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POVZETEK 
 

Na tržišču nam je na voljo veliko število različnih vrst modelirnih mas. Nekatere izmed njih so 

naravnega, druge umetnega izvora, vsem pa je skupna možnost transformacije izvorne oblike  

materiala v nov, željen izdelek. To dosežemo z uporabo različnih oblikovnih tehnik. Uporaba 

najoptimalnejših izmed njih je odvisna od vrste mase, ki jo izberemo za modeliranje. 

 

Modelirne mase predstavljajo izredno koristno sredstvo za uporabo v predšolskem obdobju, saj 

otrok že skozi sam proces oblikovanja in ustvarjanja usvaja pomembne prvine in izkušnje, ki 

so potrebne za njegov razvoj. Med oblikovanjem otrok krepi fino motoriko, izboljšuje 

sposobnosti reševanja problemov, stopnjuje nivo ustvarjalnega mišljenja, razvija tehnične 

spretnosti, hkrati pa spoznava oblikovne in materialne značilnosti posamezne uporabljene 

modelirne mase. Njihova raba pa se s stvaritvijo končnega izdelka nujno še ne zaključi. 

Ustvarjanje izdelkov iz modelirnih mas nam namreč ponuja odlično možnost nadaljnje uporabe 

tudi na drugih področjih. V tem diplomskem delu smo se osredotočili za povezovanje s 

kurikularnim področjem matematike, kjer smo za potrebe izvajanja matematičnih dejavnosti 

pri skupini otrok v starosti od 4 do 6 let ustvarili različne didaktične pripomočke za uspešen 

doseg zastavljenih ciljev. Z uporabo tovrstnih izdelkov, ustvarjenih iz treh različnih umetnih 

modelirnih mas (plastelin, das masa in fimo masa), smo krepili veščine otrok na matematičnih 

področjih usvajanja osnov štetja, sposobnosti prepoznave različnih vrst geometrijskih likov, 

sposobnosti prepoznave in uspešnega nadaljevanja vzorcev ter urejanja elementov po velikosti 

in dolžini. 

 

Oblikovanje didaktičnih sredstev iz modelirnih mas in njihova nadaljnja uporaba se je izkazala 

za izredno dobrodošlo, koristno, obenem pa, glede na dostopnost in široke možnosti uporabe 

tovrstnih materialov, premalo razširjeno metodo dela v slovenskih vrtcih. Zato naj to diplomsko 

delo služi tudi kot spodbuda vzgojiteljicam in vzgojiteljem za rednejše vključevanje modelirnih 

mas v načrtovanje in izvajanje dela z otroki, ponuja pa tudi smernice za njihovo učinkovito 

uporabo  

 

KLJUČNE BESEDE:  

umetne modelirne mase, oblikovanje, tehnična vzgoja, matematika, izdelava didaktičnih 

sredstev.  



 
 

FORMING PRODUCTS MADE OF MODELING MASSES 
AND THEIR USE IN MATHEMATICAL ACTIVITIES OF 
CHILDREN IN THE AGE GROUP FROM 4 TO 6 YEARS 

 
SUMMARY  
 
In the market, there are a great number of various types of modeling masses. Some of them are 

natural and some of them are of artificial origin. The common characteristic of all is the 

possibility of transformation of the original form of the material into a new, desired product. 

This is achieved through the use of various design techniques. The use of the most optimal of 

them depends on the type of the mass we choose for modeling. 

 

Modeling masses represent an exceptionally useful means for the use in the preschool period, 

as a child assimilates important elements and experiences, which are necessary for his 

development, through the very process of forming and creating. In the process of creating, a 

child strengthens fine motoric functions, improves the abilities of problem-solving, enhances 

the level of creative thinking, and develops technical skills. At the same time, he learns 

modeling features and material characteristics of individually used modeling masses. Their use, 

however, is not necessarily finished by the creation of the final product. Namely, creating 

products from modeling masses offers a great opportunity for further use in other fields also. In 

this bachelor’s thesis, we focused on connecting with the curricular field of mathematics where 

we created various didactic accessories for the needs of performing mathematical activities in 

the group of children in the age of 4 to 6 years in order to achieve the set goals successfully. By 

using such products, created from three various artificial modeling masses (Plasticine, Das 

Clay, and Fimo Clay), we managed to strengthen skills of children in mathematical fields of 

assimilating the ABC of counting, recognizing different geometric shapes, recognizing and 

successfully continuing the patterns and sorting the elements by length and size. 

 

Forming didactic means from the modeling masses and their further use proved to be 

exceptionally welcome and useful. At the same time, this is an insufficiently spread method of 

work in the Slovenian kindergartens with regards to availability and broad possibilities of using 

such materials. Therefore, this bachelor’s thesis should be an incentive to the teachers for more 

regular inclusion of modeling masses in planning and performing the work with children. It 

also offers directives for their efficient use 
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artificial modeling masses, forming, technical education, mathematics, production of didactic 

accessories. 
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1 UVOD 
 

Otrok si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre in ustvarjalnega 

dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo z rezultatom, ki se kaže kot 

stvaritev. Pri tem spoznava različne materiale, postopke, orodja, razvija svoje tehnične, 

ustvarjalne zmožnosti. Pridobiva nove tehnične, tehnološke, fizikalne, oblikovne in socialne 

izkušnje. Te prvine in ustvarjalne sposobnosti si razvija, poglablja in utrjuje v okviru 

ustvarjalnega delovnega procesa oziroma cikla (Papotnik, 1993). 

Že v sami osnovi tehničnega delovnega procesa je torej mogoče zaslediti povezave s pojmom 

ustvarjalnost. Ker otroci še ne posedujejo in ne razpolagajo s tolikšno količino informacij kot 

odrasli, je za otroka ustvarjalnost lahko popolnoma drugačnega izvora. Otroška ustvarjalnost 

tako ni širše usmerjena, temveč pretežno teži po zadovoljevanju otrokovih želja in odkrivanju 

novih izkušenj v okviru njegove predstave in izdelave. Nekaj besed o tovrstni tematiki je v 

nadaljevanju povzeto tudi po zapisih slovenskega filozofa in psihologa dr. Antona Trstenjaka. 

Tak način ustvarjalnosti posledično omogoča napredek v otrokovem razumevanju na podlagi 

na novo pridobljenih izkušenj in zato lahko predstavlja izredno pomembno in spodbujanja 

vredno sposobnost. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Ustvarjalne sposobnosti pri ljudeh so v večji ali manjši meri normalno porazdeljene. Nekateri 

jih uveljavljajo bolj v poklicnem, drugi pa v zasebnem življenju. Za prepoznavanje tipičnih 

osebnostnih lastnosti ustvarjalnih oseb je pomembno, da te lastnosti znamo prepoznati v okviru 

različnih aktivnosti, kjer se te tudi v veliki meri izrazijo in manifestirajo (Brglez, Papotnik 

2012). 

Ustvarjalnost lahko ugotavljamo in ocenjujemo po stvaritvah in značilnem miselnem procesu. 

Literatura ustvarjalni proces opisuje kot povezovalni proces precejšnjih nepovezanih stvari.  

Ustvarjalni proces je premišljen proces, saj se ustvarjajo nove kombinacije dejstev ali modelira 

gradivo, nastajajo gibi, besede, simboli in ideje. Omogoča, da stvaritev postane dostopna 

drugim. Nekateri poudarjajo, da mora biti izdelek oziroma ideja nova in originalna. Drugi, ki 

so za pedagoško področje bolj mikavni in pomembni, pa poudarjajo, da je kvaliteta 

ustvarjalnosti izkazana, če oseba napravi zase nekaj novega, če ga to delo zadovoljuje. V tem 
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smislu je vsaka stvaritev zanj koristna, celo taka, s katero je povezal stvari, ki so bile pred tem 

v njegovi izkušnji nepovezane, in ko je izdelek izviren le zanj. Po tej opredelitvi lahko med 

ustvarjalnosti uvrstimo tiste oblike osebne aktivnosti, s katerimi se stara izkušnja uporablja v 

novi situaciji in pri katerih se uveljavlja nova raba stare izkušnje (Trstenjak, 1981). 

Eden izmed mnogih možnih načinov izražanja ustvarjalnosti se lahko pokaže tudi skozi proces 

modeliranja izdelkov iz temu primernega materiala. Na področju modeliranja z gnetljivimi 

modelirnimi materiali na predšolski ravni poznamo celo vrsto različnih modelirnih mas. Tri 

izmed skupine najpogosteje uporabljenih in hkrati uporabljenih tudi v nadaljevanju tega 

diplomskega dela so plastelin, fimo masa in das masa. Medtem ko je danes na vse več področjih 

kurikularnega delovanja priporočljiva uporaba materialov naravnega izvora, pa imajo umetne 

mase svoje prednosti; najočitnejša je oblika ravnanja in dela z njimi – njihovo oblikovanje, 

shranjevanje in morebitna potrebna metoda  strjevanja so v primerjavi z naravnimi modelirnimi 

materiali, med katere spadata npr. glina in mavec, veliko lažja in prikladnejša. 

Umetne modelirne mase oz. sintetične polimerne proizvode sicer poznamo že več kot sto let. 

Danes se izdelki iz njih uporabljajo v medicini, športu, za varnost in zaščito, za vojaške namene 

in drugod. Zelo razširjene so tudi v vsakdanjem življenju. Tovrstne mase lahko nadomeščajo 

naravne materiale, saj so cenejše, enostavnejše, lažje in imajo številne lastnosti, ki so podobne 

ali celo boljše od naravnih materialov (Jug - Hartman, 1997). 

Predmete iz umetnih mas je zelo lahko oblikovati, iz njih se da izdelovati veliko kosov 

zapletenih oblik. Takšni predmeti so lahki odporni proti koroziji in  različnim jedkim snovem. 

Ker so prozorne, prosojne ali obarvane s poljubno barvo, lahko iz njih napravimo estetsko 

privlačne izdelke. Imajo tudi nekaj pomanjkljivosti v primerjavi z določenimi drugimi 

modelirnimi materiali. So manj trdne kot npr. kovine, čeprav je nekaj takih, ki se z njimi lahko 

kosajo. Lažje jih je poškodovati; rade se krčijo in raztezajo, zato niso primerne za predmete, ki 

zahtevajo zelo natančno mero. Nekatere so gorljive (Papotnik, 1993). 

Uporaba tovrstnih modelirnih sredstev je v predšolskem obdobju eden izmed najučinkovitejših 

načinov spoznavanja otrok z modeliranjem. Zaradi zmožnosti enostavnega, hitrega in 

učinkovitega preoblikovanja materiala iz njegovega osnovnega stanja v željen končni izdelek, 

nam oblikovanje predmetov iz modelirnih mas dodatno omogoča priložnost za rabo izdelkov 

kot didaktični pripomoček na drugih kurikularnih področjih. Veliko možnosti uporabe nam 

izdelki iz modelirnih mas ponudijo na primer na področju matematike, kjer lahko z nekaj 

domišljije pri njihovi rabi zajamemo praktično vsa matematična področja predšolske stopnje. Z 
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dodano uporabo izdelanih didaktičnih pripomočkov, ki jih izdelajo otroci,  lahko torej na ta 

način popestrimo celoten proces usvajanja matematičnih pojmov in spodbudimo razvoj 

matematičnega mišljenja. 

Ključ do uspešne izdelave končnega izdelka in optimalnega dosega zastavljenih ciljev pa ni 

zgolj v samem procesu izdelovanja in medpredmetni rabi izdelkov, temveč je odvisen tudi od 

vzgojiteljeve sposobnosti kontinuiranega sledenja načrtovanim smernicam in uspešnosti 

aplikacije le-teh na delo v praksi ter v morebitnih individualnih prilagoditvah glede na 

zmožnosti in potrebe otrok. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 
 

Osrednji namen diplomskega dela je seznanjanje s procesom in metodami modeliranja  

različnih gnetljivih modelirnih mas ter opazovanje in pridobitev sposobnosti razlikovanja med 

določenimi specifičnimi karakteristikami uporabljenih materialov. Po končanem modelirnem 

delu je namen izdelke uporabiti kot didaktična sredstva v različnih matematičnih situacijah. 

Cilji dela so sledeči (C 1- 6): 

C 1: Predstaviti pomen tehniškega ustvarjanja kot pomemben dejavnik pri krepitvi izražanja 

ustvarjalnega mišljenja. 

C 2: Predstaviti modelirne mase, primerne za uporabo v predšolskem obdobju ter njihove 

karakteristike. 

C 3: Ugotoviti vrsto in pogostost uporabe modelirnih mas v vrtcih. 

C 4: Ugotoviti pogostost in način uporabe izdelkov iz modelirnih mas med strokovnimi delavci 

vrtcev na drugih področjih kurikuluma. 

C 5: Kritično ovrednotiti zasnovane in izdelane modele iz umetnih mas. 

C 6: Uporabiti izdelke iz modelirnih mas v različnih matematičnih situacijah in dejavnostih z 

namenom razvijanja matematičnega in logičnega mišljenja otrok ter izboljšanja njihove 

prostorske predstavljivosti. 
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V diplomskem delu bomo preverili tudi naslednje hipoteze (H 1-7): 

H 1: Več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev bo mnenja, da je uporaba modelirnih 

mas v vrtcu premalo razširjena. 

H 2: Vsaj polovica anketiranih strokovnih delavcev bo mnenja, da pogostejše vključevanje 

modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja otrokovo ustvarjalnost.  

H 3: Več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev bo znala našteti vsaj tri vrste različnih 

modelirnih mas. 

H 4: Večina otrok brez dodatnih informacij ne bo znala našteti več kot eno vrsto modelirne 

mase. 

H 5: Manj kot tretjina strokovnih delavcev uporabi izdelke iz modelirnih mas kot didaktični 

pripomoček za povezovanje z drugimi kurikularnimi področji. 

