994). 

Plastične snovi, ki jih največkrat uporabljamo: 

 Polivinilklorid (PVC)  ̶  transparentne plastenke za olje, kis, v PVC pakirano 

kemično blago. 

 Polivinilidenklorid (PVDC)  ̶ mešani polimerizat z vinil-kloridom, folije so 

neprepustne za kisik in druge pline, značilna je dobra obstojnost proti 

kemikalijam, vakuumsko pakiranje. 

 Polieten  (PE)  ̶  polieten nizke gostote – PENG, polieten visoke gostote – PEVG, 

razlika med njima je le molekulska masa in struktura. 

PENG: mehak, oblikovan v transparentne folije bele barve, fiziološko 

neoporečen, gibek, obstojen pri temperaturah od  ̶  40 do +100 stopinj Celzija (233 

do 373 K), uporaben za pakiranje sadja in zelenjave, za pasterizirano mleko, 

zavijanje ali strojno pakiranje v živilski industriji, iz njega izdelujejo nosilne 

vrečke za nakupovanje, za zamrzovalnike, uporabo v gospodinjstvu, mreže za 

ročno in avtomatsko pakiranje sadja, vrtnin, suhega mesa. 

PEVG: debelejši in trd, folije PEVG se od folij PENG ločijo po šelestenju, 

uporabljajo se za zavijanje ali trojno pakiranje v živilski industriji (primerne za 

zavijanje mesa), za nosilne vrečke. 

 Polipropen  (PP)   ̶ ima najnižjo gostoto med plastičnimi snovmi, trdota in visoka 

žilavost ga odlikujeta, zmehča se pri 170 stopinj Celzija (443 K), trdoto in obliko 

pa ohrani pri 100 stopinjah Celzija, PENG pa pri vreli vodi obdrži samo obliko, 

uporablja se predvsem za izdelavo folij, v katere pakirajo živila. 

 Polistiren (PS)  ̶  umetna snov, iz katere izdelujejo steklasto barvne in prozorne 

embalažne oblike manjših prostornin. Izdelki iz te umetne mase so zelo lomljivi, 

zato samo enkrat uporabni, pakirajo se jogurti in podobni mlečni izdelki, 

kozmetični izdelki ipd. 

 Ekspandirani polistiren (EPS)   ̶  penjeni polistiren, brez vonja, zelo lahek, bel, 

primeren je za podloge svežih živil, za embaliranje tehničnih predmetov, za 

blazinjenje blaga, ki je občutljiv na udarce in lome. 
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 Celofan  ̶  izdelujejo ga v obliki prozornih lističev iz celuloze, ne prepušča zraka, 

je bleščeča, delno prepušča vodo in vodne hlape, za preprečitev ga lakirajo s 

sintetičnimi laki, lakirni celofan uporabljajo z pakiranje mesa, mesnih izdelkov, 

zelenjave, kruha, pokrivanje kozarcev pri konzerviranju ipd. 

 Celulozni acetat  ̶  izdelujejo ga kot embalažno sredstvo v obliki transparentnih 

folij, ki so debelejši od celofana, vendar slabše odporni proti mečkanju in 

lomljivosti, uporablja se za izdelavo prozornih pokrovov, pakiranje cvetja, 

kozmetične, tekstilne izdelke (Papotnik, 1994). 

 

3.2.7 STEKLENA EMBALAŽA 

 

Steklo je danes pri nas četrta najpomembnejša skupina embalažnih materialov. Dobra 

lastnost steklene embalaže je kemična odpornost, preprosto oblikovanje, možnost 

barvanja, fiziološka neoporečnost. Pomanjkljivost je lomljivost, visoka specifična teža, 

občutljiva na temperaturo in ima problem z zapiranjem. Steklena embalaža se uporablja 

za pakiranje živilskih izdelkov, zdravil, čistil, kozmetičnih izdelkov, kemikalij ipd. 

Najbolj razširjene oblike steklene embalaže so steklenice različnih oblik in prostornin 

(brezbarvne ali obarvane), kozarci (za konzervirano sadje) in stekleni baloni oziroma 

večje steklene posode s prostornino od 3 do 60 l (Papotnik, 1994). 

 

3.2.8 LESENA EMBALAŽA 

 

Za leseno embalažo se uporablja les iglavcev. Ima najprimernejše lastnosti, saj je lažji, 

hitreje se suši in manj se deformira. Les listavcev je slabši. Zaradi pomanjkanja boljšega 

lesa iglavcev ga ne morejo povsem nadomestiti s kakovostnim boljšim lesom. 

Pomanjkanje lesa je povzročilo zamenjavo lesene embalaže z drugimi materiali: s 

kartonom, kompleksno embalažo. 

Najpogostejše oblike lesene embalaže so zaboji (žebljani zaboji, zložljivi leseni zaboji, 

gajbice, platoji), sodi in čebri, oboji (leseni okviri). Les se uporablja predvsem za 

transportno embalažo, za komercialno zunanjo opremo, kadar skušajo posebno poudariti 

naravno vrednost izdelka (tobačni izdelki, kozmetika) (Papotnik, 1994).  
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3.2.9 KOMPLEKSNA EMBALAŽA 

 

Že ime »kompleksna« nam pove, da verjetno ni izdelana iz enega materiala, ampak dveh 

ali več. Ti materiali so papir, alu folija, raznovrstne plastične folije. Ker so sestavljene iz 

različnih materialov izboljšajo embalažne lastnosti, predvsem neprepustnost za vodo, 

maščobe in svetlobo. Ker so izdelane iz dveh ali več materialov skupaj, jih je potrebno 

povezati. Med seboj so povezane na različne načine: z zlepljenjem ali kaširanjem, z 

laminiranjem (med dve plasti zlijejo sintetično smolo), s površinskim plemenitenjem 

(parafin). S kompleksnimi materiali so se pojavili novi tipi embalaže ter novi sistemi 

pakiranja. Embalažo lahko na avtomatskem stroju istočasno izdelujejo in polnijo 

(Papotnik, 1994). 

Tipi embalaže in sistemi pakiranja: 

 Tetrapack je embalaža v obliki tetraedra. Karton je na zunanji strani oplemeniten 

s tankim slojem voska, na notranji strani s polietilenom. Uporablja se za mlečne 

izdelke. 

 Tetrabrik je embalaža iz laminata. Papir – polietilen – alu folija. Ima obliko 

kvadra. Uporablja se za pakiranje sadnih sokov, steriliziranega mleka, vina. 

 Doypack je embalaža, ki omogoča strojno pakiranje tekočin brezalkoholnih pijač 

in sokov.  

 Hypapack je poseben sistem pakiranja tekočin. Avtomatski stroj napolni 50 kosov 

na minuto. To embalažo sestavlja pokrov iz ALU folije in plašč iz petih slojev: 

polietilen 

– karton – polietilen - alu folija – polietilen. Tako so embalirani sadni sokovi. 

 Blisterpack je embalaža na podlagi iz alu folije in kartona obdani s plastično folijo 

iz polistirena, polivinilklorida ali celuloznega acetata. Ta sistem je primeren za 

farmacevtske in kozmetične izdelke. 

 Cryovac je mešanica polivinilklorida in polimerizacijske smole. Konzerviranje te 

embalaže ima dolgo dobo, ker ne prepušča kisika in plinov. Primerno je tudi 

vakuumsko pakiranje živil. 

 Shrinkpack je sistem pakiranja v plastične folije. Folije so iz polietilena, poliestra, 

polipropena ali polivinilklorida. Pod vplivom toplote se skrčijo. Ta kompleksna  
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 embalaža je namenjena pakiranju tehničnih predmetov, knjig, tekstilnih izdelkov, 

krožnikov. Praktičen in funkcionalen sistem pakiranja. 

 Cekapack je kompleksa embalaža iz kartona. Ovoj je na notranji strani iz 

polietilena, polipropena ali poliestra. Primerna je za pakiranje kave, mleka v 

prahu, dehidriranih živil (Papotnik, 1994).  
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4 OTROK, IGRA IN IGRAČA 

 

 

Otrok v predšolskem obdobju preko igre spoznava svet okoli sebe, predmete, igrače, jih 

opazuje, prepoznava tehnične stvaritve, z mimiko in glasom posnema stroje in vozila, 

prepoznava barve in oblike, značilne zvoke in gibanja. Če se želimo resnično poglobiti v 

otrokovo igro, moramo otroka znova in znova opazovati. V njegovi igri se kaže potreba 

po tem, da bi nekaj spremenil, vplival na okolje. Otrok se skozi igro nauči biti neodvisen 

od okolja, prav tako mu je zelo pomembno, da je sam aktiven. Odrasli, starši in vzgojitelji 

pa mu pomagamo tako, da se z njim ukvarjamo, mu prisluhnemo, sodelujemo in 

poskušamo razumeti, kaj otrok pri svoji igri izraža. Otrokova igra ni zapravljanje časa in 

neumno igračkanje, ampak se z igro pripravlja na kasnejše delo. Otrok se mora igrati. Le 

tako bo razvijal svoje ustvarjalne in oblikovne sposobnosti. Med igro se seznani z 

nalogami in vlogami, ki jih bo kasneje v življenju moral prevzeti. Strokovnjaki nas 

opozarjajo tudi, naj otrokovo igro ne usmerjamo po svoje, ampak samo vodimo. Otroku 

pustimo, da se vanjo vživi, da on nam predstavi svoje rešitve in sposobnosti. Vsekakor 

pa se pri tem otroci tudi sprostijo in veselijo (Pogačnik-Toličič, 1978). 

Igrača in z njo prava igra sta pomemben dejavnik pri otroku. Vplivata na njegov celoten 

razvoj, delujeta na čustveni ravni, pomagata mu pri razvoju dejavnosti, omogočata 

socialni razvoj in sodelovanje. Igralna dejavnost je za otroka na prvem mestu in včasih 

nam ne pusti, da se vmešavamo v njegovo igro. Odrasli, starši in vzgojitelji pogosto 

želimo, da otrok izbrano igro vselej dokonča po pravilih, ki jih mi poznamo. To je lahko 

sestavljanje kock, ploščic, vstavljanje določenih kosov ipd. Otroku pa zadošča, da dele 

igrače samo opazuje, jih prestavlja sem in tja, zamenjuje … Temu lahko rečemo svobodna 

igra, ki mu ne povzroča neugodja, strahu in mu daje veliko možnosti za samoodločanje. 

Prijetno se počuti, če ima možnost za problemsko mišljenje, da po svoji samostojni poti 

pride do želenega rezultata. Pomembno je, da če otrok nekaj hoče, da vztraja in poskuša 

čim bolj samostojno razmisliti ne glede na pravilnost oziroma nepravilnost rezultata 

(Pogačnik-Toličič, 1978). 

Igrača ni samo sredstvo igre, ampak je otrokov zvesti spremljevalec pri razvoju, prvi 

prijatelj in soigralec. Igračo otrok pooseblja, ljubkuje, se z njo pogovarja, jo uporablja kot  
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določen pripomoček, skrbi zanjo in se nanjo tudi zelo naveže. Hkrati je igrača tista, ki 

spodbuja k opazovanju, razvijanju različnih spretnosti, razmišljanju, kombiniranju, 

vztrajanju in sodelovanju. Na takšen način igrača bogati njegovo razmišljanje, čustva in 

ga uvaja, navaja na širše okolje (Marjanovič, 1981). 

 

4.1 VRSTE IGRAČ IN NJIHOVA FUNKCIJA 

 

Danes imamo nešteto igrač. So take, ki so aktualne že od stoletja in so take, ki bi jim 

lahko rekli »muhe enodnevnice«. Ne glede na njihov rok uporabe je vsem igračam 

skupno, da se otroci z njimi igrajo, učijo, raziskujejo, se veselijo, primerjajo, dodajajo 

vsebino, analizirajo in vplivajo na svoj razvoj. Igrače pogosto delimo glede na njihovo 

funkcijo, čeprav se te funkcije prepletajo med seboj. L. Marjanovič (1981) deli igrače na: 

igrače za razgibavanje, ljubkovalne igrače, igrače, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost 

in domišljijo, konstrukcijske igrače, družabne igre in priložnostne igrače. 

 

4.2 DOBRA IGRAČA 

 

Za otroka je zelo pomembno spodbudno okolje, v katerem otrok raziskuje in se vsakič 

znova kaj nauči. Okolje sestavljajo igrače različnih vrst in funkcij. Pomembno je, da so 

kakovostne. Igrača, ki jo ponudimo otroku, mora biti kakovostna z več vidikov, zato 

veljajo splošna pravila o igračah, ki se delijo na tri skupine: varnost, izgled in namen. Da 

bi bila izbira igrač za otroke čim bolj kakovostna so leta 1974 ustanovili komisijo za 

ocenjevanje igrač, ki so jo sestavljali različni strokovnjaki: pedagogi, psihologi, 

zdravniki, tehnologi, likovniki in ekonomisti. Ti so na podlagi oblikovanega pravilnika 

in določenih kriterijev testirali in ocenili igrače. Pozitivno ocenjenim igračam je komisija 

dodelila znak Dobra igrača (Marjanovič, 1981). 

Pri ocenjevanju igrač so upoštevali določena merila. Pomembni so naslednji vidiki: 

psihopedagoški vidik ustreznosti igrače glede na vzgojni namen in možnost različnih 

načinov igranja z igračo, tehnološki in higienski vidik, likovni in estetski vidik ter 

ustrezno razmerje med vrednostjo igrače in njeno ceno. Pri psihopedagoškem vidiku se 

upošteva funkcija igrače pri otroški igri. Oceni se, v katero vrsto igrača sodi glede na to, 
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kakšno igro igrača spodbuja. Pomembno je, kateri starostni skupini je igrača namenjena 

in ali je ustrezno predvidena. Ugotavljajo se možnosti, ki jih igrača otroku nudi pri 

razvijanju sposobnosti, spretnosti, znanju in ustvarjalnosti. Eden od vidikov ocenjevanja 

je tudi prostor, ki je potreben za ustrezno igro. Ali je to prostor kje zunaj, v notranjih 

prostorih ali lahko igračo prenašamo iz notranjega v zunanji prostor. Poleg teh vidikov je 

pomemben namen, v smislu skupinske ali individualne igre. Ocenjuje se tudi stopnja 

strukturiranosti in realističnosti. Dejstvo z zdravstveno-higienskega vidika je, da mora 

biti vsaka igrača varna. Ob tem pa si lahko vsak postavi vprašanje: Kaj sploh je varna 

igrača? Kajti lahko je že navadna lesena barvica hudo nevarna za otroka, če z njo ne zna 

pravilno rokovati. Lahko je za otroka nevarna barvna lesena kocka, s katero otrok nekoga 

udari po glavi. Takšnim nevarnostim pa se ne moremo izogniti. Za to varnost poskrbimo 

odrasli, ki otroško igro nadziramo in opazujemo, hkrati pa otroke navajamo na pravilno 

rabo igrač. Pozorni moramo biti tudi na tehnološko ustrezen material. Ta mora biti trden, 

a dovolj prožen, brez ostrih robov (Gologranc Zakanjšek, 2002). Najpogostejši materiali 

za uporabo igrač so les, kovina, plastika, guma, razne tkanine in usnje. L. Marjanovič 

(1981) meni, da je najprimernejši material trden les, ki se ne lomi. Igrače, ki so narejene 

iz plastike, ne smejo vsebovati emulgatorjev organskih spojin in morajo biti obarvane z 

obstojnimi barvili, ki ne škodujejo zdravju. Prav tako ne sme biti plastika prekrhka ali 

pretanka. Kovinske igrače ne smejo biti izdelane iz svinca, cinka in zlitin. Površinske 

obdelave morajo biti nestrupene, stabilne, netopne, se ne smejo luščiti in čim manj 

gorljive (Marjanovič, 1981). Igrače naj bi bile glede na estetski in oblikovalni vidik čistih 

in skladnih oblik, ustreznih razmerij z ustreznimi detajli. Barve naj bodo jasne in čiste, 

materiali pa ustrezno izbrani. Oblikovalci igrač morajo biti pozorni na ustreznost 

okraševanja, da igrača ne postane kičasta. Tudi za oblikovanje embalaže veljajo ista 

pravila. Razlika je ta, da igrača iz embalaže ni nujno tako dolgo vzdržljiva (Gologranc 

Zakonjšek, 2002).  
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5 ANALIZA STANJA UPORABE IZDELKOV IZ 

ODPADNE EMBALAŽE 

 

 

V poglavju je opisan vzorec za anketni vprašalnik in vzorec za delavnice. Sledijo rezultati 

anketnega vprašalnika s posameznimi vprašanji.  

 

5.1 ANKETNI VPRAŠALNIK O UPORABI IZDELKOV V VRTCU IZ 

ODPADNE EMBALAŽE 

 

Pripravila sem anketni vprašalnik z desetimi vprašanji odprtega in zaprtega tipa. Z njimi 

smo ugotavljali uporabo odpadnega materiala v izdelkih in igračah, pogostost uporabe 

odpadnega materiala ter povezanost s tehnološkim opismenjevanjem.  

 

5.1.1 VZOREC  

Vzorec je sestavljen iz strokovnih delavcev, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, in 

otrok, ki so sodelovali pri delavnicah. 

 

5.1.2 VZOREC ZA ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Razdeljenih in vrnjenih je bilo 30 anketnih vprašalnikov. V raziskavo so bili vključeni 

strokovni delavci vrtca. Anketni vprašalnik je bil anonimen, sestavljen iz lestvice stališč 

in vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Anketni vprašalniki so bili vsem strokovnim 

delavcem razdeljeni osebno. Anketiranje je potekalo junija 2018. Anketirani imajo 

izkušnje pri delu z otroki, starimi 1 ̶ 6  let. Anketni vprašalnik je priložen diplomskemu 

delu. Strokovni delavci so rešene vprašalnike vrnili avtorici osebno. Vse odgovore sem 

zbrala in vnesla v program Microsoft Excel. Pri vprašanjih zaprtega tipa sem ugotavljala 

frekvenco ali odstotek odgovorov, podatke sem grafično predstavila s stolpčnimi in 

tortnimi diagrami. Pri vprašanjih odprtega tipa sem vse podane odgovore izpisala, 
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pomensko podobne pa med seboj združila v kategorije. Frekvence posameznih 

odgovorov so prikazane tabelarično pri vsakem odprtem vprašanju posebej.  

 

5.1.3 VZOREC ZA DELAVNICE 

 

Vzorec sta po dogovoru z ravnateljico vrtca sestavljali dve vrtčevski skupini otrok, starih 

od 4 do 6 let. V vzorec je bilo vključenih 26 otrok, s katerimi smo iz odpadnega materiala 

izdelovali izdelke in igrače.  

 

5.2 REZULTATI 

 

V raziskavi je sodelovalo 30 anketirank, od tega 16 pomočnic vzgojiteljice s 

srednješolsko izobrazbo V. stopnje in 14 diplomiranih vzgojiteljic z visokošolsko 

izobrazbo VII. stopnje. Povprečna starost anketirank je med 31 in 40 let. 5 anketirank ima 

izkušnje z otroki, starimi 1 ̶ 2 leti, 6 anketirank ima izkušnje z otroki, starimi 2 ̶ 3  leta, 7 

anketirank z otroki 3  ̶4 leta, 6 anketirank ima izkušnje z otroki, starimi 4 ̶ 5 let, in 6 

anketirank ima izkušnje z otroki, starimi  5 ̶ 6 let. Njihova najvišja delovna doba znaša 13 

let, najnižja pa 2 leti.  

 

1. vprašanje: ALI V VRTCU ZBIRATE ODPADNI MATERIAL IN IZDELUJETE 

IZDELKE, IGRAČE IZ ODPADNEGA MATERIALA? 

Vsi strokovni delavci (30) so označili, da zbirajo odpadni material za izdelke in igrače. 

Strokovne delavce sem vprašala tudi, katere izdelke oziroma igrače izdelujejo. V tabeli 1 

so vidni njihovi odgovori.  

Tabela 1: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede vrste igrač, ki jih največkrat 

izdelujejo iz odpadnega materiala. 

Kategorija Frekvenca (število odgovorov) 

Družabne didaktične igrače 13 

Senzorne igrače (ropotulje, instrumenti) 7 
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Igrače, ki krepijo fino motoriko (sestavljanke) 3 

Ljubkovalne igrače 5 

Drugo (pripomočki za gibalne dejavnosti, 

dekoracija v vrtcu) 

2 

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da strokovni delavci največkrat izdelujejo družabne 

didaktične igrače, sledijo senzorne igrače (ropotulje in glasbila) in ljubkovalne igrače 

(lutke), najmanj se posvečajo izdelavi igrač, ki krepijo fino motoriko, kot so sestavljanke 

in vtikanke. 

 

2. vprašanje: IZ KATEREGA MATERIALA IZDELUJETE IZDELKE, IGRAČE?  

Iz grafa 1 lahko vidimo, da največ strokovnih delavcev pri izdelavi didaktičnih igrač 

uporablja papir (predvsem wc rolice) (17). Malo manj pogosto se uporablja plastična 

embalaža (10), predvsem zamaški, jogurtovi lončki in plastenke. Najmanj pogosto se 

uporablja drug odpadni material, to sta blago in les (3). 

 

 

Graf 1: Vrsta uporabljenega odpadnega materiala za izdelavo didaktičnih igrač. 
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3. vprašanje: KAKO POGOSTO UPORABLJATE ODPADNI MATERIAL? 