H 6: Več kot polovica otrok bo pri modeliranju materialov iz umetnih mas imela težave z 

izdelovanjem zahtevnejših izdelkov, ki zahtevajo večjo mero natančnosti in višjo stopnjo fine 

motorike. 

H7: Več kot polovica strokovnih delavcev bo mnenja, da bi klasifikacija področja tehnike in 

tehnologije kot samostojno kurikularno področje pripomoglo k višji stopnji uporabe in 

obravnave tehniškega udejstvovanja v predšolskem obdobju.  

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 
 

RAZISKOVALNE METODE 

V raziskovalne namene bomo uporabili naslednje metode: 

- Metoda zbiranja in študija ustrezne literature ter drugih virov, 

- opisna metoda, 

- priprava anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu, 

- obdelava in statistična analiza pridobljenih podatkov, 

- evalvacija  rezultatov, 

- priprava materiala, orodij in ostalih pripomočkov, 
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- metoda opazovanja z udeležbo, 

- fotografiranje in dokumentiranje dejavnosti/izdelkov, 

- evalvacija lastnega načrtovanja in poteka raziskovanja. 

 

VZOREC 

- 50 strokovnih delavcev zaposlenih v oddelku vrtca, 

- skupina 16-ih otrok v starosti od 4 do 6 let. 

 

PRIPOMOČKI 

- Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca o uporabi modelirnih mas pri 

vsakodnevnih dejavnostih, 

- različne vrste modelirnih mas, 

- pripomočki in podloga za obdelavo modelirnih mas, 

- določene namizne igre za namen demonstracije, 

- pečica za peko izdelkov iz fimo mase. 

 

NAČIN PRIDOBITVE IN OBDELAVE PODATKOV 

- Kvantitativni raziskovalni pripomoček – anketni vprašalnik, 

- opazovanje in dokumentiranje procesa modeliranja ter reševanja problemskih situacij 

pri skupini predšolskih otrok, 

- uporaba orodja za obdelavo podatkov – Microsoft Excel. 
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2 USVAJANJE SPOSOBNOSTI TEHNIŠKEGA 

USTVARJANJA 
 

Ob prebiranju kurikuluma za vrtce opazimo, da tehnična vzgoja kot samostojno kurikularno 

področje v celotnem zapisu ni posebej definirana. Pri ciljnih zapisih nekaterih dejavnosti sicer 

lahko zasledimo določene elemente, ki se navezujejo na področje tehnike in tehnologije, a 

predvsem kot dodana vrednost prvotno izpostavljenemu področju in ne kot osrednji cilj 

dejavnosti. Ali je to znak zapostavljenosti tehniške vzgoje kot samostojnega kurikularnega 

področja, je stvar debate. Vsekakor pa je znano, da je kurikulum za vrtce zasnovan na način, da 

avtonomijo odločanja o vsakodnevnih dejavnostih prepušča kompetentnosti strokovnih 

delavcev v vrtcu in ne »prepoveduje« ali namiguje k manjši uporabi tehnike in tehnologije pri 

izbranih dejavnostih. Pravilno in dobro je prvine tehnične vzgoje negovati že v predšolskem 

obdobju. Nenazadnje segata zgodovina in razvoj tehniškega pouka na Slovenskem že več 

stoletij v preteklost, prav tako nikakor ne gre prezreti ali zanemarjati  njene pomembnosti za 

kontinuirani in celostni razvoj otrokovih sposobnosti. 

Za uspešno vzgojiteljevo operativno ravnanje na omenjenem področju je pomembno ravnati po 

sledeči misli iz Kurikuluma za vrtce (1999): »V kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni 

ravni nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet s prikritim kurikulom.« Hkrati pa je 

koristno vedeti, da je teh možnosti gotovo največ v okviru narave, kjer so tudi zapisani globalni 

in konkretni cilji, ki so prepoznavni kot cilji tehnike in tehnologije (Papotnik, 1999). 

 

2.1 ELEMENTI TEHNIŠKEGA POUČEVANJA V PREDŠOLSKEM 
OBDOBJU 
 

Znano je, da si otrok pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre in 

ustvarjalnega dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo z rezultatom, ki se 

kaže kot stvaritev. Pri pouku tehnike si otrok pridobiva vednosti in znanja, spoznava različne 

materiale, postopke, modele, makete, gradnje, orodja in razvija svoje tehnične, ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti. Pridobiva nove tehnične, tehnološke, fizikalne, organizacijske, 

komunikacijske, ergonomske, oblikovne, estetske in socialne izkušnje. To so besede dr. 

Amanda Papotnika (1999), ki velja za enega izmed najuglednejših strokovnjakov pri nas na 

področju raziskovanja specialnodidaktičnih problemov, dejavnosti in sestavin, ki so povezane 
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s področjem tehnike in tehnologije v predšolskem, šolskem in srednješolskem obdobju. Misel 

zaključi s stavkom: »Ne zamudimo tega obdobja za zgodnje učenje tehnike!« 

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, 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. Ta proces je razmeroma spontan v krogu otrokove družine, 

bolj načrtno in usmerjeno pa poteka v okviru predšolske vzgoje. Vzgojno-varstvene 

organizacije uresničujejo skupaj z drugimi dejavniki, predvsem starši, vzgojne smotre in naloge 

predšolske vzgoje tudi na področju delovno-tehnične vzgoje, in sicer tako, da dejavnosti, s 

katerimi uresničujejo smotre in naloge tehnične vzgoje, povezujejo v kompleksni vzgojni 

proces (Papotnik, 1993). 

Pri načrtovanju in izbiranju stvarnologičnih vsebin začetnega naravoslovja in tehnike in 

tehnologije je potrebno nameniti posebno skrb sodobnim strategijam in konceptom obravnave, 

povezanosti, korelacije in transfera načinov, pristopov, postopkov in celovitih strategij, ki 

segajo v področje naravoslovja in tehnike. Izbiranje vsebin sestoji iz procesa planiranja in 

analiziranja oziroma ovrednotenja doseženih učinkov in rezultatov, ki se kažejo na področju 

doseganja čustveno-vrednostnih, spoznavnih in psihomotoričnih ciljev. Znano je, da si otrok 

pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v živo naravo in svet tehnike prek igre in ustvarjalnega 

dela. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k 

oblikovanju temeljnih pojmov. V okviru izbrane vzgojno-izobraževalne strategije, kjer gre za 

povezanost naravoslovja s tehniko in tehnologijo, si otrok pridobiva vednosti in znanja o 

pojavih, procesih in pojmih s področja narave, tehnike in tehnologije, ter se uri v naravoslovnih 

in tehničnih postopkih, metodah in strategijah (Papotnik, 2004). 

 

2.2 USTVARJALNO MIŠLJENJE 
 

Ustvarjalnost je eden izmed tistih pojmov, ki jih je nemogoče eksaktno definirati ali dokončno 

pojasniti z racionalnimi argumenti, ker ni neposredno povezana z inteligentnostjo, logiko in 

vsakdanjim »razumom«. Ustvarjalnost do neke mere temelji na znanju, vendar ni neposredno 
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odvisna od količine znanja, temveč od načina povezovanja in uporabe znanih dejstev (Srića, 

1999). 

Ne gre zanikati, da ustvarjalnost predstavlja enega izmed primarnih gradnikov na vseh 

področjih poučevanja, lahko pa služi kot koristen dodatek tudi pri vzgoji. Za optimalen potek 

usvajanja novega znanja in izkušenj je najboljša recipročna ustvarjalnost, torej vključevanje 

ustvarjalnega mišljenja v pedagoško delo tako s strani učitelja, kot učenca. Učenec se s 

problemskimi situacijami največkrat najlažje sooči na ustvarjalen način; nemalokrat do iste 

rešitve problema vodi več različnih poti, katere pa so »skrite«, njihovo odkrivanje pa je plod 

ustvarjalnega mišljenja. Na drugi strani učitelj ali vzgojitelj dejavnosti ali naloge najbolje 

zastavi tako, da že med samim potekom dejavnosti analizira in evalvira situacijo in po potrebi 

sproti dodaja ali odvzema elemente in v realnem času v dejavnost vključi morebitne 

prilagoditve, ki so potrebne za uspešnejši in lažji doseg zastavljenega cilja. Visok nivo 

ustvarjalnega mišljenja in sposobnost hitre reakcije na videno v razmerju s predvidenim služi 

kot pomembno orodje pri procesu poučevanja vsakega pedagoga. 

Edward De Bono in drugi raziskovalci ustvarjalnega mišljenja ugotavljajo, da nas pri 

produciranju ustvarjalnih idej najpogosteje ovira ustaljena miselna drža, fiksacija ali navada, 

da gledamo na stvari na običajen način in znotraj obstoječih kanalov razmišljanja. Tako hitro 

zavržemo vsako idejo, ki se porodi in ni v skladu z glavnim tokom razmišljanja. Pri presoji 

vrednosti določene ideje prehitro vključimo kritičnost in začnemo debato, s katero dokazujemo 

njeno neizvedljivost in neprimernost. Tako zavremo razvijanje novih idej (B. Marentič 

Požarnik, 2018). 

H. Bizjak (1997) je mnenja, da mora vsak vzgojitelj in učitelj biti do neke mere ustvarjalen, 

sicer ne more dobro opravljati svojega poklica. Navdušenje za pedagoško delo je treba nenehno 

gojiti in negovati. Pri tem nam pomaga tudi lastna odprtost in smisel za inovacije. 

Potrebno je tudi znati ločevati med ustvarjalnostjo in inventivnostjo. Srića (1999) razliko 

definira kot sledeče: ustvarjalnost je sposobnost ustvarjanja novih idej, neodvisno od njihove 

morebitne uporabnosti. Inventivnost pa je sposobnost pretvarjanja novih idej v (koristne) 

izdelke ali storitve. 

Anton Trstenjak (1981) razloži, da ustvarjalnost lahko ugotavljamo in ocenjujemo po stvaritvah 

in značilnem miselnem procesu. Literatura ustvarjalni proces opisuje kot povezovalni proces 

precejšnjih nepovezanih stvari. Teoretiki ga ne ločujejo od stvaritev, ki so lahko različni izdelki, 

ideje, situacije, neobičajna raba orodja in predmetov in celo neobičajna raba materiala za 
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izdelke. Ustvarjalni proces je premišljen proces, saj se pri njem ustvarjajo nove kombinacije 

dejstev ali modelira gradivo, nastajajo gibi, besede, simboli in ideje. Omogoča, da stvaritev 

postane dostopna drugim. Nekateri poudarjajo, da mora biti izdelek oziroma ideja nova in 

originalna. Drugi, ki so za pedagoško področje bolj mikavni in pomembni, pa poudarjajo, da je 

kvaliteta ustvarjalnosti izkazana, če oseba napravi zase nekaj novega, če ga to delo zadovoljuje. 

V tem smislu je vsaka stvaritev zanj koristna, celo taka, s katero je povezal stvari, ki so bile 

pred tem v njegovi izkušnji nepovezane, in ko je izdelek izviren le zanj. Po tej opredelitvi lahko 

med ustvarjalnosti uvrstimo tiste oblike osebne aktivnosti, s katerimi se stara izkušnja uporablja 

v novi situaciji in pri katerih se uveljavlja nova raba stare izkušnje. 

Poudariti je vredno še, da je ustvarjalno mišljenje kljub svoji učinkovitosti še vedno le orodje, 

s katerim si lahko pomagamo do lažjega, kakovostnejšega in bolj inovativnega doseganja 

zastavljenih ciljev. Dejanski proces učenja in usvajanja novega znanja pri tehnični vzgoji pa je 

v največji meri povezan z značilnostmi določene metode učenja, ki enega svojih največjih 

učinkov predstavlja ravno na področju naravoslovja oz. tehnike in tehnologije. Govorimo o 

izkustvenem učenju. 

Pomembno pot predstavlja izkustveno učenje po Kolbu, pri katerem se izkušnje (v naravi, na 

terenu, na delovni praksi ...) povezujejo z refleksijo in teorijo (B. Marentič Požarnik, 2018). 

 

2.3 UČENJE 
 

Učenje, kot ga proučuje psihologija, ni le »pridobivanje znanj, spretnosti in navad«, ampak 

pojem z mnogo širšim obsegom. Učenje nam pomeni vsako progresivno spreminjanje 

posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z okoljem in ne samo pod 

vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma (B. Marentič Požarnik, 

1988). Avtorica nam hkrati ponudi osem osnovnih tipov učenja, do katerih je z analizo različnih 

situacij, v katerih do učenja pride, in ugotovitvami, kateri pogoji so vsakokrat za učenje 

potrebni, prišel ameriški psiholog Gagné. To so: 

1. Klasično pogojevanje ali signalno učenje (po Pavlovu); 

2. operativno ali instrumentalno pogojevanje (po Skinnerju); 

3. psihomotorično učenje ali učenje spretnosti, kot so smučanje, tipkanje, igranje 

inštrumenta, ravnanje s stroji in orodji; 

4. besedno ali verbalno učenje 



10 
 

A) na nižjem nivoju – učenje »nizov« besed, na primer pri učenju pesmi ali 

odlomkov besedil na pamet ali učenje pomena tujih besed, strokovnih 

izrazov, 

B) na višjem nivoju – učenje smisla raznih besedil, ki je tesno povezano z 

razumevanjem pojmov in zakonitosti, ki to besedilo sestavljajo; 

5. učenje razlikovanja – ugotavljanje razlik med predmeti in pojavi (po obliki, barvi, 

strukturi, funkciji ...); 

6. učenje pojmov kot kategorij predmetov, pojavov in odnosov z določenimi skupnimi 

značilnostmi (npr. pojmi trapez, celica, vijak, nadmorska višina, proizvodni odnosi, 

... ne pomenijo samo imen, ampak tudi posplošene značilnosti vseh predstavnikov, 

ki jih ta imena označujejo); 

7. učenje pravil, principov oziroma zakonitosti, tj. stalnih in zakonitih zvez med dvema 

ali več pojmi; 

8.  učenje kot reševanje problemov – samostojno povezovanje prej naučenih 

zakonitosti in pojmov v zakonitost »višjega reda«, kar nam omogoči rešitev 

problemske situacije. 