Iz grafa 2 razberemo, da strokovni delavci uporabljajo odpadni material največkrat 5 ̶ 

10˗krat na leto (17 strokovnih delavk), 6 strokovnih delavk 1 ̶ 3˗ krat mesečno, 4 

strokovne delavke enkrat mesečno in 3 strokovne delavke večkrat mesečno. 

Iz grafa 1 je vidna pogostost uporabe odpadnega materiala. 

 

 

Graf 2: Pogostost uporabe odpadnega materiala. 
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4. vprašanje: NA KAKŠEN NAČIN ZBIRATE ODPADNI MATERIAL? 

Iz grafa 3 razberemo, da pri zbiranju odpadnega materiala najpogosteje pomagajo starši 

(19) ali pa ga strokovni delavci priskrbijo sami (11). 

 

 

Graf 3: Način zbiranja odpadnega materiala. 
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5. vprašanje: KAJ OD ODPADNEGA MATERIALA NAJVEČKRAT UPORABLJATE 

ZA IZDELAVO IZDELKOV, IGRAČ? Naštej vsaj tri, od najbolj pogostega do najmanj 

pogostega. 

 

Iz grafa 4 je razvidno, kateri odpadni material je prvi najpogosteje uporabljen, kateri drugi 

in kateri je tretji najpogosteje uporabljen.  

 

Graf 4: Trije najpogostejši uporabljeni odpadki. 

 

6. vprašanje: KAJ MENITE, DA IZDELOVANJE RAZNIH IZDELKOV IZ ODPADNE 

EMBALAŽE, RAZVIJA PRI OTROCIH? 

Iz tabele 2 je razvidno, da pri izdelovanju izdelkov iz odpadne embalaže otroci razvijajo 

predvsem domišljijo, kreativnost in ustvarjalnost (14). Pogosti odgovori so bili, da 

razvijajo fino motoriko (7), malo manj pogosta odgovora sta bila, da razvijamo 

recikliranje (5) in sistematičnost (4).  

Tabela 2: Frekvence strokovnih delavcev glede mnenj, kaj izdelovanje izdelkov iz 

odpadne embalaže razvija pri otrocih. 

 

Kategorija Frekvenca (število odgovorov) 

Fina motorika 7 

Sistematičnost 4 

Domišljija, kreativnost, ustvarjalnost 14 
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Recikliranje 5 

 

7. vprašanje: KJE VIDITE TEŽAVE PRI IZDELOVANJU IZDELKOV, IGRAČ IZ 

ODPADNEGA MATERIALA? 

Iz tabele 3 je razvidno, da strokovni delavci (10) menijo, da imajo otroci največ težav pri 

lepljenju odpadnih materialov, predvsem plastike in trših materialov. 8 anketiranih meni, 

da imajo otroci težave tudi pri rezanju, 4 anketirane menijo, da otroci ne morejo izdelati 

vsega sami in so tako premalo samostojni, 8 anketiranih pa je izpostavilo, da so težave 

pri izdelovanju, ker je v vrtcu premalo časa za izdelovanje takšnih izdelkov oziroma igrač. 

Tabela 3: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev glede težav pri izdelovanju igrač iz 

odpadnega materiala. 

 

Kategorija Frekvenca (število odgovorov) 

Rezanje 8 

Ni samostojnosti 4 

Lepljenje 10 

Čas 8 

 

 

8. vprašanje: KAKO, NA KAKŠEN NAČIN SI PREDSTAVLJATE TEHNOLOŠKO 

PISMENEGA OTROKA? 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da si 9 strokovnih delavk predstavlja tehnološko pismenega 

otroka na način, da zna ustvarjati z materialom in iz njega nekaj izdelati. 8 strokovnih 

delavk si tehnološko pismenega otroka predstavlja tako, da poda ideje in ima domišljijo 

za uporabo izdelka. 7 strokovnih delavk je odgovorilo, da tehnološko pismen otrok zna 

ločevati odpadno embalažo in 6 strokovnih delavk je odgovorilo, da tehnološko pismen 

otrok pozna različne materiale in je spreten z orodjem.  
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Tabela 4: Frekvence odgovorov strokovnih delavcev o tem, kako si predstavljajo 

tehnološko pismenega otroka. 

 

Kategorija Frekvenca (število odgovorov) 

Zna ločevati odpadno embalažo. 7 

Zna ustvarjati z materialom, iz njega nekaj 

izdelati. 

9 

Poda ideje in ima domišljijo za uporabo izdelka. 8 

Pozna različne materiale, je spreten z orodjem.  6 

 

 

9. vprašanje: KDAJ, V KATEREM OBDOBJU BI ZAČELI S TEHNOLOŠKIM 

OPISMENJEVANJEM? 

Iz grafa 5 razberemo, da bi 11 strokovnih delavcev začelo s tehnološkim 

opismenjevanjem pri starosti 1 ̶ 2  leti, 10 strokovnih delavcev pri starosti 2 ̶ 3  leta, 7 

strokovnih delavcev pri starosti 3 ̶ 4  leta, po 1 strokovni delavec pa bi začel s tehnološkim 

opismenjevanjem pri starosti 4 ̶ 5  let in 5 ̶ 6 let. 

 

 

Graf 5: Starost otroka pri začetku tehnološkega opismenjevanja. 
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9 a) vprašanje: KAKO, NA KAKŠEN NAČIN BI ZAČELI S TEHNOLOŠKIM 

OPISMENJEVANJEM? 

Iz grafa 6 lahko razberemo, da bi največ strokovnih delavcev (13) začelo s tehnološkim 

opismenjevanjem z učenjem s pomočjo slik in posnemanjem izdelave izdelka otrok za 

vzgojiteljico. 10 strokovnih delavcev bi začelo z zbiranjem in ločevanjem odpadkov 

oziroma pravilnim razvrščanjem, 7 strokovnih delavcev bi ponudilo otrokom material in 

orodje ter jih minimalno usmerjali pri raziskovanju, učenju in rokovanju z orodji in 

materiali.  

 

 

Graf 6: Začetek tehnološkega opismenjevanja. 

 

10. vprašanje: V ČEM VIDITE PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE 

DIDAKTIČNIH IZDELKOV, IGRAČ IZ ODPADNEGA MATERIALA V 

PRIMERJAVI S KOMERCIALNIMI IGRAČAMI? Naštej vsaj tri prednosti in tri 

slabosti.  

Graf 7 prikazuje tri najbolj pogoste prednosti uporabe izdelanih didaktičnih igrač. Najbolj 

pogosto prednost navajajo lastno izdelavo in skrb za igrače in recikliranje ter s tem 

posledično zmanjšanje količine odpadkov (13). Kot druga najbolj pogosta prednost je ta, 

10
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Trije najpogostejši odgovori strokovnih delavcev glede 

načina začetka tehnološkega opismenjevanja

zbiranje in ločevanje odpadkov učenje s pomočjo slik in posnemanjem

ponudiš material, orodje in ga usmerjaš.
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da igrač ni potrebno kupovati, ampak jih otroci izdelajo sami (13). Tretji najpogostejši 

odgovor je, da igrač ni potrebno kupovati (4).  

 

 

Graf 7: Prednost uporabe izdelanih didaktičnih igrač v primerjavi s komercialnimi 

igračami. 

 

Graf 8 prikazuje tri najbolj pogoste slabosti uporabe izdelanih didaktičnih igrač. Najbolj 

pogosto slabost navajajo, da se izdelane igrače hitreje uničijo, ker so izdelane iz slabšega 

materiala (17). Kot drugo slabost navajajo, da te igrače niso vse varne (imajo ostre 

robove) (7), tretjo slabost pa, da je količinsko težko izdelati toliko igrač, da bi jih imeli 

na voljo vsi ali vsaj polovica otrok (4). Izpostavila sem tudi dva odgovora pri pisanju 

slabosti, in sicer da slabosti glede izdelave didaktičnih igrač sploh ni.  
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Graf 8: Slabosti uporabe izdelanih didaktičnih igrač v primerjavi s komercialnimi 

igračami. 
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6 RAZVIJANJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI OB 

IZDELAVI DIDAKTIČNIH IGRAČ IZ ODPADNE 

EMBALAŽE 
 

 

Za izdelavo didaktičnih iger iz odpadne embalaže sem se odločila na podlagi interesa in 

želja otrok. Ideja je bila zanimiva tudi za strokovne delavce vrtca z namenom spodbujati 

recikliranje in učenje o okoljski vzgoji, predvsem pa razvijanje tehnološke pismenosti. V 

starostno sestavljeni heterogeni skupini otrok, starih od 4 do 6 let smo izdelali različne 

didaktične igrače iz odpadne embalaže. To so: lutke, želvice za vodo, labirint, 

sestavljanka in lačni krokodili.  

V nadaljevanju je podan natančnejši opis izdelave vseh petih didaktičnih igrač iz odpadne 

embalaže. V samo izdelavo je bilo vključenih 26 otrok.   

 

6.1 PRIPRAVA NA IZDELAVO DIDAKTIČNIH IGRAČ 
 

Pred začetkom izdelovanja prve didaktične igrače, sem želela ugotoviti, kaj otroci že vedo 

o odpadni embalaži. Z otroki smo se usedli na tla, kjer sem jim pripravila odpadne 

materiale: plastenke, tetrapake, plastično posodo, vrečko ipd. Skupaj smo si jih ogledali 

in se pogovarjali o tem, iz katerih snovi so, kaj imamo v njih, za kaj jih uporabljamo. 

Embalaže smo med seboj primerjali po velikosti, barvi, obliki, trdnosti, po otipu in vonju. 

Ugotavljali smo, kaj jim je skupnega, po čem so si podobni in različni (slika 1). 
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Otroke sem vprašala, ali imajo odpadno embalažo tudi doma in kaj naredijo z njo. 

Vprašam jih, kako ločujejo odpadke. Ob tem so se spomnili, da imajo tudi doma veliko 

prazne embalaže, ki je ne uporabljajo več in pristane v zabojnikih za smeti. Na moja 

vprašanja so otroci različno odgovarjali. 

1) Kaj pomeni beseda »embalaža«? 

Otrok 1: »Noter zapakirajo sok pa mleko.« 

Otrok 2: »Tu je notri mleko.« 

Otrok 3: »Mi imamo doma v embalaži za pit.« 

2) Ali so vse embalaže iz enakega materiala? Kako pa veste, da niso vse iz enakega 

materiala? 

Otrok 1: »Ne, zato ker so iz kartona pa papirja pa plastike.« 

Otrok 2: »Ne, ene so trde, ene pa mehke stvari.« 

Otrok 3: »Plastenka je zelo trda.« 

3) Kaj bi se zgodilo, če v vrečko ali škatlo nalijemo vodo? 

Otrok 1: »Voda bo ven pritekla.«  

  
Slika 1: Pogovor o zbranih odpadkih. 
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Otrok 2: »Karton in papir premočita.« 

Otrok 3: »Škatla bo kar razpadla, če bo voda notri.« 

4) Ali bi znali v vrtcu iz odpadnega materiala narediti kakšno igračo ali izdelek? 