 

2.4 IZKUSTVENO UČENJE IN KONSTRUKTIVIZEM 
 

Obstaja kar nekaj avtorjev, ki je mnenja, da je vsako učenje v svojem najširšem smislu 

izkustveno. Marentič Požarnik (2018) to podkrepi z besedami, da je učenje »vsako progresivno 

spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj (v smislu interakcije z okoljem).« Vseeno pa 

nadaljuje, da so izkušnje, na primer pri učenju o gozdu, lahko zelo raznovrstne – od neposredne 

vpletenosti, doživljanja z vsemi čutili in čustvi prek gibanja, igre vlog do opazovanja slik, 

filmov, diagramov itd. Čim višje gremo po lestvici šolskih stopenj, tem bolj prevladujejo 

posredne, simbolične izkušnje in tem manj pomembna se zdi neposredna, konkretna izkušnja. 

Izkustveno učenje se je razmahnilo v zadnjih desetletjih kot odgovor na pretežno na knjigah in 

učiteljevih oz. vzgojiteljevih besedi zasnovano učenje, ki razvija predvsem abstraktno 

simbolično znanje. Nastalo je tudi kot izraz želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa, 

izkustveno poznavanje resničnosti in konkretna akcija in to ne glede na starost udeležencev. 

Izkustveno učenje hkrati predstavlja najbolj optimalno posledico za usvajanje znanja in 

izkušenj po principu konstruktivizma. Aberšek (2012) o konstruktivizmu pove, da če bi želeli 

strnjeno povzeti samo bistvene predpostavke konstruktivizma, bi morali nujno zapisati dvoje: 
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prvo izhodišče konstruktivizma je, da ni mogoče ničesar z gotovostjo trditi glede obstoja 

objektivnega, od posameznika neodvisnega znanja oz. vednosti. Takšno znanje po prepričanju 

konstruktivistov bodisi ne obstaja, ali pa je nedosegljivo, tudi če kje obstaja. Druga 

predpostavka, ki je s prvo seveda tesno povezana, pa trdi, da je znanje vselej subjektivni 

konstrukt vsakega posameznika, ali z drugimi besedami vsak učenec svoje znanje ustvarja sam, 

pri čemer so drugi, ki sodelujejo pri tem, lahko le bolj ali manj uspešni spodbujevalci in 

usmerjevalci procesa učenja. Avtor poudari, da konstruktivizem učenja ne opisuje kot posledico 

poučevanja, ampak kot samostojen konstruktivni dosežek posameznika. 

Glede na zapisano lahko med načeli konstruktivizma in smotrom izkustvenega učenja 

povlečemo jasne vzporednice. Kljub temu da pri izkustvenem učenju ne gre za tako frontalno 

in abstraktno podajanje oz. usvajanje znanja kot pri tradicionalnem načinu pouka ali učenja, se 

je pa tudi pri tej metodi poučevanja potrebno držati določenih smernic. 

Naloge učitelja ali vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju izkustvenega učenja predstavi 

Marentič Požarnik (2018). Za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja mora imeti vodja 

veliko znanja, spretnosti, takta in prožnosti za prilagajanje situaciji in udeležencem. Znati mora 

ustvariti primerno skupinsko klimo, se vživljati v udeležence in najti ravnotežje med 

usmerjanjem udeležencev in dopuščanjem njihove iniciative. Naloge vodje v posameznih fazah 

so: 

1. načrtovanje učne izkušnje (upoštevamo tudi potrebe, pripravljenost udeležencev), 

2. uvodna faza (ustvarjanje primernega vzdušja, jasna navodila), 

3. faza aktivnosti (pozorno spremljanje procesa, le neizogibno poseganje), 

4. faza analize (vodja jo usmerja z vprašanji, kaj se je dogajalo in kako so to udeleženci 

doživljali), 

5. faza povzetka in transferja (dogajanje povezati s cilji; kaj so udeleženci pridobili; kako 

naučeno uporabiti v drugih situacijah in povezati s teorijo), 

6. faza ovrednotenja (kaj je bilo dobro in kaj bi bilo mogoče še izboljšati). 

Avtorica še izpostavlja, da je za uspešnost izkustvenega učenja temeljno kakovostno vodenje. 

Upoštevati je potrebno tudi okoliščine: kakšne so, na katere lahko vplivamo in na katere ne, 

npr. značilnosti udeležencev, njihova pričakovanja, izkušnje, sposobnosti, želje, kolikšna bo 

skupina, kakšen je prostor in oprema, koliko časa imamo na voljo. Globina vplivanja na 

udeležence je odvisna tako od okoliščin, do interakcije in od tega, kako vodja uravnava 

intenzivnost analize, dopušča čustveno nabite situacije in ali jih analizira ali pa jih že vnaprej 
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omeji. Brez upoštevanja vseh teh vidikov se lahko npr. igranje vlog izrodi v družabno igrico. 

Tudi to se dogaja, posledica pa je skeptičnost do izkustvenega učenja. Izkustvenemu učenju 

nasprotujejo tisti, ki menijo, da je učenje na osnovi razlage, knjig in morda še demonstracije 

edino resno učenje, vse drugo pa je modno »igračkanje«.  
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3 MODELIRANJE 
 

Modeliranje je način oblikovanja modelirnega materiala. Čadež Lapajne (2000) razloži, da 

modelirati pomeni oblikovati, upodabljati kiparsko obliko v modelirni masi z roko, modelirko 

ali drugimi pripomočki. V širšem pomenu besede lahko modeliramo tudi oblike iz trših 

materialov s tehniko odvzemanja, tako da obliko z ustreznim orodjem določamo in napenjamo. 

Modeliranje je tudi urejanje in podrejanje manj pomembnih oblik celoti, usklajevanje oblik, 

volumnov, vdolbin (negativnih oblik) in urejanje senc s skladno celoto. 

 

3.1 ZNAČILNOSTI MODELIRNIH MAS 
 

Človek modelirne mase za izražanje uporablja že od svojih zametkov. Stenske poslikave v 

jamah ter razne skulpture so bile del načina človeške komunikacije še pred nastankom 

jezikovnega sporazumevanja. Zlasti različni kipci in skulpture so zgodovinsko gledano 

zanimivi z vidika vpogleda v tedanje vsakdanje ali malo manj vsakdanje vidike življenja. Brez 

njih danes zagotovo ne bi premogli (že tako precej suhoparnega) vpogleda v življenje ljudi 

takrat, njihove kulture, načina življenja ter preživljanja vsakodnevnih nalog in opravil. Skozi 

zgodovino se je področje izražanja skozi modeliranje le še stopnjevalo. Stvaritve so postajale 

kvalitetnejše, oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas pa poleg slikarstva in kiparstva ena izmed 

najpomembnejših in hkrati najbolj trajnostnih panog umetnosti. 

Do danes smo na področju modelirnih mas zlasti iz vidika oblikovnih metod in tehnik ter 

materialov, ki so nam na voljo za ustvarjanje, izredno napredovali. V zadnjih nekaj desetletjih 

so nam na voljo za uporabo umetne modelirne mase različnih proizvajalcev, ki modeliranje v 

primerjavi s časi iz pradavnine in antike neprimerno olajšajo z več vidikov; strjevanje materiala 

je prikladnejše, pri večini mas barvanje ali lakiranje le-teh ne predstavlja težav, materiali pa so 

mehkejši in prožnejši, kar olajša gnetenje in oblikovanje izdelkov ter nenazadnje vpliva tudi na 

manjšo utrujenost rok ob morebitnem dolgotrajnejšem delu.  

Še bi lahko naštevali, a morda je pomembneje poudariti dejstvo, da bistvo ustvarjanja še vedno 

ostaja enako – modeliranje oz. oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas predstavlja oprijemljivo 

manifestacijo človekovih notranjih potreb in želja po izražanju. Najpogostejša raba modelirnih 

mas tako ostaja pretežno likovno-dekorativne narave, se pa pri ustvarjanju s tovrstnimi materiali 

ponujajo tudi drugačni cilji ustvarjanja. Eden izmed njih je tudi izdelovanje didaktičnih 
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pripomočkov, kjer nam lastnosti materiala omogočajo, da so možnosti ustvarjanja skoraj 

neomejene. Takšne lastnosti so še posebej primerne za delo v šolah in v vrtcih, kjer se vzgojitelji 

in učitelji konstantno srečujejo s situacijami, kjer zaradi specifike predvidenih dejavnosti 

potrebujejo tudi temu primerno prilagojene pripomočke za delo in izvajanje dejavnosti. 

Modelirne mase lahko na tem področju igrajo pomembno vlogo, saj nam omogočajo nešteto 

možnosti manipulacije in pretvorbe materiala v željeno obliko. S pomočjo nekaj ustvarjalnosti 

in domišljije lahko praktično vsakdo v relativno kratkem času spremeni kepo nestrukturirane 

modelirne mase v unikaten, trajnosten izdelek s specifičnim namenom. 

 

3.2 VRSTE MODELIRNIH MAS 
 

Na tržišču je na voljo ogromno različnih vrst in proizvajalcev modelirnih mas. Zgolj nekatere 

izmed njih so (modelirne mase, uporabljene v namene tega diplomskega dela, so v odebeljenem 

tisku): 

• Das masa, 

• fimo masa, 

• glina 

• kato masa, 

• modelirni mavec 

• pardo masa, 

• plastelin idr. 

Poleg naštetih obstaja tudi možnost uporabe doma pripravljenih mas za modeliranje. Najbolj 

razširjen primer takšnih mas predstavljajo različne vrste modelirnega testa (npr. slano testo). 

V osnovi lahko modelirne mase ločimo glede na njihov izvor, torej na naravne in umetne. 

Poudarek bo na tistih, ki so v našem okolju lažje dostopne, primernejše za delo v predšolskem 

obdobju zaradi njihovih oblikovnih lastnosti in preprostosti uporabe, ter se med seboj 

razlikujejo glede sušenja oz. strjevanja.  

Modelirne mase se strjujejo (sušijo) pod različnimi pogoji. Nekatere se posušijo že na zraku pri 

sobni temperaturi, druge moramo za to, da se strdijo, izpostaviti višjim temperaturam, tako da 

jih npr. zapečemo v pečici. Poznamo tudi modelirne mase, ki strjujočih lastnosti nimajo in (ob 

primerni skrbi in shranjevanju) ostanejo trajno mehke in gnetljive. 
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3.2.1 MODELIRNE MASE SUŠEČE NA ZRAKU 
 

- Modelirni mavec: Mavec nastane z žganjem naravne mineralne snovi – sadre pri 

temperaturi do 200° C. Pri tem sadra izgubi vodo. Če ji vodo spet primešamo, se strdi v 

prvotno obliko. Ločimo štukaturni, alabastrski in modelarski mavec (Jug - Hartman, 

1997). Mavec je zelo primeren material za otroke, ki omogoča zanimive rezultate. 

Trajnost in trdnost izdelkov iz mavca sta lastnosti, ki otrokom pogosto predstavljata 

novo in vznemirljivo izkušnjo. Pri modeliranju iz mavca je pomembno, da začnemo 

pospravljati takoj, ko mavec vlijemo v model. Ko steče kemična reakcija, se mavec zelo 

hitro strdi (Kohl, 2000). 

 
- Das masa: Das masa je umetne modelirna masa, primerna tako za učenje modeliranja 

v šoli/vrtcu, kot za domače ustvarjanje. Mase ni potrebno peči v pečici, saj se suši na 

zraku. Njena enostavna struktura omogoča poljubno oblikovanje figuric različnih 

velikosti, obeskov za dekoracijo in nakita. Oblikovanje mase je zelo preprosto, v pomoč 

pa lahko uporabimo številna orodja in pripomočke. Končni videz izdelka lahko po želji 

tudi dekoriramo z akrilnimi barvami ali spreji. (Bead.si – spletna trgovina, 2018). 

 
- Slano testo (doma pripravljena modelirna masa): Receptov za domačo pripravo 

modelirnih mas je veliko in vsak izmed njih ima svoje boljše in slabše lastnost. 

Predstavili bomo eno izmed najosnovnejših in najpogosteje pripravljenih domačih mas 

– slano igralno testo. Kohl (2000) opiše enega izmed postopkov za pripravo: 

Potrebujemo skodelico vode, pol skodelice moke, skodelico soli, nepredušno posodo s 

pokrovom, ponev, papir za peko, valjar, po želji še jedilno barvo. Vse sestavine najprej 

zmešamo v ponvi. Mešamo nad majhnim ognjem. Ko masa postane gosta in gumijasta, 

jo odstavimo s štedilnika. Na list papirja za peko z žlico nanesemo nekaj mase in 

razvaljamo. Izrežemo in oblikujemo različne predmete, ki naj se nato nekaj dni sušijo 

na zraku. Maso lahko shranimo v nepredušni posodi s pokrovom za kasnejšo uporabo. 
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3.2.2 MODELIRNE MASE SUŠEČE S PEKO V PEČICI 
 

- Fimo masa: Fimo je vsestranska modelirna masa, ki je preprosta za uporabo (delo z njo 

je podobno delu s plastelinom) in se lahko utrdi v vsaki domači kuhinjski pečici pri 

temperaturi 130° C. Čas utrjevanja je približno 30 minut. Utrjeni izdelki so popolnoma 

obstojni – podobni so izdelkom iz kakovostne plastične mase. Iz modelirne mase fimo 

lahko izdelamo čudovit unikaten nakit (broške, uhane, obeske, sponke za lase, igle za 

kravate ...) ali pa razne okraske, drobne dekorativne predmete ... Zaradi preprostega 

načina oblikovanja si lahko vsakdo izdela uporabne okrasne predmete po svojem okusu. 

Izbiramo lahko med različnimi vrstami modelirnih mas, in sicer fimo classic, fimo soft 

in fimo professional (Antus d.o.o., 2018). 

 
- Fimo classic: Zgodovina modelirne mase, ki jo danes poznamo kot fimo classic, sega v 

leto 1939. V obliki, ki jo poznamo danes, pa se je fimo prvič pojavil na trgu leta 1964. 

Skozi desetletja preizkušana kakovost omogoča filigransko natančnost pri dodelavi 

detajlov in tudi popolno obstojnost najdrobnejših detajlov izdelka pri utrjevanju v 

pečici. Uporaba modelirne mase fimo classic je priporočena predvsem zahtevnim, 

srednje izkušenim in izkušenim uporabnikom. Modelirna masa fimo classic je na voljo 

v 24 optimalno izbranih barvah, ki omogočajo mešanje poljubnih novih barv. Da izdelek 

lahko uspešno oblikujemo, moramo maso najprej dobro pregnesti, da postane dovolj 

mehka za oblikovanje (velja predvsem za fimo classic in professional, čeprav je 

priporočeno, da pred uporabo pregnetemo tudi maso fimo soft). Lažje gnetemo manjše 

kose. Če potrebujemo večji kos mase fimo, ga je lažje pregnesti po delih (Antus d.o.o., 

2018). 

 
- Fimo soft: Modelirno maso fimo soft so razvili konec leta 1998. Ta je za razliko od 

modelirne mase fimo classic bistveno mehkejša in zato takoj pripravljena za uporabo. 

Kljub svoji osnovni mehkobi tudi modelirna masa fimo soft omogoča dodelavo detajlov 

in zagotavlja obstojnost izdelka pri utrjevanju v pečici. Uporaba modelirne mase fimo 

soft je priporočena manj izkušenim in srednje izkušenim uporabnikom. Masa je na voljo 

v 48 barvah, ki se med seboj lahko poljubno mešajo. Modelirna masa fimo je izdelana 

v skladu z Evropskim standardom za varnost igrač (Antus d.o.o., 2018). 
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- Fimo professional: Modelirna masa fimo professional predstavlja izboljšano in 

preoblikovano linijo starejše fimo classic modelirne mase, vendar izdelane z boljšo in 

izpopolnjejo formulo. Zaradi svoje specifične trdote je primerna za izdelovanje 

natančnih detajlov. Masa je upogljiva, obstojna in stabilna. Uporaba je priporočena 

predvsem zahtevnim, srednje izkušenim in izkušenim uporabnikom. Na voljo je v 24 

optimalnih in boljše pigmentiranih barvah (Bead.si – spletna trgovina, 2018). Delo z 

modelirno maso fimo professional je bilo prirejeno na način, da omogoča najlažje 

možno oblikovanje. Na ta način se oblikovalci izognejo bolečinam in utrujenosti rok pri 

dolgotrajnem oblikovanju tako z rokami, kot z različnimi pripomočki. Ena izmed 

najznačilnejših karakteristik mase je njena konstantnost gnetljivosti, mehkobe in hkrati 

še vedno sposobnost obdržati čiste in ostre linije ob morebitnem reliefnem vtiskanju 

(Staedler, 2015). 

 
- Glina: Glina je eden od najstarejših, najpreprostejših in najbolj priljubljenih kiparskih 

materialov. Po nastanku je zemlja vulkanskega izvora, sestavljena večji del iz 

aluminijevih silikatov in ima glede na sestavo in primesi različne kemične in fizične 

lastnosti. Od teh so odvisne gnetljivost, barva, krčenje, odpornost. Glino nakopljejo v 

naravi, jo očistijo kamenja, listja, korenin in potem eno leto miruje na dežju, snegu in 

zmrzali. Razgrajeno glino strojno ali ročno pregnetejo, da je primerna za delo. Da glino 

ohranimo gnetljivo, jo zavijemo v PVC-folijo ali nepredušno zapremo v posodo s 

pokrovom. Tudi suho glino lahko znova uporabimo, če jo zdrobimo, namočimo v vodo 

in dobro pregnetemo (Čadež Lapajne, 2000). Da se glina strdi, jo je potrebno peči pri 

vsaj 750° C v pečici za glino oziroma keramični peči. Pomembno je, da se izdelki sušijo 

počasi, da ne razpokajo. Če je glina predolgo shranjena v nepredušni posodi, lahko 

postane kiselkasta in se začne drobiti. Hraniti jo je potrebno v hladnem prostoru (Kohl, 

2000). Poznamo različne gline. Osnova je kaolin, ki je nastal kot naplavina zdrobljenega 

vulkanskega skalovja, ki se je kopičil v ustjih mrtvih rek in jezer. To je najčistejša glina, 

ki ni plastična. Glina, ki je primerna za oblikovanje, ima organske ali anorganske 

primesi, ki jo delajo plastično. Gline ločimo po barvi (bela, rdeča, majolika, rjava, barva 

usnja), po strukturi (šamorna, za raku ...), po sestavi (mastne, puste), z organskimi 

dodatki in brez njih (Tomšič Amon in Tacar, 2010). 
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3.2.3 NESUŠEČE MODELIRNE MASE 
 

- Plastelin: Plastelin je mehka večbarvna modelirna masa iz umetnih ali naravnih 

materialov. Primerna je za mlajše otroke (Tomšič Amon in Tacar, 2010). O uradnem 

izvoru plastelina ni znanega veliko. V splošnem za izumitelja modelirne mase, ki je 

danes širše znana kot plastelin, štejemo Angleža Williama Harbutta, ki je maso v Angliji 

patentiral leta 1897 in Nemca Franza Kolba, ki je malce drugačno različico modelirne 

mase v Nemčiji patentiral že nekaj let prej, okoli leta 1880. Obe različici sta danes 

splošno znani kot generični pojem tovrstne modelirne mase – plastelin. Plastelin 

poseduje izrazite lastnosti, ki ga delajo uporabnega. V primerjavi s sušečimi 

modelirnimi masami, se plastelin ne posuši in ne strdi in tako ob primerni skrbi vedno 

ostane mehak in gnetljiv. Plastelin je na voljo v mnogih različnih barvnih odtenkih, ki 

se med seboj po želji lahko mešajo. Še ena izmed prednosti pri rokovanju s plastelinom 

je ta, da se pri oblikovanju ne prijema na roke. V zadnjih letih plastelin pridobiva na 

prepoznavnosti tudi v filmsko-medijskih produkcijskih  vodah, kjer ga ustvarjalci 

pogostokrat uporabljajo za tako imenovane stop-motion animacije (Kirkside Products, 

2018). Odličen je tudi za učenje modeliranja pri mlajših otrocih, saj ga lahko uporabljajo 

pogosto, ne da bi bili vsakič primorani priskrbeti nov material. 

 

Vredno je poudariti, da se tudi plastelin pri dolgotrajni izpostavljenosti zraku lahko delno 

posuši, vendar se ne strdi do mere, kot se npr. das masa, iz katere po pečenju nastanejo trajno 

trdni izdelki. Namesto tega bilo v primeru plastelina namesto nesušeč morda bolje uporabiti 

pojem nestrjujoč, saj plastelin ne pridobi karakteristik 'strjene' modelirne mase, temveč zgolj 

izgubi na gnetljivosti, prožnosti, masa pa pri poskusu ponovne uporabe začne razpadati in kot 

taka postane neuporabna. 

 

3.3 TEHNIKE OBLIKOVANJA IZDELKOV IZ MODELIRNIH MAS 
 

Pri oblikovanju izdelkov iz modelirnih mas se lahko poslužujemo različnih tehnik obdelave: 

- VALJANJE. Valjanje je učinkovita tehnika, kadar želimo modelirno maso sploščiti na 

želeno debelino in jo hkrati ohraniti čim bolj enakomerno razporejeno po celotni 

površini. Za valjanje je najbolje uporabiti posebne valjčke namenjene valjanju 

modelirnih mas, saj so ti navadno manjših dimenzij in tako za oblikovanje večine 
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izdelkov primernejši. Valjamo na zaščiteni delovni površini, da se modelirna masa ob 

valjanju ne prilepi na mizo. 

 

- GNETENJE. Najosnovnejša tehnika obdelave modelirnih mas. Vsako maso je pred 

kakršno koli nadaljnjo uporabo ali obdelavo potrebno dobro pregnesti za učinkovitejši 

doseg rezultatov. Masa z gnetenjem postane prožnejša in zato lažja za oblikovanje. 

 
- VTISKOVANJE. Z vtiskovanjem različnih vzorcev v kose modelirne mase lahko 

estetsko popestrimo oblikovani izdelek. Vtiskujemo dokler je masa še mehka. Za 

vtiskovanje lahko uporabimo vnaprej pripravljene šablone, ob pomoči nekaj 

ustvarjalnosti pa lahko za vtiskovanje uporabimo karkoli kar v masi pusti zanimiv vtis, 

vzorec. 

 
- IZSEKOVANJE. Najlažje izsekujemo iz sploščene mase, lahko pa izsekujemo tudi 

volumensko, za kar je potrebno več spretnosti. Izsekujemo lahko z različnimi 

pripomočki za izsekovanje. 

 
- BARVANJE IN LAKIRANJE. Za barvanje oz. lakiranje se je potrebno seznaniti s 

karakteristikami modelirne mase, ki jo uporabljamo. Vse barve namreč niso na vseh 

masah enako uporabne in obstojne. Zlasti pri določenih umetnih modelirnih masah je 

za najučinkovitejše rezultate velikokrat najbolje uporabiti barve istega proizvajalca, kot 

je uporabljena masa. 

 
- LEPLJENJE. Velja pretežno za polimerne modelirne mase. Različne kose lahko lepimo 

skupaj na dva načina. Zaradi delno lepljivih karakteristik nekaterih mas jih lahko  

enostavno zlepimo skupaj pred sušenjem tako, da spojimo in stisnemo skupaj dva 

poljubna različna kosa. Po sušenju moramo za lepljenje uporabiti lepilo, najboljše je 

prav temu namenjeno posebno lepilo za polimerne modelirne mase, uporabimo pa lahko 

tudi določena univerzalna lepila. 
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4 MATEMATIKA PREDŠOLSKEGA OBDOBJA 
 

Otroci se v vrtcu z matematiko srečujejo praktično na vsakodnevni ravni. Osnove matematike 

namreč predstavljajo veliko več kot le učenje štetja in poznavanje računskih operacij. V vrtcu 

se matematika v določeni obliki prepleta z marsikaterim drugim kurikularnim področjem in je 

hkrati vsebovana v mnogih povsem običajnih in rutinskih dejavnostih v dnevu. 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) uvršča matematiko med panoge, s katerimi se otrok v 

vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje, saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, 

oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s 

simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o njih pogovarja. Otrok ob pridobljenih 

izkušnjah in znanju ob učenju matematike spoznava, da je moč nekatere naloge in vsakodnevne 

probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. 

Bistveno je, da z učenjem matematike pričnemo na otroku prijazen in dojemljiv način. V ta 

namen je matematika na predšolski ravni sprva izredno oprijemljive narave, na ta način otrok 

lažje postopoma prehaja na abstraktnejše načine mišljenja. Tako med drugim poteka tudi 

usvajanje razumevanja štetja; otrok najprej šteje stvari, ki jih lahko premika, nato stvari, ki jih 

vidi in se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti, zatem šteje stvari, ki jih vidi, a se jih ne 

more dotakniti (so predaleč) in na koncu šteje še namišljene stvari, ki jih ne vidi, kar predstavlja 

končno fazo učenja štetja. V namen matematičnih dejavnosti se poslužujemo uporabe 

vsakodnevnih stvari, ki so otroku blizu, jih pozna in jih je že videl na lastne oči. Na ta način 

otrok, tudi če predmeta, o katerem je pri matematični dejavnosti govora, nima fizično pred 

seboj, o njem nima nejasnih predstav že pred samim začetkom matematičnega razmišljanja. 

Predmet obravnave mu je torej dobro znan, zato se lažje popolnoma osredotoči na sam proces 

reševanja matematičnih nalog in problemov. 

S preučevanjem matematičnih sposobnosti otrok se je ukvarjal že Piaget. Po njegovem mnenju  

izkušnje pridobivamo prek dejavnosti s predmeti in prek interakcij z ljudmi. Pod dejavnosti s 

predmeti sodijo tako fizične (manipulacija s predmeti) kot miselne (opazovanje predmetov in 

sklepanje o njih) dejavnosti. S ponavljanjem ene in iste dejavnosti se iz nje izluščijo tipične 

lastnosti obravnavanega objekta. Izkušnje tako postanejo shemantične, tj. oblikujejo se neke 

abstraktne strukture – sheme. Le-te se medsebojno usklajujejo, kombinirajo in predstavljajo 

osnovo za pridobivanje novih izkušenj v interakciji z okoljem. Piaget razlikuje med dvema 

vrstama izkušenj: izkušnje, ki izhajajo iz lastnosti objektov in izkušnje, ki izhajajo iz dejavnosti 
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na teh objektih. V slednjem primeru postanejo posamezne lastnosti objektov sčasoma 

nepomembne, zato lahko take aktivnosti ponotranjimo. Tovrstnim izkušnjam bi lahko rekli 

logično-matematične izkušnje. Otrok pa v začetku ne more razviti logično-matematičnega 

sklepanja brez konkretnih izkušenj. Šele ko ponotranjena dejanja oblikujejo sheme, lahko 

razmišlja in sklepa tudi brez konkretnih izkušenj (Piaget in Inhelder, 1990, v Manfreda Kolar, 

2006). 

Pri načrtovanju oziroma organiziranju izkušenj za otroke moramo predvsem upoštevati dejstvo, 

da otrok svet doživlja celostno. Zagotovo delo vzgojitelja pri tem ni lahko, saj mora poznati 

specifičnost posameznih področij, ki so v neki celostni situaciji med seboj povezana, hkrati pa 

mora zagotoviti, da so povezave smiselne, da ne pride do kake umetne integracije. Seveda pa 

je pri tem najpomembnejše, da ne pozabimo na otrokov interes (Hodnik Čadež, 2004). 