Otrok 1: »Ja, ladjico bi lahko.« 

Otrok 2: »Jaz bi pa tako punčko.« 

Otrok 3: »Dajmo naredit en tak velik vlak.« 

Po pogovoru o embalaži sem otrokom poleg odpadnega materiala pripravila tri vrste 

košev: koš za papir, embalažo in ostale odpadke ter koš za različne odpadke.  

Sledil je pogovor o odpadkih. Papir in papirnate odpadke so vrgli v en koš, karton in 

kartonsko embalažo v drug koš, vse ostale odpadke pa v tretji koš (slika 2). 

 

V koš nismo vrgli tetrapakov, ampak smo jih ohranili z namenom, da jih bomo kasneje 

uporabili za izdelavo igrače iz odpadnega materiala.  

  

Slika 2: Pravilno ločevanje odpadkov v koš. 
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6. 2 IZDELAVA 1. DIDAKTIČNE IGRAČE: LUTKI ŽABICA IN OVČKA 

 
Material: sladoledne žogice, Moos guma (zelena in črna barva), stiroporne kroglice 

(premer 2 cm), toplotna lepilna pištola 

Orodja: škarje za papir 

Pripomočki: svinčnik, flomaster 

Priprava in izdelava didaktične igrače 

Za izdelavo didaktične igrače smo potrebovali sladoledne žogice. Vsak otrok se je sam 

odločil, ali bo iz sladoledne žogice izdelal žabico ali ovčko. Najprej je iz Moos gume 

izdelal dele, ki jih bo ta žival potrebovala. Za žabico so iz zelene Moos gume izrezali 

noge in krake, kot prikazuje slika 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S toplotno lepilno pištolo sem jim pomagala nalepiti noge in krake. Na vrh pa smo nalepili 

dve stiroporni kroglici, ki so jih pobarvali s črnim flomastrom in sta predstavljali oči 

(slika 4). 

  

Slika 3: Risanje in izrezovanje iz Moos gume. 
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Za ovčko so iz črne Moos gume izrezali glavo in ušesa. Sladoledno žogico so oblepili z 

vato (slika 5) in iz vate so tudi izdelali oči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 4: Barvanje kroglice. 

Slika 6: Lepljenje vate. Slika 5: Barvanje vate. 
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S flomastrom so narisali usta (slika 6) in pobarvali štiri stiroporne kroglice, ki so 

predstavljale noge. Ko se je vse posušilo, smo jih nalepili s silikonskim lepilom.  

 

Uporaba didaktične igrače 

Lutkam, ki smo jih izdelali iz sladolednih žogic, smo poiskali mesto v igralnici – v 

lutkovnem kotičku (slika 8 in slika 9). Otroci so jih velikokrat uporabili za prosto igro. 

Bolj uporabne so bile ovčke, saj so se z njimi igrali kmetijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 7: Ovčke v lutkovnem kotičku. 
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6.2.1 ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE ZA DVIG 

TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V VRTCU 

 

Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih je potekalo s pomočjo izdelave in uporabe 

lutk.  

Znanje 

Za izdelavo lutk so otroci porabili približno 20 ̶ 25 minut. Največ časa so porabili pri 

striženju Moos gume. Moos guma je lahka in zelo prožna, zato so imeli nekateri otroci 

težave, da so iz nje izrezali del lutke. Največ težav jim je povzročalo striženje po začrtanih 

oblikah.  

Zmožnosti reševanja problemov 

Začetek postopka izdelave lutk je predstavljalo risanje delov pri živalih (glava, noge, 

kraki). Večina otrok je imela težave pri striženju po narisanih oblikah na Moos gumi. Na 

koncu je prihajalo do večjih ali manjših delov pri živalih, kot so jih narisali s svinčnikom. 

Vsi otroci pa so znali pravilno držati škarje.  

Slika 8: Žabici v lutkovnem kotičku. 
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Kritično razmišljanje 

Za razvijanje kritičnega razmišljanja pri otrocih so otroci preko igre z izdelanimi lutkami 

sestavljali različne zgodbe preko katerih so potekale igre vlog. Med samo igro sem 

opazovala, da so več pozornosti namenili ovčkam, ki so jih povezovali s kmetijo.  

 

6.3 IZDELAVA 2. DIDAKTIČNE IGRAČE: ŽELVICE ZA V VODO 
 

Material: 15 plastenk, Moos guma (modra in zelena barva), nit, samolepilne oči 

Orodja: škarje za papir, nož za karton, luknjač 

Pripomočki: svinčnik 

Priprava na izdelavo in izdelava didaktične igrače 

Otroke sem najprej vprašala, ali radi pijejo sok. Ob pritrdilnem odgovoru, sem jih 

vprašala, kje je sok, ki ga pijejo, nalit. Odgovora sta bila: tetrapak in plastenka. Na 

vprašanje, kje dobijo tetrapak ali plastenko, so odgovorili, v trgovini. Na vprašanje, kam 

dajo plastenko, ko popijejo sok, so odgovorili, v koš za smeti. Nato sem jim pokazala 

model izdelane želve. Skupaj smo si jo ogledali in ugotavljali, iz česa je izdelana. Takoj 

so ugotovili, da ima trup sestavljen iz spodnjega dela plastenke. Dogovorili smo se, da 

bomo plastenke, ki jih imamo doma, prinesli v vrtec, da bomo iz njih naredili želvice za 

v vodo, s katerimi se bomo lahko igrali, namesto da bi jih vrgli v smeti. Že naslednji dan 

so skoraj vsi otroci prinesli vsak po eno plastenko (slika 9), jaz pa sem priskrbela ves 

potreben material. Skupaj z vzgojiteljico sva z nožem za karton najprej vsakemu otroku 

izrezali spodnji del plastenke.  
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Ko smo to storili, je vsak otrok postavil spodnji del plastenke na Moos gumo in s 

svinčnikom obliko obrisal na Moss gumo. Poleg kroga, ki ga je narisal, je zraven narisal 

še plavuti, glavo in rep. Ko je to storil, je vzel škarje za papir in izrezal model (slika 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato je vsak položil spodnji del plastenke na sredino, da je želva dobila svoj oklep. Z 

vzgojiteljico sva okrog oklepa z luknjačem naredili pet lukenj. Nato sva vsakemu otroku 

Slika 9: Odpadna embalaža. 

Slika 10: Obrisovanje in rezanje modela. 
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odrezali nit, s katero je povezal oklep z izrezano želvo. Spodnji del sva zalepili, nato je 

skozi luknje z nitko povezal plastenko na Moos gumo, kot prikazuje slika 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncu je nalepil še oči in želvica je bila izdelana (slika 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Povezovanje nitke skozi luknje. 

Slika 12: Izdelane želvice za v vodo. 
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Ko so vsi otroci izdelali želvico, smo na igrišču vrtca v naše bazene nalili vodo in 

poskusili, kako naše želve plavajo v vodi (slika 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kosila smo se z njimi igrali (slika 14), nato se nam je pojavilo vprašanje, kam jih bomo 

pospravili, da se bomo z njimi lahko še naprej igrali. Poiskali smo prozorno posodo, v 

katero smo jih pospravili na polico v njihovi igralnici.  

 

Slika 13: Želvice v vodi. 
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Uporaba didaktične igrače 

Otroci so bili nad idejo, da izdelamo želvice za vodo z odpadnim materialom, navdušeni. 

Pri izdelavi igrače so sodelovali prav vsi otroci, tako dečki kot deklice. Želvice so bile 

igrača prav vsakič, ko smo imeli vodne igre zunaj, prav tako so zanimanje zanje pokazali 

tudi otroci iz sosednje skupine, s katerimi smo bili združeni. Predvsem so s pomočjo 

želvic ponazarjali igro vlog in simbolno igro. Igrali so se družino želv, želve na kopnem 

in v morju. Opazila sem, da so otroci, kadar smo imeli vodne igre, večkrat posegali po 

želvah, igrači, ki so jo sami izdelali, kot pa po pripomočkih, ki jih uporabljajo za vodne 

igre: zalivalke, vedra, žoge … Tudi večjo skrb in previdnost so pokazali za želve. Smo 

pa jih večkrat popravili, predvsem nit, ki je povezovala Moos gumo in spodnji del 

plastenke.  

  

Slika 14: Igra z želvicami. 
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6.3.1 ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE ZA DVIG 

TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V VRTCU 

 

Za razvijanje tehnološkega znanja pri otrocih je bila uporabljena želvica za v vodo, 

narejena iz odpadne embalaže, spodnjega dela plastenke. 

 

Znanje 

Za izdelavo želvic so porabili v povprečju 20 ̶ 25 minut. Največ časa so porabili za 

striženje po začrtanih oblikah in povezovanju trupa z nitko skozi luknje.  

Zmožnosti reševanja problemov 

Za izdelavo želvic smo na terasi ustvarili kotiček, kjer so imeli na voljo potrebna orodja, 

pripomočke in delovno površino. Vsak otrok si je izbral barvo Moos gume in izdelal 

želvico. Začetek izdelave je predstavljalo obrisovanje spodnjega dela plastenke na Moos 

gumo. Skoraj vsi otroci so imeli težave z držanjem šablone z eno roko in obrisovanjem z 

drugo roko. Ves čas je prihajalo do premikov šablon in posledično do dovolj nenatančnih 

obrisov. Sledilo je striženje, ki je otrokom predstavljalo nekaj težav, vendar so se pokazali 

že boljši rezultati kot pri striženju za izdelavo lutk. Težave so imeli vsi otroci pri 

finomotoriki ˗ povezovanju trupa iz Moos gume in spodnjega dela plastenke z nitko. Za 

vtikanje nitke skozi luknje so potrebovali veliko časa.  

Kritično razmišljanje 

Dejavnosti za opazovanje kritičnega razmišljanja so potekale različno dolgo. Po vseh 

izdelanih želvicah, smo v veliko lupino nalili vodo in preverili, ali naše želvice sploh 

plavajo v vodi. Preden smo to storili smo postavili nekaj hipotez: »Želvice bodo plavale, 

ker niso težke. Potopile se bodo samo, če jih bomo mi. Želvice se bodo potopile, ker se 

bodo obrnile okrog in bo voda stekla v spodnji del plastenke.« Ko smo postavili hipoteze, 

smo jih tudi preverili in ugotovili, da želvice res plavajo in se potopijo v primeru, da jih 

z roko potopimo sami. Kritično razmišljanje je potekalo tudi kasneje pri igri z želvicami, 

kjer so sestavljali družino želvic preko iger vlog, sestavljali zgodbe in uporabljali veliko 

mero domišljije.  
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6.4 IZDELAVA 3. DIDAKTIČNE IGRAČE: LABIRINT 

 
Material: 5 kartonskih pokrovov različnih dimenzij, slamice različnih barv (rumene, 

roza, modre, zelene, vijolične), stiroporne kroglice (premer 2 cm), PVA lepilo 

Orodja: škarje za papir 

Pripomočki: svinčnik, čopič 

 

Priprava na izdelavo in izdelava didaktične igrače 

Za izdelavo labirinta smo poiskali škatle od čevljev in uporabili njen pokrov. Priskrbela 

sem jim slamice. Najprej sem en labirint izdelala sama in so ga otroci tudi preizkusili, da 

so dobili predstavo, kako ga izdelati (slika 15).  

Slika 15: Reševanje labirinta. 
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Izdelave labirinta smo se najprej lotili tako, da si je vsak otrok zamislil, kaj bo narisal v 

zgornji levi in spodnji desni kot pokrova. Otroci so si zamislili in narisali: miško, ki mora 

najti pot do sira, ptička, ki mora poiskati gnezdo, avto, ki mora parkirati v garažo, psa, ki 

mora v pasjo utico ipd. (slika 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko so to narisali, so si zamislili, kako bo potekala prava pot do cilja. Nato so se lotili 

merjenja, striženja in lepljenja kosov slamice (slika 17).  

 

Slika 16: Risanje motivov na labirint. 
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Poleg prave poti, so izdelali še nekaj poti, ki žogice niso vodile do cilja, z namenom, da 

kdor se loti igre z labirintom, ne najde takoj prave poti (slika 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Merjenje in lepljenje poti. 

Slika 18: Izdelava večih poti. 
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Ko smo izdelali labirinte, so najprej rešili svoj labirint in preverili, če jim je uspelo izdelati 

pravega. Nato pa so si izmenjali labirinte med seboj in iskali pot do cilja (slika 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba didaktične igrače 

Pri izdelavi labirinta je sodelovala skupina otrok. Otrokom je bila izdelava labirinta 

zanimiva. Najbolj jim je bilo všeč, ko je žogica potovala po poti, ki so jo izdelali sami. 

Izbirali so zelo izvirne poti. Nekateri otroci niso postavljali kosov slamic samo vodoravno 

in navpično, ampak tudi poševno. Kljub temu da sem jim pred izdelavo primer labirinta 

izdelala, jih to ni motilo, niti niso poskušali izdelovati labirinta na enak način. V spominu 

mi je ostalo vprašanje deklice: »Ali moramo slamice lepiti samo tako, kot si jih ti? Jaz bi 

slamico nalepila tako (in jo je postavila poševno).« Labirinti so postali ena izmed ljubših 

didaktičnih igrač v njihovem kotičku (slika 20), ki so jih izdelali sami. Velikokrat so si jo 

otroci izbrali za igro, kadar so si želeli miru. Umaknili so se v kotiček in se igrali z 

labirinti.  

 

Slika 19: Reševanje labirintov. 
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6.4.1 ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE ZA DVIG 

TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V VRTCU 

 

Za razvijanje tehnološkega znanja pri otrocih je bil uporabljen tudi labirint, ki so ga otroci 

izdelali iz odpadne embalaže.  

Znanje 

Za iskanje prave poti do cilja otroci pri labirintu niso potrebovali veliko časa. So pa 

potrebovali več časa pri usmerjanju kroglice in vodenju po poti, ki se povezujeta s 

spretnostjo pri grafomotoriki in koordinaciji oko ̶ roka. Tudi, če so takoj našli pravo pot 

do cilja, so dlje časa reševali labirint, ker jim je kroglica uhajala iz poti. Obenem je 

reševanje labirinta spodbujalo motiviranost otrok pri reševanju, razvoj miselnih 

sposobnosti in grafomotorike.  

Zmožnosti reševanja problemov 

Namen dejavnosti je bil preverjanje poznavanja tehnoloških postopkov rezanja, lepljenja, 

merjenja in pri zbirki različno izdelanih zahtevnih labirintov poiskati pravo pot do cilja. 

Za izdelovanje labirintov smo v igralnici pripravili tehnični kotiček, kjer so imeli na voljo 

potrebna orodja, pripomočke in delovno površino. Otroci so imeli na voljo slamice 

različnih barv in enakih velikosti, ki so jih pri izdelavi sami izmerili, rezali in polagali v 

različne dimenzije. Rezultati opazovanj pri izdelavi kažejo na veliko mero mišljenja in 

Slika 20: Labirinti v njihovem kotičku. 
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motivacije, uporabo logičnega mišljenja. Več kot polovica otrok je potrebovala pomoč na 

začetku izdelave labirinta in opominjanje, da morajo poleg prave poti sestaviti vsaj še eno 

ali več poti, ki ne bodo pripeljale do cilja. Samostojnejši so bili najstarejši otroci, ki so se 

že odpravili v šolo.  

Pri uporabi orodij in pripomočkov so bili otroci spretni in natančni. Izkazali so se 

predvsem pri merjenju slamic, ki so jih rezali za pot.  

Otroci so pri reševanju izbirali med različno izdelanimi labirinti. Vsi otroci so najprej 

rešili labirint, ki so ga izdelali sami, nato so jih med seboj zamenjali in reševali drug od 

drugega. Reševanje labirintov je otrokom dajalo pozitivne izkušnje in zadovoljstvo ob 

reševanju.  

Kritično razmišljanje 

Kritično razmišljanje so otroci uporabljali pri idejah, kdo bo moral najti pot do cilja 

(miška mora poiskati pravo pot, da bo našla sir, ptička mora najti pravo pot do gnezda, 

avto mora najti pot do prave garaže ipd.). Prav tako so z mero domišljije ob labirintu 

sestavljali različne zgodbe.  
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6.5 IZDELAVA 4. DIDAKTIČNE IGRAČE: SESTAVLJANKA 
 

Material: 35 tetrapakov, šeleshamer, voščenke, PVA lepilo 

Orodja: škarje za papir 

Pripomočki: čopič 

Priprava na izdelavo in izdelava didaktične igrače 

Z otroki smo se usedli na tla, kjer sem jim ponovno pripravila odpadne materiale: 

plastenke, tetrapake, plastično posodo, vrečko ipd. Vse odpadke smo izločili, ohranili smo 

le tetrapake.  

 

Otrokom sem na bel šeleshamer narisala poletno risbo (slika 21) in jo razdelila na velike 

kose, ki ustrezajo velikosti tetrapaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so pobarvali risbo z voščenkami, kot prikazujeta slika 22 in slika 23. 

  

Slika 21: Risba s poletnim motivom na šeleshamerju. 
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Nato sem jo izrezala s škarjami, da smo dobili kose sestavljanke. Ko smo to storili, smo 

se lotili lepljenja sestavljanke na tetrapak. Vsak otrok je dobil čopič, s katerim je s PVA 

lepilom premazal eno stranico tetrapaka. Nanjo je nalepil kos sestavljanke, kot prikazuje 

slika 24.  

  

Slika 22: Barvanje risbe z voščenkami. 

Slika 23: Pobarvana risba. 
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Ko smo nalepili vse kose na vse tetrapake, so se otroci lotili sestavljanja (slika 25 in slika 

26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Lepljenje kosov na tetrapak. 

Slika 25: Sestavljanje. 
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Uporaba didaktične igrače 

Pri izdelavi sestavljanke je sodelovala skupina otrok. Pri barvanju risbe z voščenkami so 

se najprej dogovorili, s katerimi barvami bodo pobarvali posamezne dele. Nato so se lotili 

barvanja. Drug drugega so opominjali, da je potrebno barvati od črte do črte, ne pretrdo 

in ne narahlo. Težav z lepljenjem kosov na tetrapak niso imeli. So pa potrebovali nekaj 

časa, da so sestavljanko v celoti sestavili. Večja skupina otrok je potrebovala več 

dogovarjanja, kam sodi posamezen kos sestavljanke. Ko so sestavljanko sestavili prvič, 

so bili navdušeni in ponosni, da jim je uspelo. Sestavljanka je postala zelo priljubljena 

didaktična igrača v njihovi igralnici. Velikokrat so jo uporabili za igro v času počitka, 

celo raje so si izbrali sestavljanko, ki so jo izdelali sami, kot komercialno igračo.  

 

6.5.1 ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE ZA DVIG 

TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V VRTCU 

Za razvijanje tehnološkega znanja pri otrocih je bila uporabljena sestavljanka, narejena iz 

odpadne embalaže, ki so predstavljale posamezne dele sestavljanke. Otroci so sestavljali 

sestavljanko iz 35 posameznih delov v velikosti 196 x 90 mm. Risba je bila narisana s 

flomastrom, otroci pa so jo pobarvali z voščenkami.  

  

Slika 26: Sestavljanka v celoti. 
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Znanje 

Za sestavljanje so otroci porabili v povprečju 15 ̶ 20 minut. Največ časa so porabili pri 

dogovarjanju, kateri deli sestavljanke sodijo skupaj in kateri ne. Velika večina otrok je 

imela težave pri usklajevanju posameznih delov sestavljanke. Če so med seboj usklajevali 

robove sestavljank in ne motiva, so imeli večje težave pri sestavljanju. Ves čas je bilo pri 

sestavljanju zelo pomembno učenje s poskušanjem. Če niso položili dveh delov 

sestavljank skupaj, niso vedeli, ali sodita skupaj ali ne. Otroci so s skupnimi močmi 

sestavljanko sestavili, otrokom pa je predstavljala velik problemski izziv. Sestavljanko je 

hitreje sestavila skupina z večjim številom otrok, kot če jo je sestavljal otrok sam. Skupina 

otrok se je med seboj dogovarjala, kdo bo opazoval motiv oziroma sliko, kdo bo 

povezoval levi in desni del skupaj.  

Zmožnosti reševanja problemov 

Namen dejavnosti je bil preverjanje poznavanja in deljenje posameznih delov, ki jih 

povežemo v celoto. Potencialno smo želeli doseči premikanje enega dela sestavljanke, ki 

vpliva na drug del in na vse dele sestavljanke. Za preverjanje zmožnosti reševanja 

problemov je bilo možno uporabiti 35 delov sestavljanke, ki so predstavljali risbo s 

poletnim motivom.  

Kritično razmišljanje 

Risba, ki je bila na sestavljanki, se je otrokom zdela zanimiva. Povezali so jo s svojimi 

počitnicami na morju skupaj s starši in prijatelji. Otroci so ob sestavljeni sestavljanki drug 

drugemu zastavljali vprašanja o počitnicah in igranju z mivko ob morju. Na koncu so si 

zamislili tudi zgodbo, ki sta jo deček in deklica na risbi doživljala na skupnih počitnicah. 