Za uspešno matematično udejstvovanje na kateri koli stopnji je potrebno usvajanje in celostno 

razvijanje različnih metod matematičnega mišljenja. Komponente, ki predstavljajo vsebino 

matematičnega mišljenja so po mnenju V. Komorella (v Maričić, Špijunović, Cotič in Felda, 

2017) sledeče: 

1. jasno logično mišljenje, 

2. sposobnost abstrakcije, 

3. sposobnost kombiniranja, 

4. sposobnost prostorske predstave in operiranja z liki in telesi, 

5. sposobnost kritičnega mišljenja in 

6. sposobnost pomnjenja. 

Hkrati se je vzgojiteljem pri pripravi in izvedbi matematičnih dejavnosti pomembno zavedati, 

da se razvoj matematičnih spretnosti in razumevanja pojmov razlikuje od otroka do otroka. Zato 

otrok ne silimo s pojmi, ki jih ne razumejo. Ponudimo jim različne pripomočke in materiale. 

Omogočimo jim, da napredujejo takrat in tako, kot bodo pripravljeni. Raziskovanje in 

odkrivanje jim lahko pomagata temeljiteje spoznati in razumeti posamezne pojme (Kohl in 

Gainer, 2000).  
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4.1 PODROČJA MATEMATIKE NA PREDŠOLSKI RAVNI 
 

Zgodnje usvajanje matematike definira več različnih področij. Hodnik Čadež (2004) jih našteje 

kot: 

1. predštevilsko obdobje (opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci, relacije), 

2. števila in obdelava podatkov, 

3. geometrija, 

4. orientacija v prostoru, 

5. merjenje. 

Poudarek bo na tistih, katerih dejavnosti se bomo s pomočjo izdelkov iz modelirnih mas kasneje 

v skupini z otroki tudi lotevali. To so dejavnosti razvrščanja, urejanja in prirejanja, usvajanje 

sposobnosti prepoznavanja in nadaljevanja vzorcev, spoznavanja števil in osnov štetja ter 

spoznavanje osnov geometrije. 

 

4.1.1 RAZVRŠČANJE, PRIREJANJE, UREJANJE 
 

Po Hodnik Čadež (2014) je razvrščanje proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost 

oziroma značilnosti. Otroci lahko razvrščajo igrače glede na material, barvo, obliko, 

namembnost ... Proces razvrščanja je pomemben zato, ker z njim otroke spodbudimo k 

opazovanju, med elementi določene skupine vzpostavimo nek red, elementi pa s tem postanejo 

števni. V matematiki namreč ne obstaja množica vseh reči, univerzalna množica. Otroci bodo 

lažje opredelili množico petih jabolk kot množico petih sadežev, če bo le-ta zajemala pet 

različnih vrst sadežev. Razvrščanje predmetov, oseb, živali, rastlin in pojmov največkrat 

prikažemo z različnimi diagrami. V predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju sta 

najpogostejša in tudi najprimernejša diagrama za razvrščanje Carrollov in drevesni diagram, 

uporabljamo pa tudi Euler-Vennov diagram. Prva dva se od slednjega ločita po tem, da 

prikazujeta razvrščanje glede na izbrano značilnost oziroma njeno zanikanje. Tako lahko igrače 

razvrstimo v drevesni diagram na plišaste in tiste, ki niso plišaste, enako jih glede na to 

značilnost lahko razvrstimo v Carrollov diagram. Pri Euler-Vennovem diagramu pa pri 

razvrščanju igrač glede na material dobimo več podmnožic. Na predšolski stopnji ne iščemo 

presečne množice, saj je reprezentacija presečne množice z Euler-Vennovim diagramom za 

predšolskega otroka prezahtevna. Pri omenjenih diagramih značilnosti predstavljamo s 
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slikopisom, ki je predšolskemu otroku edini razumljiv. Množico elementov lahko tudi uredimo, 

in sicer glede na intenzivnost vrednosti določene spremenljivke: od najmanjšega do največjega, 

od najdebelejšega do najtanjšega ... S tem posameznim elementom dane množice določimo 

mesto, ki ga opredelimo z vrstilnim števnikom. Z relacijami ali prirejanjem med dvema 

skupinama elementov vzpostavimo nekakšen odnos. Če imamo na primer množico domačih 

živali in množico različnih vrst hrane, potem med elementi teh dveh skupin lahko vzpostavimo 

relacijo se hrani z/s. Za otroke je pomembno, da znajo oblikovati prikaz s črtami (puščični 

diagram), ga tudi prebrati in uporabljati v različnih situacijah. Ta prikaz je namreč koristen, ko 

se začnemo ukvarjati s pojmi več, manj, enako. Pri dejavnostih z relacijami se otrok seznani s 

prirejanjem enega enemu, kar je osnova štetju, ki ga opredelimo kot povratno enolično 

prirejanje elementov preštevane množice v množico prvih nekaj naravnih števil. Štetje namreč 

pomeni, da vsakega preštevanca štejemo enkrat in nobenega ne izpustimo. 

 

4.1.2 VZOREC IN ZAPOREDJE 
 

Vzorci so matematična vsebina, ki se pogosto pojavlja tudi v predšolskem obdobju, običajno z 

navodilom »nadaljuj«. Ločimo predvsem vzorce iz konkretnih predmetov, grafične vzorce ter 

vzorce iz simbolnih elementov. Ne smemo pa pozabiti na gibalne vzorce, ritmične vzorce, 

glasovne vzorce. Vzorec je dobro definiran takrat, ko se enota ponovi vsaj dvakrat (Hodnik 

Čadež, 2004).  

Zaporedje je urejen niz elementov, kjer vsak nadaljnji element določimo glede na pravilo o 

razmerjih med predhodno določenimi elementi. Razlika med vzorcem in zaporedjem je ta, da 

se pri zaporedju skupek elementov ne ponavlja tako kot pri vzorcu, temveč si elementi sledijo 

glede na razmerje določeno med predhodnimi elementi. 

 

4.1.3 ŠTETJE IN ŠTEVILA 
 

Piaget štetju v procesu razvoja pojma števila ne pripisuje velikega pomena. Po njegovem 

mnenju v ozadju otrokovega štetja ni globljega razumevanja tega postopka, ampak le 

mehanično izvajanje procedure. Po drugi strani pa ne moremo mimo dejstva, da v predšolskem 

obdobju otroci pogosto in spontano štejejo. Na štetje lahko torej gledamo tudi kot na 

ponavljajočo se dejavnost, iz katere otrok postopno izlušči njene tipične lastnosti, kar pa je 
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ravno po Piagetovem mnenju pogoj za oblikovanje novih abstraktnih shem. Za predstavnike 

novih pogledov na razvoj koncepta števila je zato prav štetje najzanimivejše področje 

raziskovanja (Manfreda Kolar, 2006). 

Štetje opredelimo kot povratno enolično preslikavo elementov preštevane množice v množico 

prvih nekaj naravnih števil. Pri tem ni prav nič pomembno, katero število priredimo kateremu 

elementu. Moč preštevane množice izraža naravno število, ki ga priredimo zadnjemu elementu 

preštevane množice. Razvoj štetja je mogoče zajeti v nekaj načelih, ki se jih mora držati 

preštevalec, da njegovo početje zares pomeni štetje (Ferbar 1990): 

1. Štetje je povratno enolično prirejanje. 

2. Naravna števila so urejena. 

3. Štetje je neodvisno od vrstnega reda. 

4. Štetje poteka v neodvisnosti od narave preštevanih predmetov (štejemo lahko vse, kar 

razločujemo). 

5. Enako močnim množicam priredimo s štetjem isto število. 

Otrok pri štetju uporablja različne strategije. Nekatere izmed najznačilnejših so (Hodnik Čadež, 

2004): 

- štetje predmetov, ki jih lahko premika, 

- štetje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premikati, 

- štetje stvari, ki jih vidi, ne more pa se jih dotakniti, 

- štetje stvari, ki jih ne vidi. 

Pomembno je otroku dati možnost, da šteje na vse zgoraj naštete načine, saj ob vsakem načinu 

postopoma pridobiva izkušnje o povratni enoličnosti oziroma o doslednem prirejanju števil 

preštevancem. 

 

4.1.4 GEOMETRIJA 

Ob razvrščanju predmetov po obliki, opisovanju posameznih predmetov in spoznavanju 

lastnosti (barve, velikosti, teže) otrok potrebuje ime za posamezno skupino predmetov, ime za 

lastnosti in besede za primerjanje, ki s tem določajo abstraktne lastnosti skupine. Takrat se je 

tudi pripravljen naučiti geometrijskih izrazov ter raziskovati skupne geometrijske lastnosti 

posamezne skupine teles in likov. Telesa in liki so splošne oblike, s katerimi opisujemo 

vsakdanje reči. Govorimo o okroglih, trikotnih in pravokotnih prometnih znakih, o kroglicah, 
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kockah, piramidah, valjih, o ukrivljenih in ravnih črtah, o robovih, površinah, vogalih. Otrok 

spremlja dogovorjena imena za telesa in like. Splošne pojme se uči tako, da rokuje, prijema, 

opazuje in uporablja veliko različnih predmetov posamezne oblike. Zato je potrebno, da se 

otrok s posameznimi telesi in liki najprej igra toliko časa, da so mu popolnoma domači. Pogosto 

išče oblike v okolici – od hrenovke, ki je primer valja, do jadra, ki je primer trikotnika, do 

upognjenega tobogana do ravne neprekinjene črte na cesti (Japelj Pavešič, 2001). 

Ker otrok vsekakor najbolje zaznava tridimenzionalni svet, mu je treba zagotoviti izkušnje, ki 

mu bodo omogočile spoznavanje prostora okrog sebe z vsemi čuti. Pri obravnavanju oblik v 

začetnem učenju geometrije sledimo načelu »od telesa k točki«, kar pomeni, da postopoma 

prehajamo z večjih dimenzij na manjše. Tako se otrok najprej srečuje s predmeti, ki ga 

obkrožajo, išče predmete, ki so si med seboj podobni, spoznava lastnosti geometrijskih teles, 

telesa samostojno tudi izdeluje in preko odtiskovanja ploskev geometrijskih teles v pesek, 

plastelin, kot štampiljk na papir postopoma prehaja na dvodimenzionalne oblike. Bistvena 

lastnost geometrijskih teles, ki jo odkrivamo s predšolskim otrokom, je ta, da so nekatera telesa 

okrogla, druga pa oglata (Hodnik Čadež, 2004). 
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5 ANALIZA UPORABE MODELIRNIH MAS V 
PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Uporabo modelirnih mas med strokovnimi delavci vrtca smo preverjali s pomočjo anketnega 

vprašalnika. V nadaljevanju sledi predstavitev vprašanj in analiza rezultatov na podlagi 

pridobljenih odgovorov. 

 

5.1 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ 
 

Uporabljeni anketni vprašalnik je vseboval 15 anketnih vprašanj (AV). Od tega je bilo prvih 6 

vprašanj vezanih na demografijo (AV1 – AV6) oz. splošne informacije o anketirancih, 9 

vprašanj pa se je navezovalo na raziskovalno tematiko tega diplomskega dela (AV7 – AV15). 

Od vseh vprašanj so bila 4 vprašanja zaprtega tipa, 7 vprašanj odprtega tipa, 3 vprašanja 

kombiniranega tipa, eno vprašanje pa je vsebovalo ocenjevalno lestvico.Anketni vprašalnik je 

bil natisnjen tako v fizični obliki in razdeljen med nekatere zaposlene v vrtcu, kot ustvarjen v 

obliki spletnega vprašalnika in podan za izpolnjevanje bivšim sošolkam in sošolcem izrednega 

študija predšolske vzgoje, ki so zaposleni v vrtcu ter dodatno še nekaterim strokovnim delavcem 

drugih vrtcev. Pridobljeni podatki tako niso le skupek odgovorov s strani zaposlenih v isti 

ustanovi, temveč predstavljajo mnenja posameznikov skozi doživljanje in dojemanje njihove 

pedagoške prakse v različnih krajih po Sloveniji, kar daje podatkom dodatno razgibanost, nam 

pa ponuja priložnost vpogleda v širšo sliko uporabe modelirnih mas po več slovenskih vrtcih, 

ne zgolj v enemu. Pridobljene informacijo so služile tudi kot dodatna pomoč pri nadaljnjem 

zastavljanju in izvajanju dejavnosti v namen tega diplomskega dela. 

Pri predstavitvi vprašalnika so navedena zgolj AV, ki se navezujejo na obravnavano tematiko 

uporabe modelirnih mas (AV7 – AV15), brez demografskih vprašanj. Če ni navedeno drugače, 

gre pri navedbi vprašanja za vprašanje odprtega tipa.  

AV7: Modeliranje oz. oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas je lahko izredno koristna 

dejavnost za razvijanje spretnosti in sposobnosti otrok na več različnih področjih. Na 

katero (kurikularno) področje najprej pomislite ob omembi pojma modeliranje in zakaj? 

Vprašanje je bilo zasnovano z namenom preverjanja, katero je prvo kurikularno področje, na 

katero modelirne mase anketirance asociirajo. 
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AV8: Ali menite, da je uporaba modelirnih mas pri delu v vrtcu zadosti razširjena? 

Vprašanje kombiniranega tipa, pri čemer nas je poleg enega izmed dveh možnih odgovorov 

(DA/NE) zanimal tudi razlog za takšno odločitev. 

AV9: Kako pogosto otrokom v oddelku ponudite delo z oblikovanjem modelirnih mas v 

namen: njihove proste igre/izvajanja vodenih dejavnosti? 

Vprašanje zaprtega tipa z možnimi odgovori v obliki različnih časovnih razponov. Zanimala 

nas je korelacija med uporabo modelirnih mas med prosto igro otrok in izvajanjem vodenih 

dejavnosti. 