Pri zgodbi so se pokazali samostojnost pri pripovedovanju, sodelovanje, poslušanje drug 

drugega in zmožnost sestaviti neko zgodbo, ki vsebuje uvod in zaključek. 
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6.6 IZDELAVA 5. DIDAKTIČNE IGRAČE: LAČNI KROKODIL 

Material: 5 tetrapakov, barvni karton, barvni filc, stiroporne kroglice, PVA lepilo 

Orodja: nož za karton, škarje za papir 

Pripomočki: črn flomaster 

Priprava na izdelavo in izdelava didaktične igrače 

Otrokom sem najprej pokazala že izdelan krokodil. Skupaj smo si ga ogledali. Iz česa je 

sestavljen, kakšne barve je, iz katerih materialov je izdelan ipd. Ko smo to storili, smo se 

lotili izdelave štirih barvnih krokodilov. Vsak si je zamislil, kakšne barve krokodila želi 

izdelati. Z nožem za karton so najprej izrezali zgornjo stranico tetrapaka (slika 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rezanje jim je šlo zelo dobro, vendar smo se o postopkih rezanja pred začetkom temeljito 

pogovorili. Ko so to storili, so se lotili rezanja stranic iz papirja za tetrapak (slika 28). 

Izbrali so si poljubno barvo  ̶  izbirali so lahko med zeleno, modro, rumeno in roza barvo. 

Ko so izrezali vse 4 stranice, so jih nalepili na tetrapak.  

  

Slika 27: Rezanje stranice tetrapaka. 
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Nato so iz filca izrezali noge in rep za krokodila (slika 29). Nalepili so jih na tetrapak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 28: Striženje stranic. 

Slika 29: Striženje repa in nog iz filca. 
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Ko je krokodil dobil trup in noge, mu je manjkala še glava. Na bel karton so izrezali zobe. 

Nato so zgornji del glave pobarvali z eno izmed štirih barv, ki so si jih izbrali. Spodnji 

del so pobarvali z rdečo voščenko. Glavo so nato prilepili na trup (slika 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Krokodilu so prilepili še stiroporne kroglice, ki so predstavljale oči. S črnim flomastrom 

so beli kroglici na sredini narisali črno piko. Tako so bili lačni krokodili izdelani: zelen, 

moder, rumen in roza krokodil. Nato smo se lotili še izdelave dveh kock. S kartonastim 

papirjem smo jo najprej oblepili (slika 31).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Lepljenje glave na trup krokodila. 
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Za eno kocko smo pike s škarjami izrezali (slika 32), pobarvali in prilepili na kocko (slika 

33)  ̶  pike, so predstavljale številke. 

 

 

 

Slika 31: Lepljenje stranic na tetrapak za kocko. 

Slika 33: Striženje pik. Slika 32: Lepljenje pik na kocko. 
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Drugo kocko smo polepili s štirimi barvami: zeleno, modro, rumeno, roza (slika 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo izdelali še ti dve kocki, smo pripravili slamice in didaktična igrača je bila 

izdelana. Igrali so se jo lahko največ štirje otroci. Otrok je najprej vrgel kocko s številko 

in nato še kocko z barvami. Barva mu je pokazala, katero barvo slamice mora vreči v 

enako barvo krokodila, kocka s številkami pa mu je pokazala število slamic, ki jih mora 

vreči v krokodila. Igra je potekala toliko časa, dokler ni porabil vseh slamic (slika 35). 

  

Slika 34: Lepljenje barvnih delov na kocko. 
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Uporaba didaktične igrače 

Vsakega lačnega krokodila sta izdelala dva otroka skupaj. Potrebno je bilo dogovarjanje, 

kdo bo izrezal stranice, kdo rep in noge iz filca, kdo bo izrezal zobe, kdo bo lepil ipd. 

Drug drugega so opominjali na natančnost in pravilnost. Pomoč so potrebovali pri rezanju 

z nožem za karton, saj niso zmogli hkrati držati in rezati tetrapak z nožem za karton. 

Nekateri so imeli težave pri rezanju filca. Zelo dobro so z nestandardnimi enotami merili 

stranice in jih rezali. Pri sami igri s krokodili so imeli težave pri nabiranju slamic po dveh 

navodilih, po številu in po barvi. Kadar so vrgli kocko, ki je kazala dve barvi hkrati, so 

slamice nabirali različno. Nekateri so najprej prešteli eno barvo slamic in jih dali v 

krokodila in nato še drugo barvo slamic, medtem ko so drugi vse prešteli in jih nato dali 

v pravilne barve krokodila. Težave so imeli tudi pri štetju, če so vrgli kocko, ki je kazala 

dve barvi. Slamice so nabrali kar skupaj, niso preštevali vsake barve po številu, ki so jo 

vrgli (Primer: Če so imeli na kocki številko 5 in na drugi kocki modro in zeleno barvo, 

so nabrali 3 zelene in 2 modri slamici, kar je skupaj 5, in ne 5 zelenih slamic in 5 modrih 

slamic, kot je navodilo.).  

  

Slika 35: Igra z lačnimi krokodili. 
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6.6.1 ZASNOVA IN IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRAČE ZA DVIG 

TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V VRTCU 

 

Za razvijanje in utrjevanje tehnološkega znanja je potekala izdelava lačnih krokodilov. 

Znanje 

Za izdelavo krokodilov so otroci porabili 30 ̶ 45 minut. Največ časa so porabili pri 

merjenju in rezanju stranic za tetrapak. Kar nekaj težav jim je povzročalo rezanje filca s 

škarjami za papir, saj je filc mehkejši kot papir. Težave so imeli tudi pri držanju noža za 

karton, držanju tetrapaka in rezanju po obliki. Otroci so težko zbrani na tri stvari hkrati: 

pravilno držati, rezati in paziti na obliko rezanja. Na vprašanje, zakaj tetrapak režemo z 

nožem za karton in ne s škarjami za papir, so odgovorili, da trde materiale, kot so 

embalaža, plastika ne moremo rezati s škarjami ampak z nožem za karton. S tem so 

pokazali razumevanje osnovnih konceptov in tehnološke pismenosti.  

Zmožnosti reševanja problemov 

Namen dejavnosti je bil utrjevanje tehnoloških postopkov rezanja, lepljenja, merjenja. 

Skozi izdelavo prejšnjih štirih didaktičnih igrač so spoznavali tehnološke postopke 

rezanja, lepljenja in merjenja. Pri zadnji izdelavi so tehnološke postopke otroci že zelo 

dobro poznali in smo jih samo še utrjevali. Pri uporabi orodij in pripomočkov so bili otroci 

že zelo spretni in natančni. Rezanje pri izdelavi te igrače ni potekalo samo s škarjami, 

ampak so poskusili z nožem za karton. Prav tako so otroci s škarjami rezali slamice in 

filc.  

Kritično razmišljanje 

Otroci so svoje razmišljanje uporabljali pri izdelavi. En otrok je bil ves čas osredinjen na 

eno barvo, barvo, ki si jo je izbral za krokodila (primer: moder karton, moder filc). Tudi 

pri igri s krokodili so šteli slamice, prepoznavali barve, razvrščali in urejali po dveh  
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lastnostih hkrati. Uporaba logičnega mišljenja je bila bolj intenzivna, če so jo igrali štirje 

otroci hkrati, kot če se je igral en otrok. Ker otroška domišljija ne pozna meja, so tudi pri 

igri s krokodili nastajale različne zgodbe o tem, katero hrano bodo krokodili pojedli, da 

imamo družinske člane ipd.  
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7 DISKUSIJA 

 

 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, kako pogosto strokovni delavci v vrtcu 

uporabljajo odpadni material. Hkrati me je zanimalo tudi na kakšen način ga uporabljajo 

in kateri odpadni material je najpogosteje uporabljen. Zanimalo me je, kdo je po njihovem 

mnenju tehnološko pismena oseba ter kdaj in kako bi začeli s tehnološkim 

opismenjevanjem pri otrocih.  

Ob projektih z odpadno embalažo sem želela otrokom spremeniti njihovo vsakdanjo igro 

z drugimi igračami. Ne s komercialnimi igračami, ampak z igračami, ki so jih izdelali 

sami in so poleg igre z njimi postale njihova skrb in ponos. Pred izdelovanjem vseh 

didaktičnih igrač sem si postavila cilje in hipoteze, ki smo jih pri izdelavi poskušali 

realizirati. Kako in kje sem posamezne cilje dosegla, je opisano v nadaljevanju.  

 

Cilj 1: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnost uporabe 

odpadne embalaže za izdelavo izdelkov in igrač. 

Uporabnost odpadnih materialov in možnost uporabe odpadne embalaže za ponovno 

uporabo je podrobno opisana v poglavju 2.4, kar je povezano tudi s kurikularnimi 

področji, in v poglavju 2.5, ki je hkrati povezano z vplivom tehnologije na okolje v 

obdobju zgodnjega učenja. Zelo pomembno je, da otroci spoznavajo naravne snovi in 

materiale. Tako lahko sami ugotovijo, da nekatere materiale ponovno uporabijo. S tem 

bodo zmanjševali količino odpadkov.  

 

Cilj 2: Opredeliti pojem tehnološka pismenost in predstaviti odnos vzgojiteljic do 

tehnološke pismenosti. 

Pojem tehnološka pismenost je predstavljena v poglavju 2.1, odnos vzgojitelja in 

načrtovanje dejavnosti, ki razvija tehnološko pismenost, so podrobno opisani v poglavju 

2.7. Ugotovila sem, da je pojem tehnološka pismenost strokovnim delavcem premalo 

poznan, zato je bil moj projekt z odpadno embalažo s primerno zastavljenimi cilji in  
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hipotezami nadgradnja pri razvijanju tehnološke pismenosti in tako se bodo strokovni 

delavci še naprej trudili pri razvijanju le-te. 

 

Cilj 3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način 

strokovni delavci v vrtcu uporabljajo odpadni material za izdelavo izdelkov in igrač.  

Rezultati anketnega vprašalnika o tem, kako pogosto in na kakšen način strokovni delavci 

uporabljajo odpadni material, so opisani v poglavju 4.5. Ugotovila sem, da strokovni 

delavci (17) uporabljajo odpadni material 5 ̶ 10˗krat na leto, predvsem za izdelavo 

družabnih didaktičnih igrač.  

 

Cilj 4: Kritično analizirati in ovrednotiti lastno tehnično dejavnost izdelave in igre, 

starih otrok od 4 do 6 let za razvijanje tehnološke pismenosti.  

Pri izdelovanju didaktičnih igrač iz odpadnega materiala so imeli otroci možnost dodati 

tudi svoje ideje, misli, način postopka izdelave ipd. Ravno zaradi omogočanja o lastni 

izbiri in načinu so nastajale didaktične igrače iz odpadne embalaže, ki smo jih tudi 

preizkusili. Sem pa skupaj z otroki prepričana, da je bilo izdelovanje in igranje z 

didaktičnimi igračami prijetna izkušnja, v kateri so uživali tako oni kot tudi jaz.  