AV10: Katere vrste modelirnih mas poznate? 

Pri tem vprašanju nas je zanimala seznanjenost anketirancev z različnimi vrstami modelirnih 

mas.  

AV11: Katera je vaša najljubša modelirna masa za uporabo pri delu z otroki? Prosim 

zapišite še glavni razlog (ali več njih) za takšno izbiro. 

Namen vprašanja je bil pridobiti informacije o umetnih masah, ki so najprimernejše za uporabo 

pri delu z otroki; dodatno je bilo potrebno napisati tudi razloge za takšno izbiro. 

AV12: Ali pri uporabi modelirnih mas v namen izvajanja vodenih dejavnosti končne 

izdelke kdaj uporabite kot učni pripomoček za povezovanje z dejavnostmi z drugih 

področij? Če je vaš odgovor pritrdilen, prosim zapišite še področje in na kratko opišite 

način takšne uporabe. 

Medtem ko so bila prejšnja vprašaja osredotočena na samo uporabo in poznavanje različnih 

modelirnih mas, je bilo to vprašanje namenjeno iskanju možnosti uporabe le-teh ne le kot 

njihova primarna funkcija (modeliranje) temveč raba kot učni pripomoček na različnih drugih 

področjih kurikuluma. 

AV13: Ali menite, da pogostejše vključevanje modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja 

otrokove sposobnosti ustvarjalnega mišljenja? 

Kombiniran tip vprašanja z DA/NE možnostjo in z možnostjo po dodatnem pojasnilu. Namen 

vprašanja je bilo iskanje različnih načinov in metod, s katerimi lahko modeliranje spodbuja 

ustvarjalno mišljenje pri otrocih. 



28 
 

AV14: Ali menite, da bi vključitev dodatnega področja – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

med že ustaljena kurikularna področja pripomogla k širši uporabi in obravnavi 

tehniškega udejstvovanja v predšolskem obdobju? 

Tudi ta tip vprašanja je bil kombiniran z možnostjo po dodatnem pojasnilu. Z vprašanjem smo 

želeli spodbuditi anketirance k premisleku o smiselnosti uvedbe dodatnega kurikularnega 

področja med že obstoječa z namenom večje prepoznavnosti/uporabe tehniško usmerjenih 

dejavnosti v predšolskem obdobju. 

AV15: Naštejete nekaj primerov izdelkov iz modelirnih mas, ki bi jih lahko oblikovali za 

namen matematičnih dejavnosti. Katero področje bi z uporabo tega izdelka razvijali in v 

kolikšni meri na lestvici od 1 (najmanj) do 5 (največ)? Številko vpišite na črto pri opciji. 

Zadnje vprašanje na anketnem vprašalniku. Pri tem vprašanju smo iskali konkretne primere 

izdelkov z namenom medpredmetnega povezovanja s področjem matematike. Vprašanje je 

poleg naštetja izdelkov od anketiranca zahtevalo še vpis številke na ocenjevalni lestvici od 1 do 

5 za uporabnost navedenih izdelkov na področjih spodbujanja logičnega mišljenja, fine 

motorike, prostorske predstavljivosti, ustvarjalnosti, tehničnih spretnosti in sposobnosti za 

reševanje problemov. 

 

5.2 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

Za potrebe diplomskega dela smo si zastavili cilj pridobiti vsaj 50 rešenih anketnih vprašalnikov 

s strani strokovnih delavcev vrtca. Cilj je bil tudi dosežen, pridobljenih je bilo natanko 50 

rešenih anketnih vprašalnikov. Večina odgovorov je bila pridobljenih na podlagi rešenega 

spletnega vprašalnika. 

Na področju obdelave splošnih in demografskih podatkov je bilo ugotovljeno, da so bili prav 

vsi izpolnjeni vprašalniki pridobljeni s strani oseb ženskega spola, torej so bile ženske kot 

anketiranke zastopane v 100 % primerov. 39 (78 %) izmed njih ima končano vsaj višjo ali 

visoko šolo, 7 (14 %) srednjo šolo in 3 (8 %) poklicno ali strokovno šolo. Največ anketiranih 

(32 % oz. 16 oseb) ima med vključno 7 in 10 let izkušenj z delom v vrtcu. 28 (56 %) anketiranih 

oseb opravlja delo vzgojitelja, 20 (40 %) pa delo pomočnika vzgojitelja. 2 anketiranki (4 %) 

trenutno opravljata drugo vrsto dela. Po starosti so v največji meri (44 % oz. 22 anketirank) 

zastopane osebe med 31. in 40. letom starosti. Sledi 16 oseb (32 %) med 20. in 30. letom 
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starosti. Odgovore na anketo je podalo še 10 (20 %) oseb med 41. in 50. letom starosti ter 2 

osebi (4 %) v starosti 51 let ali več. Najbolj razgibani odgovori (poleg delovne dobe) v kategoriji 

splošnih in demografskih vprašanj so bili pridobljeni pri vprašanju o starostni skupini otrok, v 

kateri deluje anketirana oseba. Po pridobljenih podatkih anketiranci delujejo tako v homogenih, 

heterogenih in kombiniranih starostnih skupinah, vseeno pa med njimi prevladujejo strokovni 

delavci trenutno zaposleni v oddelku drugega starostnega obdobja. 

 

AV7: Modeliranje oz. oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas je lahko izredno koristna 

dejavnost za razvijanje spretnosti in sposobnosti otrok na več različnih področjih. Na 

katero (kurikularno) področje najprej pomislite ob omembi pojma modeliranje in zakaj? 

Največ anketirancev (35 oz. 70 %) asociira dejavnosti modeliranja s področjem umetnosti. Na 

drugem mestu se je znašlo področje gibanja in razvoja fine motorike pri modeliranju z 11 

odgovori (22 %). Po 2 odgovora (4 %) sta bila namenjena področju matematike in še 2 (4 %) 

področju narave. 

 
Graf 1: Pogostost povezovanja pojma modeliranje z različnimi kurikularnimi področji. 

Vprašanju je bila dodana pobuda za razlago odločitve. Nekateri anketiranci so kot razlog za 

svojo odločitev za področje umetnosti navedli npr., da se otrok skozi modeliranje lahko izraža 

in da modeliranje po njihovem mnenju predstavlja dejavnost likovnega izdelovanja po lastnih 

izkušnjah ali domišljijski predstavi. Pri vseh anketirancih, ki so kot svoj odgovor izpostavili 

področje gibanja, se je pojavil argument krepljenja fine motorike pri oblikovanju izdelkov. Pri 
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dveh anketirancih, ki sta se odločila za področje narave, je bil glavni razlog za takšno odločitev 

spoznavanje različnih materialov pri uporabi modelirnih mas, pri dveh, ki sta se odločila za 

področje matematike, pa že medpredmetno povezovanje z uporabo predmetov iz modelirnih 

mas v takšnih situacijah. 

AV8: Ali menite, da je uporaba modelirnih mas pri delu v vrtcu zadosti razširjena? 

(Dodatno: Razlog za takšno odločitev?) 

28 (56 %) anketiranih oseb je bilo mnenja, da uporaba modelirnih mas v vrtcih ni zadosti 

razširjena, 22 (44 %) pa jih je menilo, da je uporaba zadosti razširjena. Kot razloge za svojo 

odločitev so anketiranci, ki so se odločili, da uporaba ni zadosti razširjena, med drugim navedli, 

da v tej smeri ni dovolj izobraževanj, niti dovolj materialov, ki bi jim bili na voljo za ponuditi 

otrokom (predvideno zaradi stroškov povezanih s tem). Osebe, ki so se odločile, da je uporaba 

modelirnih mas zadosti razširjena, so svoj odgovor pretežno navezovale na poudarek, da za 

uporabo modelirnih mas ne potrebujemo nujno kupljenega materiala, saj jih lahko precej 

naredimo tudi sami, npr. slano testo. 

AV9: Kako pogosto otrokom v oddelku ponudite delo z oblikovanjem modelirnih mas v 

namen uporabe za njihovo prosto igro in kako pogosto v namen izvajanja vodenih 

dejavnosti? 

22 anketiranih oseb (44 %) se odloči ponuditi modelirne mase otrokom v namen njihove proste 

igre vsaj enkrat tedensko. 14 (28 %) se jih za to odloči nekajkrat mesečno. 8 (16 %) jih 

modelirne materiale otrokom v ta name ponudi približno enkrat mesečno, 6 (12 %) pa se jih za 

to odloči nekajkrat letno. Na stolpičnem diagramu (naslednja stran) lahko opazimo, da je 

linearna trendna črta pri uporabi modelirnih mas za prosto igro padajoča, z največjo vrednostjo 

pri uporabi vsaj enkrat tedensko. Pri uporabi modelirnih mas za vodene dejavnosti pa je linearna 

trendna črta naraščajoča, pri čemer največ anketirancev tovrstne materiale v namen izvajanja 

vodenih dejavnosti uporablja približno enkrat mesečno. 
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Graf 2: Pogostost rabe modelirnih mas v vrtcih. 

AV10: Katere vrste modelirnih mas poznate? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, anketirane osebe so zato imele priložnost našteti toliko vrst 

modelirnih mas, kot so jih želele. Kot odgovor se je največkrat, v 40 primerih, pojavila glina. 

Tik za njo sledi plastelin, ki je bil omenjen 39-krat. Sledi das masa s 37 omembami. Na četrtem 

mestu je slano testo, omenjeno 29-krat, na petem pa fimo masa, ki z 18 odgovori zaključuje 

skupino največkrat omenjenih mas. Z manjšim številom omemb se med odgovori pojavijo še 

kinetični pesek (6-krat), mivka (4-krat), vosek (3-krat) ter po enkrat pardo masa, kato masa ter 

modelirni mavec. 

 
Graf 3: Prikaz poznavanja različnih vrst modelirnih mas med strokovnimi delavci vrtca.  
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AV11: Katera je vaša najljubša modelirna masa za uporabo pri delu z otroki? Prosim 

zapišite še glavni razlog (ali več njih) za takšno izbiro. 

Odgovori anketirancev pri tem vprašanju so bili precej enotni, saj so bile prav vse odločitve 

skoncentrirane na 4 vrste mas. Največ (15 oz. 30 %) jih je kot njihovo najljubšo modelirno 

maso izpostavilo slano testo. Tudi razlogi za takšno izbiro so bili podobni, večina jih je svojo 

izbiro pripisala lahki dostopnosti sestavin za izdelavo takšne mase, hkrati pa še dodatno 

vključevanje otrok pri samem ustvarjanju le-te. Drugo mesto po številčnosti odgovorov si delita 

plastelin in glina, za vsako izmed njiju se je odločilo po 13 (26 %) anketiranih oseb. Pri 

odločitvah za glino je bilo največ poudarka na naravnem izvoru materiala. Tisti, ki so se odločili 

za plastelin, svojo odločitev argumentirajo z lahko dostopnostjo tega materiala in enostavnostjo 

uporabe. Anketiranci so kot najljubšo maso za uporabo izpostavili še das maso, za katero se je 

odločilo 9 oseb oz. 18 % vseh anketiranih. 

 
Graf 4: Najljubše modelirne mase za uporabo pri delu z otroki. 

AV12: Ali pri uporabi modelirnih mas v namen izvajanja vodenih dejavnosti končne 

izdelke kdaj uporabite kot učni pripomoček za povezovanje z dejavnostmi z drugih 

področij? Če je vaš odgovor pritrdilen, prosim zapišite še področje in na kratko opišite 

način takšne uporabe. 

Med vsemi anketiranimi osebami jih je 31 (62 %) takšnih, ki so otroške izdelke iz modelirnih 

mas že uporabili kot učni pripomoček na drugih področjih, 19 (38 %) pa jih tega še ni storilo. 
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Tisti anketiranci, ki tovrstne medpredmetne dejavnosti prakticirajo, izdelke največkrat 

uporabijo na področju matematike in jezika. 

AV13: Ali menite, da pogostejše vključevanje modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja 

otrokove sposobnosti ustvarjalnega mišljenja? (Dodatno: Razlog za takšno odločitev?) 

Vseh 50 (100 %) anketiranih oseb je mnenja, da pogostejše vključevanje modeliranja v dnevne 

dejavnosti spodbuja otrokove sposobnosti ustvarjalnega mišljenja. Nekaj razlogov, ki so bili 

navedeni za takšno odločitev, je med drugim, da morajo otroci pri poskusih izdelave 

zamišljenega izdelka za to uporabiti ustvarjalno mišljenje, da otroci pri obstoječih problemih 

iščejo in najdejo rešitve tam, kjer jih s klasičnimi načini razmišljanja ne morejo najti ter da že 

sama modelirna masa kot oblika nestrukturiranega materiala omogoča, da otroci razvijajo 

ustvarjalno mišljenje zato, ker ne ponuja nobenih sugestij, ampak pušča prosto pot, da se otroci 

lahko likovno izražajo. 

AV14: Ali menite, da bi vključitev dodatnega področja – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

med že ustaljena kurikularna področja pripomogla k širši uporabi in obravnavi 

tehniškega udejstvovanja v predšolskem obdobju? (Dodatno: Razlog za takšno 

odločitev?) 

33 anketiranih oseb (66 %) meni, da bi dodatno kurikulrano področje s tematiko tehnike in 

tehnologije pozitivno pripomoglo k razvoju in širši uporabi tehniškega udejstvovanja v 

predšolskem obdobju. 17 (34 %) pa se jih s tem ne strinja.  

 
Graf 5: Prikaz strinjanja z uvedbo novega kurikularnega področja – tehnika in tehnologija. 
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Tiste anketirane osebe, ki so se odločile za  takšno možnost, so svoje mnenje argumentirale z 

besedami, da tehnika in tehnologija dandanes predstavljata pomemben del našega, tudi 

otroškega življenja ter da če želimo razumeti naš napreden, tehnološko razviti svet, potem 

moramo dobro razumeti tako tehniko kot tudi tehnologijo, njuno delovanje, vplivanje, kar pa 

bi se moralo začeti že v predšolskem obdobju, pri predšolskem otroku, saj ta le tako lahko v 

današnjem svetu optimalno funkcionira in ga razume. Anketirane osebe, ki so proti uvedbi 

takšnega področja, pa menijo, da je že sedaj v Kurikulumu za vrtce dovolj tehniških in 

tehnoloških aspektov in smernic dela na drugih področjih, le pravilno jih moramo znati izluščiti 

in uporabiti. 