Izdelali smo pet didaktičnih igrač iz odpadnega materiala. Vse igrače so bile dobro 

zasnovane in izdelane, tako da so jih otroci uporabljali dlje časa in nekatere še danes 

uporabljajo vsakodnevno. Imajo posebna mesta v igralnici, v njihovih kotičkih. 

Uporabljajo jih pri spontani igri. Prav za vseh pet didaktičnih igrač imajo posebno skrb 

in spoštovanje, saj so do končane igrače vložili svoj trud, čas, voljo, uspeh, ustvarjalnost, 

kreativnost, svoje zmožnosti in domišljijo. Otroci te didaktične igrače zelo dobro poznajo. 

Če se kdaj skupine med seboj združujejo in se z njimi igrajo drugi otroci, jih opozorijo, 

naj pazijo nanje, saj so jih izdelali sami. Pri igrah z didaktičnimi igračami včasih 

sodelujejo tudi kot skupina in s svojim raziskovanjem in igranjem ustvarjajo prijetno 

vzdušje v skupini.  
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Poleg štirih ciljev sem ob projektih z odpadno embalažo preverjala osem hipotez. 

H 1: Večina strokovnih delavcev vrtca izdeluje izdelke in igrače iz odpadnega 

materiala. 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da prav vse strokovne delavke (30) 

uporabljajo odpadni material in z njimi izdelujejo izdelke in igrače. S tem lahko potrdim 

prvo postavljeno hipotezo.  

H 2: Vsaj polovica anketiranih vzgojiteljic bo poznala pojem tehnološka pismenost. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da si 7 strokovnih delavk tehnološko 

pismenega otroka predstavljajo tako, da zna ločevati odpadno embalažo, 9 strokovnih 

delavk si ga predstavlja tako, da zna ustvarjati z materialom in iz njega nekaj izdelati. 8 

strokovnih delavk si otroka predstavlja tehnološko pismenega, ko poda ideje in ima 

domišljijo za uporabo izdelka in 6 strokovnih delavk si predstavlja tehnološko pismenega 

otroka, da pozna različne materiale in je spreten z orodjem. Če seštejemo 3 kategorije 

skupaj, lahko hipotezo potrdim. 23 strokovnih delavk si na primeren način predstavlja 

tehnološko pismenega otroka, kar pomeni, da poznajo pojem tehnološka pismenost.  

H 3: Večina strokovnih delavcev bo izpostavila najmanj tri prednosti uporabe 

didaktičnih izdelkov in igrač iz odpadnega materiala v primerjavi s komercialnimi 

igračami. 

Vse strokovne delavke so izpostavile tri prednosti uporabe didaktičnih igrač v primerjavi 

s komercialnimi igračami. Medtem ko so imele pri izpostavljanju slabosti uporabe 

izdelanih didaktičnih igrač več težav, saj je 11 strokovnih delavk napisalo manj kot tri 

slabosti. Zato lahko tretjo hipotezo potrdim.  

H 4: Pri izdelavi sestavljanke iz embalaže bo imela vsaj polovica otrok težave z 

lepljenjem slike na embalažo. 

Večina otrok pri lepljenju kosa sestavljanke na tetrapak ni imela težav, zato je četrta 

hipoteza ovržena. Pri izdelavi sestavljanke je sodelovalo 8 otrok, 6 otrok starih 6 let in 2 

otroka stara 5 let. Vseh 6 otrok, ki so že dopolnili 6 let niso imeli težav niti pri mazanju 

PVA lepila s čopičem na del sestavljanke niti z natančnim lepljenjem na tetrapak, od roba 

do roba. Medtem ko sta imela otroka stara 5 let težave pri lepljenju sestavljanke na 

tetrapak. Lepljenje ni bilo natančno, od roba do roba, ampak sta potrebovala nekaj 

pomoči.   
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H 5: Manj kot polovica otrok bo imela težave pri sestavi labirinta iz slamic. 

Pri izdelovanju labirinta iz slamic je prav tako sodelovalo 8 otrok. 5 otrok se je brez težav 

lotilo sestavljanja poti iz slamic. Zelo dobro jim je šlo merjenje slamic različnih dolžin in 

njihovo lepljenje. 3 otroci so potrebovali pomoč pri sestavi poti, kako nalepiti slamico, 

da bo kroglica ostala na poti, kako poleg prave poti sestaviti še pot, ki ne bo pripeljala do 

cilja. Peto postavljeno hipotezo lahko potrdim.  

H 6: Pri izdelavi želvice iz Moos gume bo imela manj kot polovica otrok težave pri 

striženju delov.  

Pri izdelavi želvice je sodelovalo 8 otrok. Po obrisanem delu za trup so se otroci lotili 

striženja trupa. 2 otroka sta imela težave pri striženju po črti in po obliki. Prav tako sta 

imela težave pri pravilnem držanju škarij, zato sta potrebovala nekaj pomoči. Šesto 

hipotezo lahko potrdim.  

H 7: Večina otrok si bo za igro pogosteje izbrala igračo iz odpadnega materiala kot 

komercialno igračo.  

Ko smo izdelali vse didaktične igrače, je vsaka igrača dobila svoje mesto v njihovi 

igralnici. Sledilo je igranje z novimi didaktičnimi igračami in moje opazovanje glede 

zanimanja in igre otrok s temi igračami. Pri štiritedenskem beleženju sem ugotovila, da 

je bila izbira med komercialno igračo in izdelano didaktično igračo pri istih otrocih 

povsem izenačena. Zato sedme hipoteze ne potrdim niti ne zavržem.  

H 8: Večina otrok bo pri igri z igračami iz odpadnega materiala vztrajala dlje kot 

pri komercialnih igračah.  

Otroci, ki so si izbrali igračo iz odpadnega materiala, so lahko izbirali način igranja. Če 

so se igrali z želvicami, so lahko opazovali njihove lastnosti (barve, oblike), se igrali 

družino želv, tekmovali, katera po hitreje priplavala do določene točke ipd. Kadar so se 

igrali z lutkami, je prav tako igra potekala dolgo. Ovčke in žabice so se igrale z ostalimi 

lutkami, otroci so sestavljali različne zgodbe ipd. Kadar so sestavljali sestavljanko s 

poletno risbo, so po sestavljeni sestavljanki nastajale različne poletne zgodbe in izkušnje 

z otroških počitnic. Pri igri z labirinti je potekalo menjavanje reševanja labirintov, po dva 

in dva sta reševala en labirint, med njimi je potekalo tekmovanje kdo bo imel prvi kroglico 

na cilju ipd. Igra z lačnimi krokodili je najprej potekala po zastavljenih pravilih.  
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Nato pa so vključili še simbolno igro, razvrščali slamice po nasprotni barvi, se igrali 

družino krokodilov ipd. Skratka, zadnja, osma hipoteza je potrjena.  

V nadaljevanju so podani odgovori na raziskovalna vprašanja iz poglavja 1.2. 

RV 1: Katere igrače in izdelke izdelujejo v vrtcu iz odpadnega materiala? 

S pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih pripravila za strokovne delavce, sem 

ugotovila, da strokovni delavci iz odpadnega materiala največkrat izdelujejo družabne 

didaktične igrače, sledi izdelava senzornih igrač (ropotulje, instrumenti) in izdelava 

ljubkovalnih igrač. Najmanj odpadnega materiala porabijo za izdelovanje igrač, ki krepijo 

fino motoriko (sestavljanke), in pripomočkov za gibalne dejavnosti.  

 

RV 2: Ali bodo otroci spoznali koristnost uporabe odpadne embalaže in s tem 

razvijali tehnično ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost? 

Da. Otroci so preko spoznavanja okolja in ločevanja odpadkov spoznali, da lahko 

odpadna embalaža predstavlja veliko izzivov, preko katerih poskrbimo, da odpadek 

ponovno koristno uporabimo za določen namen. Pri izdelavi igrač iz odpadne embalaže 

so otroci stoodstotno sodelovali, pokazali so vztrajnost, motivacijo, ideje, domišljijo in 

ročne spretnosti pri preoblikovanju odpadne embalaže.  

 

RV 3: Ali se bodo otroci razveselili igrač iz odpadne embalaže in kakšen odnos bodo 

imeli do svojega izdelka oziroma igrače? 

Otroci so se zelo razveselili igrač iz odpadne embalaže, predvsem zato, ker so jih izdelali 

sami. Pri igranju z njimi so pokazali izjemno skrb zanje, tudi druge otroke so opozarjali, 

naj lepo ravnajo z njimi, ker so jih izdelali oni. Izdelava igrač iz odpadne embalaže in 

uporaba je otroke spodbudila, da razvijejo spoštljiv odnos do narave in skrb, celo bolj kot 

za komercialne igrače.  
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RV 4: Ali lahko igrača iz odpadne embalaže povsem nadomesti industrijsko izdelano 

igračo? 

Rezultati enomesečnega opazovanja otrok pri izbiri izdelane didaktične igrače iz odpadne 

embalaže in komercialne igrače so pokazali, da igrača iz odpadne embalaže ni povsem 

nadomestila industrijsko izdelane igrače. Otroci so si 67-krat izbrali komercialno igračo, 

73-krat pa izdelano igračo, kar pomeni, da si je 6 otrok več izbralo izdelano igračo kot 

komercialno. Igra je tako še vedno potekala s komercialnimi igračami, dodane so bile še 

izdelane didaktične igrače. Prav tako si niso vedno eni in isti otroci izbirali izdelano 

oziroma komercialno igračo, ampak so si en dan izbrali izdelano igračo, naslednji dan pa 

komercialno igračo.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil umestiti vlogo didaktičnih igrač iz odpadne 

embalaže in pri tem razvijanje tehnološke pismenosti, ki pri vzgojno izobraževalnem delu 

nima intenzivnega poudarka. Razvijanje tehnološke pismenosti je potekalo skozi 

izdelovanje didaktičnih igrač iz odpadne embalaže. Rezultati na področju tehnološke 

pismenosti so pokazali, da je tehnološka pismenost v vrtcih manj poznana in je bil moj 

projekt z odpadno embalažo nadgradnja pri razvijanju tehnološke pismenosti. Zelo 

pomembna je izbira dejavnosti in izdelava izdelkov oziroma igrač, ki obravnavajo in 

razvijajo tehnološko pismenost, predvsem na področju tehnološkega znanja in reševanja 

problemov ter zgodnjega kritičnega razmišljanja o vplivih tehnologije na naravno okolje. 

Zastavljeni cilji in hipoteze v povezavi s tehnološko pismenostjo so bili primerno 

zastavljeni, zato lahko strokovni delavci nadaljujejo s takšnim načinom dela za razvijanje 

tehnološke pismenosti. Rezultati pri izdelavi in igri z izdelanimi didaktičnimi igračami so 

bili več kot pričakovano pozitivni. Vplivali so na stoodstotno sodelovanje otrok, 

vztrajnost, motivacijo, razvijanje socialnih odnosov, ročne spretnosti. Prav tako je bilo 

primerno opazovanje otrok pri igri glede izbire igrač: izbrati izdelano igračo iz odpadne 

embalaže ali komercialno igračo. Rezultati opazovalnega lista (Priloga 10.2) so pokazali, 

da ima uporaba nekomercialne igrače enak ali celo boljši učinek uporabe. Vpliva na skrb 

in previdnost pri igranju, socialne odnose, čas igranja je daljši, ker lahko sami postavljajo 

pravila igranja.  