AV15: Naštejete nekaj primerov izdelkov iz modelirnih mas, ki bi jih lahko oblikovali za 

namen matematičnih dejavnosti. Katero področje (izmed izbrane skupine: ustvarjalnost, 

logično mišljenje, fina motorika, prostorska predstavljivost, tehnične spretnosti ter 

sposobnost za reševanje problemov) bi z uporabo tega izdelka razvijali in v kolikšni meri 

na lestvici od 1 (najmanj) do 5 (največ)? 

Nekaj najpogostejših primerov izdelave vključuje: kače, kocke, kroglice, geometrijske like, 

geometrijska telesa, igralno kocko, spomin. Nekateri anketiranci bi modelirne mase uporabili 

še za izdelavo pikapolonic, domin, različnih vrst sadja, sestavljank. Povprečje lestvice ocen 

anketirancev za zgoraj omenjena področja, ki bi jih z uporabo takšnih didaktičnih sredstev pri 

otrocih krepili, je prikazano v grafu. 

 
Graf 6:Prikaz ocenjevalne lestvice povprečne uporabnosti predlaganih izdelkov za krepitev sposobnosti na različnih 

področjih.  
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6 IZDELAVA UČNIH SREDSTEV IZ MODELIRNIH MAS 
IN NJIHOVA NADALJNJA UPORABA 
 

Za namene izdelave učnih sredstev smo se odločili uporabiti tri različne vrste umetnih 

modelirnih mas: plastelin, das maso in fimo maso. Materiale je bilo pred uporabo potrebno 

smiselno povezati s postopkom oblikovanja končnih izdelkov oz. ugotoviti, na kakšen način bi 

določen material pripomogel h kvalitetnejšemu procesu izdelave specifičnega izdelka. V 

nadaljevanju so opisani kriteriji določanja vrstnega reda uporabe materialov, predstavljeni so 

poteki dejavnosti in postopki izdelave vseh izdelkov. 

 

6.1  DOLOČANJE VRSTNEGA REDA UPORABE MATERIALOV PRI 
IZVAJANJU DEJAVNOSTI 
 

Določitev smiselnega vrstnega reda izvajanja dejavnosti uporabe modelirnih mas je bila 

oblikovana glede na dva glavna kriterija: 

1. Prvi kriterij je bil upoštevanje optimalnosti uporabe določene mase glede na predvidene 

potrebe najučinkovitejšega možnega dosega ciljev zastavljenih dejavnosti, 

2. drugi glavni kriterij pa so bile dosedanje izkušnje otrok s poznavanjem in rokovanjem 

z  uporabljenimi materiali. 

Za prvo uporabljeno maso je bil določen plastelin. Odločitev je bila rezultat uvodnega pogovora 

z otroki o poznavanju mas, kjer se je izkazalo, da je plastelin izmed materialov, uporabljenih v 

namene tega diplomskega dela, otrokom v oddelku vrtca, kjer so dejavnosti potekale, najbolj 

poznan (v skupini 16 otrok v starosti od 4 do 6 let je le ena izmed deklic poleg plastelina izkazala 

poznavanje obstoja drugih modelirnih mas, omenjeno maso je poimenovala 'bela masa'). Zato 

so pretežno že poznali njegove osnovne karakteristike, kot npr. gnetljivost, mehkoba, različne 

barve. Vedeli so tudi, da se ob pravilni hrambi plastelin ne posuši in ne strdi. Poudarili smo, da 

je pravilna hramba tukaj bistvenega pomena, saj lahko plastelin, če ga dalj časa pustimo na 

zraku, kljub temu da se popolnoma ne strdi, postane neuporaben, saj se občutno zmanjša 

njegova gnetljivost, začne razpadati in veliko težje ohranja oblikovne značilnosti. Otrokom je 

plastelin všeč tudi zaradi različnih barv, v katerih je material na voljo. Kot druga modelirna 

masa, ki jo bomo uporabljali za modeliranje, je bila določena das masa, kot tretja pa fimo masa. 
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Takšna odločitev je bila sprejeta pretežno na podlagi najoptimalnejše izdelave nadaljnjih 

izdelkov na podlagi oblikovnih in materialnih značilnosti posameznega materiala.  

 

6.2 SEZNANITEV OTROK Z MODELIRNIMI MASAMI 
 

Pred začetkom izvajanja dejavnosti je bilo otroke potrebno seznaniti z materialom, ki se ga 

bomo za potrebe raziskovanja posluževali. Po krajšem uvodnem pogovoru glede poznavanja 

modelirnih mas je bilo ugotovljeno, da skladno s predvidevanji večina otrok ni znala našteti več 

kot eno vrsto modelirne mase, tj. plastelina. Razen prej omenjenega primera ene izmed deklic 

je bil plastelin edina modelirna masa, s katero so imelo otroci v skupini že kdaj poprej priložnost 

rokovati. 

Poleg samega poimenovanja materiala je bilo otroke pomembno vnaprej seznaniti še s primarno 

karakteristiko, na katero bomo pri oblikovanju pozorni in katera predstavlja ključno 

spremenljivko v odnosu med značilnostmi vseh treh uporabljenih modelirnih mas, tj. pogoji 

sušenja oz. strjevanja. Glede na precejšnje nepoznavanje in manko izkušenj z rokovanjem z 

modelirnimi masami, ki niso plastelin, sem se odločil značilnosti in pogoje sušenja na začetku 

le omeniti, saj bi kakršno koli nadaljnje razpravljanje o tem zaradi nepoznavanja in abstraktne 

predstave o novih materialih lahko otroke po nepotrebnem zmedlo. S spodbudo o razmisleku 

glede primerjav sem se odločil počakati in mu nameniti večji poudarek po končani uporabi vseh 

izmed mas. Vseeno pa smo pri vsaki novo uporabljeni masi posebno pozornost posvetili 

opazovanju njenih značilnosti pred uporabo, med njo in njej ter razmisleku in pogovoru, kako 

se te razlikujejo glede na predhodno uporabljeno maso (barva, gnetljivost, čvrstost …). 

Še ena izmed zanimivih specifičnih karakteristik, ki je otroke takoj pritegnila, je vonj 

uporabljenih mas. Pred začetkom uporabe vsake izmed njih so imeli otroci priložnost poduhati 

sveže odprto maso in asociirati njen vonj z že znanimi ali pa enostavno prepoznati nekaj novega. 
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6.3 OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ PLASTELINA IN NJIHOVA UPORABA 
PRI MATEMATIČNI DEJAVNOSTI UREJANJA ELEMENTOV 
 

Cilji: 

- Otrok spozna različne tehnike obdelovanja plastelina, 

- otrok se uči urejanja elementov po dani značilnosti. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Metode dela: razlaga, demonstracija, opazovanje 

Uporabljeni pripomočki: plastični nožki, modelčki za odtiskovanje, list papirja, flomaster 

Potek dejavnosti: Ker je šlo za prvo dejavnost, je bil namen začeti z najlažjimi tehnikami 

modeliranja in nato skozi nadaljnje ustvarjanje izdelke nadgrajevati glede na kompleksnost in 

uporabljene metode izdelave. Po opaženem ob pogovoru o različnih možnih kreacijah iz 

plastelina, je nekaj otrok že bilo seznanjenih, da sta dve izmed najenostavnejših možnih oblik 

za izdelovanje kroglica in kača. Lotili smo se obeh. Otroci so bili razdeljeni v dve skupini. Ena 

skupina je bila zadolžena za izdelavo kroglic, druga za izdelavo kač. Namensko sem otrokom 

ponudil volumensko različne kose plastelina, da bodo izdelki čim bolj različnih dimenzij za 

učinkovitejšo nadaljnjo uporabo. 

Po končani izdelavi sem otroke enega za drugim individualno povabil na razgovor, kjer je bila 

naloga vsakega izmed njih urediti oblikovane izdelke glede na: velikost (kroglice) in dolžino 

(kače). Odvisno od opaženih sposobnosti otrok pri izvajanju določene dejavnosti, je bila  

dodatna naloga za nekatere, poleg prvotno zahtevanega urejanja od najmanjšega (najkrajše) 

proti največjemu (najdaljši), še urejanje od največjega (najdaljše) proti najmanjšemu 

(najkrajši). Smer urejanja je bila nakazana s puščico, na katero so otroci polagali izdelke. Med 

izvajanjem individualnih dejavnosti so otroci, ki tisti trenutek niso bili na vrsti, dobili dodatne 

kose plastelina za prosto oblikovanje po lastnih željah. 

Spodbudil sem jih tudi k uporabi različnih tehnik obdelave in nastalo je nekaj zelo zanimivih 

izdelkov. Za odtiskovanje je na primer ena izmed deklic uporabila svojo zapestnico, kar je v 

plastelinu pustilo zanimiv vzorec. Nekateri otroci so se odločili svoj kos plastelina sploščiti in 

uporabiti plastične nože za izsekovanje ali za zarisovanje črt vanj, drugi pa so se lotili bolj 

volumenskih oblik in načinov izsekovanja materiala. Eden izmed otrok je iz kosa plastelina 
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ustvaril rožo s steblom, cvetom in trnjem, kar kaže na nadpovprečno razvito stopnjo fine 

motorike, ustvarjalnosti in sposobnosti obdelave modelirne mase. 

 
Slika 1: Prosto oblikovanje izdelkov iz plastelina. 

  

6.4 OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ DAS MASE IN NJIHOVA UPORABA PRI 
MATEMATIČNI DEJAVNOSTI PREPOZNAVANJA RAZLIČNIH VRST 
GEOMETRIJSKIH LIKOV 
 

Cilji: 

- Otrok spoznava materialne in oblikovne lastnosti modelirne mase das, 

- otrok usvaja sposobnosti prepoznavanja, razlikovanja in poimenovanja različnih 

geometrijskih likov.  

Učna oblika: skupinska 

Metode dela: razlaga, demonstracija, opazovanje 

Uporabljeni pripomočki: valjarji, kolaž papir, ravnilo, šestilo, škarje, plastični nožki, 

modelčki geometrijskih oblik, kartonasta podlaga, A3 list risalnega papirja, flomaster, tempera 

barve, čopiči 

Potek dejavnosti: Za potek dejavnosti sem dan prej pripravil različne geometrijske like, 

izrezane iz kolaž papirja. Pred pričetkom predstavitve druge uporabljene modelirne mase sem 

pri otrocih najprej preveril njihovo predznanje o geometrijskih oblikah. Povprašal sem jih po 



39 
 

imenih likov, ki sem jih imel pripravljene in jih prikazal enega za drugim – to so bili krog, 

kvadrat, trikotnik in pravokotnik. Po pridobljenih odgovorih in ustvarjeni okvirni sliki 

predznanja otrok, smo se lotili uporabe das mase. 

Vsak izmed otrok je pred začetkom dobil delovno kartonasto podlago, na ta način smo zaščitili 

mize pred neposrednim stikom z maso. Za oblikovanje so jim bili na voljo že prej omenjeni 

pripomočki. Svoj košček mase je sprva vsak otrok dobro pregnetel in razvaljal na debelino cca. 

0,5 cm. Nato smo se uporabili dve različni tehniki izdelovanja likov iz modelirne mase, in sicer 

izsekovanje s pomočjo modelčkov ter obrezovanje s plastičnimi nožki tako, da so poprej 

izrezane geometrijske like iz kartona postavili na razvaljano maso, jo okoli robov obrezali in 

tako dobili željeno geometrijsko obliko. Vse izdelke smo nato položili na večji kos kartona ter 

jih pustili sušiti čez noč. 

    
Slika 2: Gnetenje das mase          Slika 3: Posušeni izdelki iz das mase. 

Ker smo za izdelovanje uporabljali belo das maso, smo se odločili suhe izdelke še pobarvati. 

Za to smo uporabili kar običajne tempera barve in jih s čopiči nanesli na naše bele like. 

Namensko so bili vsi liki pobarvani naključno in ne vsaka skupina likov s svojo barvo za 

optimalnejšo nadaljnjo uporabo. Raznobarvne like smo nato položili nazaj na karton in pustili, 

da se barva posuši. 

Medtem sem na A3 list risalnega papirja s flomastrom zarisal razpredelnico s stolpcem za vsako 

izmed različnih vrst naših izdelanih likov. Naslednji dan smo razpredelnico uporabili kot 

ključni pripomoček za igro. Igrali smo se igro »Poišči like!«, s sledečimi pravili: eden izmed 

otrok poskrije 12 likov (po 3 izmed vsake vrste) po prostoru. V prostor nato vstopi skupina 

štirih otrok. Vsakemu izmed njih se priredi eno izmed štirih vrst likov. Naloga vsakega je, da 
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poišče vse 3 skrite like svoje določene vrste. Ko katerega izmed njih najde, ga prinese na sredino 

igralnice, kjer je na tleh položen prej omenjeni A3 list risalnega papirja. Najden lik mora nato 

pravilno položiti v stolpec, ki pripada njegovemu določenemu liku. Igre je konec, ko je najdenih 

in v razpredelnici pravilno razvrščenih vseh 12 skritih likov. 