Glede na rezultate anketnega vprašalnika pri preverjanju izdelovanja izdelkov iz 

odpadnega materiala in poznavanja tehnološke pismenosti lahko trdim, da je uporaba 

odpadnega materiala pogosta, sam pojem tehnološka pismenost pa je pri strokovnih 

delavcih premalo poznan. Teh ugotovitev pa ne morem posploševati na strokovne delavce 

v drugih vrtcih, saj je moje preverjanje potekalo samo v enem vrtcu. Pri izdelavi 

didaktičnih igrač sem se opirala na literaturo, ideje o igračah so se črpale iz raznih 

priročnikov in knjig, zato v nadaljevanju predlagam vključevanje otrok pri načrtovanju 

iger in igrač. Vključimo lahko otrokove lastne ideje in zamisli.  

Izdelane in opisane didaktične igrače iz odpadne embalaže so uspele. Igrače so bile 

raznolike, pri izdelavi so sodelovali mlajši in starejši otroci. Lahko potrdim, da je bila 
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izbira odpadne embalaže primerna za izdelavo didaktičnih igrač tudi v smislu poznavanja 

okoljske vzgoje, ločevanja odpadkov, učenja o tem, da lahko zmanjšamo količino 

odpadkov na način, da zavržen odpadek preoblikujemo in koristno uporabimo. Otroci so 

pokazali zamisli, ideje, zanimanje in željo po izdelovanju iz odpadne embalaže. Uporaba 

didaktičnih igrač je otroke spodbudila, da razvijajo spoštljiv odnos do narave in skrb tako 

za komercialne kot samostojno izdelane didaktične igrače.  

Poznavanje otrokovega razvoja v predšolskem obdobju je namreč pomemben okvir za 

načrtovanje ciljev, pri katerih moramo dobiti odgovore o otrokovi kompetentnosti, 

aktivnosti, učenju, kreativnosti, mišljenju, ustvarjalnosti, grajenju socialnih odnosov, 

ročnih spretnosti, poznavanju orodij in pripomočkov, s katerimi nekaj naredijo. Vse to se 

tesno povezuje z vplivom tehnologije na zgodnje učenje, kar toplo priporočam za 

nadaljnje delo pri vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu.   



 

85 

 

9 LITERATURA IN VIRI 

 

 

Avsec, S. (2012). Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne 

šole. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Dakers, J. R. (2006). Defining technological literacy: Towards an epistemological 

framework. New York: Palgrave. 

Gologranc Zakonjšek, B. (2002). Dobra igrača. Celje: Muzej novejše zgodovine. 

Kovač, P. (2016). Izdelava družbenih didaktičnih iger iz odpadnega materiala z otroki, 

starimi od 4 do 6 let. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Križnar Plohl, H. (2017). Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5 ̶ 6 let. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo. 

Lepičnik Vodopivec, J. (2006). Okoljska vzgoja v vrtcu. Ljubljana: AWTS. 

Marjanovič Umek, L. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 

inštitut Filozofske fakultete.  

Papotnik, A. (1993). Izdelujemo iz lesa. Radovljica: Didakta. 

Papotnik, A. (1993). Zgodnje uvajanje v tehniko. Maribor: Obzorja. 

Papotnik, A. (1994). Izdelek iz odpadne embalaže. Maribor: Obzorja. 

Papotnik, A. (1999). Didaktika zgodnjega poučevanja in učenja tehnike in tehnologije. 

Ljubljana: DZS. 

Pečjak, V. (2010). Človek in ekološka kriza. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

Plut, D. (1985). Za ekološko svetlejši jutri. Ljubljana: DO Paralele. 

Pogačnik Toličič, S. (1978). Igrača – otrokova potreba. Ljubljana: Zveza prijateljev 

mladine Slovenije. 

Stojanović Šercer, D. (2014). Ustvarjajmo in se igrajmo. Ljubljana: Grafenauer založba, 

d. o. o.  



 

86 

 

Tubau, V. (2012). Mimo koša. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Zorec, M. (2017). Ustvarjalno recikliranje. Grosuplje: Knjigca. 

Zuljan, D. (2014). Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja. Založba: Annales. 

 

Internetni viri 

Jamšek, G in Jamšek, M. (2010). Eko igrače – Vrtec Pedenjped. Ljubljana: Kotis, 

Močenik Anton & Fanika, d. n. o. (20. 6. 2018, 17.40) 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Eko%20Igrače_Vrtec_PEDENJPED.pdf 

Novak, A. (2011). Ekoidejnik. Ljubljana: društvo Ekologi brez meja. (26. 6. 2018, 15.10) 

http://ebm.si/r/ekoidejnik.pdf 

Saubermacher & Komunala. (2013). Katalog izdelkov iz odpadnih embalažnih 

materialov. (28. 6. 2018, 16.50) https://www.saubermacher-

komunala.si/public/upload/files/Katalog%20izdelkov%20iz%20odpadnih%20embalazni

h%20materialov%20(2012-2013)(2).pdf

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Eko%20Igrače_Vrtec_PEDENJPED.pdf
http://ebm.si/r/ekoidejnik.pdf
https://www.saubermacher-komunala.si/public/upload/files/Katalog%20izdelkov%20iz%20odpadnih%20embalaznih%20materialov%20(2012-2013)(2).pdf
https://www.saubermacher-komunala.si/public/upload/files/Katalog%20izdelkov%20iz%20odpadnih%20embalaznih%20materialov%20(2012-2013)(2).pdf
https://www.saubermacher-komunala.si/public/upload/files/Katalog%20izdelkov%20iz%20odpadnih%20embalaznih%20materialov%20(2012-2013)(2).pdf


 

II 

 

10 PRILOGE 

 

 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

UPORABA IZDELKOV V VRTCU IZ ODPADNE EMBALAŽE 

Spoštovani! Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 

Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Razvoj tehnološke pismenosti pri otrocih, 

starih 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže. Ugotoviti želim, koliko, če sploh se v 

vrtcu uporablja odpadni material. V ta namen sem pripravila anonimno anketo. Rezultate, 

ki jih bom pridobila, bom uporabila izključno za študijske namene. Za sodelovanje se 

Vam iskreno zahvaljujem.  

Nina Šuštar 

SPOL (obkrožite):                                            ženski                              moški 

STOPNJA IZOBRAZBE (navedite): _______________________ 

VAŠA STAROST (obkrožite):    20-30        31-40       41-50        51 in več 

OPRAVLJATE DELO (obkrožite):   vzgojiteljice               pom. vzgojiteljice           drugo 

DELOVNA DOBA V VRTCU (napišite število let): ___________ 

NAZIV VRTCA IN/ALI ENOTE: 

______________________________________________ 

STAROST OTROK V ODDELKU (navedite): _____________ 

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU (navedite): ______________ 

 

1. ALI V VRTCU ZBIRATE ODPADNI MATERIAL IN IZDELUJETE 

IZDELKE, IGRAČE IZ ODPADNEGA MATERIALA? 

Obkrožite ustrezni odgovor. 

DA. 

Katere? 

_____________________________________________________________________ 

NE. Zakaj ne? 

______________________________________________________________________ 
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2. IZ KATEREGA MATERIALA IZDELUJETE IZDELKE, IGRAČE? 

_________________________________________________________________ 

3. KAKO POGOSTO UPORABLJATE ODPADNI MATERIAL? Obkrožite 

ustrezni odgovor. 

 

a) Nikoli. 

b) 1-3 krat na leto.. 

c) 5-10 krat na leto. 

d) Enkrat mesečno. 

e) Večkrat mesečno. 

 

4. NA KAKŠEN NAČIN ZBIRATE ODPADNI MATERIAL? 

 ______________________________________________________________________ 

 

5. KAJ OD ODPADNEGA MATERIALA NAJVEČKRAT UPORABLJATE ZA 

IZDELAVO IZDELKOV, IGRAČ? Naštej vsaj tri, od najbolj pogostega do 

najmanj pogostega. 

 ______________________________________________________________________ 

 

6. KAJ MENITE, DA IZDELOVANJE RAZNIH IZDELKOV IZ ODPADNE 

EMBALAŽE RAZVIJA PRI OTROCIH? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. KJE VIDITE TEŽAVE PRI IZDELOVANJU IZDELKOV, IGRAČ IZ 

ODPADNEGA MATERIALA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. KAKO, NA KAKŠEN NAČIN SI PREDSTAVLJATE TEHNOLOŠKO 

PISMENEGA OTROKA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. KDAJ, V KATEREM OBDOBJU BI ZAČELI S TEHNOLOŠKIM 

OPISMENJEVANJEM? Napišite starost otroka.  

        Starost otroka:  

a) KAKO, NA KAKŠEN NAČIN BI ZAČELI S TEHNOLOŠKIM 

OPISMENJEVANJEM? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. V ČEM VIDITE PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE DIDAKTIČNIH 

IZDELKOV, IGRAČ IZ ODPADNEGA MATERIALA V PRIMERJAVI S 

KOMERCIALNIMI IGRAČAMI? Naštej vsaj tri prednosti in tri slabosti. 

 

PREDNOSTI:___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

SLABOSTI:____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10.2 OPAZOVALNI LIST PRI IZBIRI DIDAKTIČNIH IGRAČ 
 

Datum Število opazovanih 

otrok (8) 

Izbira igrače: 

komercialna/izdelana 

Predviden čas 

igranja 

3. 9. 2018 8 2 komercialna 

 6 izdelana 

25min 

4.9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

22 min 

5. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

23 min 

6. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

20 min 

7. 9. 2018 8 2 komercialna 

6 izdelana 

15 min 

10. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

20 min 

11. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

18 min 

12. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

21 min 

13. 9. 2018 8 5 komercialna 

3 izdelana 

16 min 

14. 9. 2018 8 6 komercialna 

2 izdelana 

22 min 

17. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

19 min 

18. 9. 2018 8 6 komercialna 

2 izdelana 

24 min 

19. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

18 min 

20. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

21 min 

21. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

22 min 

24. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

19 min 

25. 9. 2018 8 3 komercialna 

5 izdelana 

22 min 

26. 9. 2018 8 5 komercialna 

3 izdelana 

23 min 

27. 9. 2018 8 4 komercialna 

4 izdelana 

21 min 

28. 9. 2018 8 6 komercialna 

2 izdelana 

18 min 

3. 9. 2018 – 28. 9. 2018  komercialna 

67 

izdelana 

73 

 

 

 