 

6.5 OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ FIMO MASE IN NJIHOVA UPORABA 
PRI MATEMATIČNIH DEJAVNOSTIH USVAJANJA OSNOV ŠTETJA IN 
PREPOZNAVANJA VZORCEV 
 

Cilji: 

- Otrok spozna oblikovne in materialne lastnosti fimo mase, 

- otrok usvaja osnove štetja, 

- otrok prepozna in zna uspešno samostojno nadaljevati vzorec. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Metode dela: razlaga, demonstracija, opazovanje 

Uporabljeni pripomočki: valjarji, ravnilo, plastični nožki, zobotrebci, kartonska podloga za 

oblikovanje, namizna igra domino, papir za peko, pladenj, pečica 

Potek dejavnosti: Dejavnost je bila v glavnem zasnovana na dveh ločenih uvodnih 

motivacijah: na oblikovni, kjer smo se spoznavali z modeliranjem s fimo maso in na praktično-

matematični, kjer smo spoznali igro domino. Tokrat pri oblikovanju z modelirno maso nismo 

takoj začeli z izdelovanjem didaktičnih pripomočkov, temveč je imel vsak izmed otrok sprva 

možnost izdelave izdelka po svojih željah. Med otroke je bila razdeljena modelirna masa fimo 

soft različnih barv, vsak je dobil polovico paketa. Maso smo najprej dobro pregnetli, da je 

postala prožnejša in lažja za oblikovanje. Delovno površino smo zopet zaščitili s kartonasto 

podlogo. Po nekajminutnem gnetenju so otroci na razpolago dobili različne pripomočke za 

oblikovanje – valjar, plastični nožek in zobotrebec. Po lastnih željah in sposobnostih je nato 

vsak izoblikoval svoj izdelek. Končane izdelke smo položili na pekač, ki je bil obložen s 

papirjem za peko. Izdelke smo pekli cca. 30 min na 130 °C v električni pečici. Ko smo izdelke 

vzeli iz pečice, smo jih pustili stati na sobni temperaturi, dokler se niso ohladili in dokončno 

strdili. Končane in strjene izdelke so otroci lahko vzeli s seboj domov. 
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Naslednji dan je bil namenjen seznanjanju otrok z namizno igro domino, na kateri bodo tudi 

bazirali naši naslednji izdelki iz fimo mase. Igro smo igrali z manjšo prilagoditvijo in sicer: če 

otrok, ki je bil na vrsti za postavitev domine na igralno površino, ni imel pri roki ustrezne 

domine, s katero bi lahko nadaljeval sestavo, je eno izmed svojih domin lahko zamenjal z 

drugim igralcem, ki je ustrezno domino imel. Igra se je zaključila, ko so vsi otroci porabili vse 

svoje domine. V takem primeru so bili zmagovalci igre vsi udeleženci, poraženi pa so bili, če 

se zadnja domina, ki je še ostala, ni mogla ustrezno priključiti nobeni izmed že uporabljenih. 

Po obeh opravljenih dejavnostih je bil čas, da se lotimo modeliranja lastnih domin. Med otroke 

je bila razdeljena fimo masa. Odločil sem se za uporabo treh različnih barv – domine bomo na 

ta način lahko dodatno uporabili še kot elemente pri ugotavljanju vzorcev kasneje. Maso je bilo 

potrebno dobro pregnesti in razvaljati na približno enakomerno debelino. Nato smo vzeli 

modelček pravokotne oblike in z njegovo pomočjo izsekali osnovo (ploščico) za domine. 

Ploščico je bilo potrebno razdeliti še na dve polji. To smo enostavno dosegli tako, da smo s 

plastičnim nožkom po sredini ploščice prečno napravili manjšo zarezo. Poleg mase v treh 

različnih barvah smo dodatno uporabili še belo, ki nam je služila za izdelavo pik. Iz nje so otroci 

oblikovali miniaturne kroglice, ki so jih nato nalepili na obe izmed polj tako, da so jih spojili in 

vtisnili v že obstoječo maso. Pri določanju števila in postavitve pik smo si pomagali z vzorčnimi 

dominami 

                              
          Slika 4: Dodajanje pik na domine.                                                   Slika 5: Različne oblikovne tehnike.   

 

Delo je potekalo v skupinah s približno petimi otroki naenkrat. Ker smo se pri celotnem procesu 

trudili biti čim bolj natančni, nam je izdelava vseh 28 domin vzela nekaj dni časa Na koncu smo 
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izdelke položili na pekač obložen s papirjem za peko in jih zapekli na 130 °C. Pekli smo jih 

približno 35 minut v električni kuhinjski pečici. Izdelke smo pekli sproti, vsak dan posebej. 

Naslednji dan je sledilo igranje z dominami, tokrat smo seveda uporabili lastne izdelke. Igra je 

sicer potekala na enak način, kot že nekaj dni prej, a se otroci pri tem niso nič manj zabavali. 

Preštevali so pike na poljih z enakim številom le-teh in iz skupka položenih domin hkrati 

poskušali ustvarjati čim bolj zanimive oblike. 

 
Slika 6: Posušeni končni izdelki iz fimo mase. 

Posušene domine smo tako naknadno lahko uporabili tudi za dejavnosti prepoznavanja in 

nadaljevanja različnih barvnih vzorcev. Otrokom sem na list papirja narisal kačo s pravokotnimi 

prostori v velikosti domin, z namenom polaganja domin nanje in s tem nadaljevanja vzorca po 

barvah. Kača je vsebovala 12 takšnih prostorov. Število elementov, vsebujočih v enoti vzorca 

je bilo zato lahko številsko deljiv samo z večkratniki števila 12 – uporabili smo enote z dvema, 

tremi ali štirimi elementi. Dejavnost je potekala individualno. 

 
Slika 7: Polja za polaganje domin in ustvarjanje vzorcev. 
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7 DISKUSIJA 
 

Vse izvedene dejavnosti so potekale po načrtih in brez večjih odstopanj med načrtovanim in 

realiziranim. Otroci so modelirne mase zelo dobro sprejeli, glede na to, da prej z njihovo 

uporabo praktično niso imeli izkušenj. Časovni razpon trajanja dejavnosti od začetka prve do 

konca zadnje je bil približno 4 tedne. Z masami smo se na tak ali drugačen način (ali kot 

oblikovanje izdelkov ali kot njihova uporaba v matematičnih dejavnostih) srečevali približno 

3x tedensko v tem času. Pri tem seveda mislim na načrtovane dejavnosti, izvedene za potrebe 

raziskovanja za namene tega diplomskega dela. Sami izdelki – didaktični pripomočki pa so še 

danes v kontinuirani uporabi po lastnih željah otrok, ki se nanje velikokrat spomnijo in jih tudi 

prostovoljno uporabljajo za igro. Zgolj daljši časovni razpon bo pokazal, kakšna bo trajnostna 

vrednost oblikovanih izdelkov, zaenkrat pa so se ohranili še čisto vsi izmed njih.  

 

7.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI 
 

7.1.1 PLASTELIN 
 

Pri prvi dejavnosti urejanja po velikosti s pomočjo izdelkov iz plastelina se je izkazalo, da 

večina otrok pri dejavnosti ni imela težav. Navodila so bila na začetku enaka za vse otroke, in 

sicer: »Uredi kroglice po velikosti od najmanjše do največje« ter »Uredi kače po dolžini od 

najkrajše do najdaljše«. Dodatno sem pred začetkom izvajanja pri vsakemu otroku poudaril še 

smer, v katero naj elemente urejajo, torej smer, v katero kaže puščica. Pri nekaterih otrocih sem 

po videnem uspešnem prvotnem urejanju, nato še spremenil določen vrstni red in jih prosil, če 

lahko elemente tokrat uredijo od največjega proti najmanjšemu. Izkazalo se je, da nekaterim 

razumevanje začetka takšnega urejanja predstavlja nekaj več težav, vseeno pa so vsi ob pomoči 

postavitve prve (največje) kroglice nato nadaljevali v pravilnem vrstnem redu. 

Izkazalo se je tudi, da je otrokom več težav povzročalo urejanje po dolžini (kače) kot urejanje 

po velikosti (kroglice). Vsi elementi pri obeh posameznih dejavnostih, tako pri kroglicah, kot 

pri kačah, so bili sprva namreč naključno razporejeni na kartonu zraven površine za urejanje in 

kot se je izkazalo, je bilo prvotno zaznavanje velikosti naključno razporejenih različno velikih 

elementov otrokom lažje, kot prvotno zaznavanje dolžine naključno razporejenih različno 

dolgih elementov. Zgolj eden izmed skupine otrok, ki je elemente urejala po dolžini, je bil 
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uspešen pri samostojnem urejanju od najkrajše kače proti najdaljši, ne da bi bilo elemente 

najprej potrebno postaviti v isto linijo z njihovimi začetnimi točkami. Takšna tehnika je bila 

namreč uporabljena pri vseh ostalih otrocih za lažje zaznavanje dolžine naključno razporejenih 

elementov. Ko so bile tako vse kače na prvotni površini postavljene z njihovo začetno točko v 

isto linijo, je bilo vsem otrokom nato veliko lažje določiti, katera izmed njih je krajša in katera 

daljša. Po uporabi takšnega postopka noben otrok ni imel težav s pravilnim urejanjem po 

dolžini. Kot zanimivost naj izpostavim še enega izmed otrok, ki je kot edini tudi pri lastnem 

urejanju, po tem ko mu je bila predstavljena tehnika za lažje določanje dolžine, tudi na površini 

za urejanje vse kače uredil z njihovo začetno točko na isti liniji. 

      
        Slika 8: Urejanje kroglic plastelina po velikosti.    Slika 9: Urejanje kač iz plastelina po dolžini. 

 

7.1.2 DAS MASA 
 

Med uvodnim spoznavanjem predznanja otrok o geometrijskih likih je večina otrok  pravilno 

prepoznalo in poimenovalo krog. Na drugem mestu po poznavanju sta sledila kvadrat in 

trikotnik, ki ju je pravilno prepoznala in znala poimenovati približno tretjina skupine. Najtežji 

zalogaj jim je predstavljal pravokotnik. Pravilno ga je prepoznal in poimenoval le en otrok 

izmed skupine. Po začetku modelirnega dela so otroci spet izrazili željo poduhati sveže odprto 

maso in takoj pripomnili, da se po vonju precej razlikuje od plastelina. Tudi na otip je bila sprva 

masa po besedah otrok bolj 'mokra in čudna' za oblikovanje, a se je nato sčasoma z gnetenjem 

učvrstila ter postala bolj prožna in suha. Med oblikovanjem so se vsi  otroci odločili uporabiti 

valjar, da so pregneteno maso lažje sploščili na želeno debelino.  
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Pri igri »Poišči like« so se otroci zelo zabavali in me večkrat prosili, če se jo lahko igrajo 

ponovno. Igra je bila bolj kot tekmovalno naravnana opazovalno in sodelovalno, saj igre ni bilo 

konec, ko je eden izmed otrok našel in pravilno razporedil vse tri vrste likov, ki so mu je bili 

dodeljeni, temveč ko so bili najdeni in pravilno razporejeni prav vsi izmed dvanajstih iskanih 

likov. Otroke sem spodbudil, da sprva, dokler še ne najdejo vseh svojih treh likov, ostalim 

otrokom ne povedo za ostale, na katere morebiti naletijo. Vsi otroci, sočasno sodelujočih pri 

igri, so bili na ta način optimalno enakomerno udeleženi v dejavnosti usvajanja. Če je prišlo do 

primera, ko kateri izmed otrok ni uspel najti vseh izmed svojih treh likov, mu je lahko na pomoč 

pri iskanju priskočil otrok, ki je s svojim delom naloge že opravil. V vsakem primeru, tudi če 

je lik nato našel otrok 'pomagač', je v razpredelnico lik nato položil prvotni otrok. Takšen 

dogovor je močno povečal in enakomerno razporedil stopnjo udeležbe vseh štirih otrok v 

primerjavi s hipotetičnim primerom, ko bi eden izmed njih izrazito prednjačil pri iskanju in sam 

našel ter razvrščal večino likov. 

 
Slika 10: Razpredelnica za razvrščanje najdenih likov. 

 

7.1.3 FIMO MASA 
 

Po odprtju embalaže je sledilo obvezno vonjanje na novo spoznane modelirne mase, ki pa ni 

imela tako specifičnega in izrazitega vonja kot prejšnji dve. Hitro se je dalo ugotoviti, da ima 

fimo masa določene oblikovne lastnosti drugačne kot plastelin in das masa. Manipulacija z 

maso fimo je bila v glavnem za otroke težja kot oblikovanje prejšnjih dveh mas, saj je, kljub 

uporabi različice soft, veliko trša in čvrstejša. Za gnetenje v dovolj mehko in prožno stanje za 

oblikovanje so otroci zato tokrat porabili občutno več časa. Nekateri, zlasti mlajši, so pri 

gnetenju potrebovali pomoč odraslega. 
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Pri igri domino so bili otroci izredno aktivni. Rahla prilagoditev pravil je vplivala na občutno 

manjšo mero tekmovalnosti in obenem višjo mero skupinskega sodelovanja in spodbujanja. 

Več otrok je po končani igri izrazilo, da so se ob njej zelo zabavali. Domine, ki smo jih za 

potrebe igre uporabili, so bile različnih vrst. Ene so imele polja z istim številom pik pobarvana 

z različnimi barvami. Za izdelavo večbarvnih domin sem se že predhodno odločil tudi sam, saj 

tako otroke pri igri spodbudimo, da igro igrajo primarno osredotočeni na število pik na 

posameznem polju in ne na podlagi združevanja polj oz. ploščic z isto barvo. Tako se aktivacija 

usvajanja in krepljenja sposobnosti štetja manifestira na optimalni ravni, saj mora biti otrokov 

nivo pozornosti na vsako posamezno polje na domini, na kateri je prišlo do uvedbe dodatna 

spremenljivke (v tem primeru barve), prav tako višji. Zato smo torej tudi lastne domine izdelali 

v več različnih barvah, natančneje treh – rdeči, rumeni in modri. Pri izdelovanju smo si 

pomagali z modelčkom pravokotne oblike, dodatno pa smo nato še s plastičnim nožkom po 

potrebi nekoliko izravnali robove oz. odrezali morebitne ostanke mase. Pomembno je bilo paziti 

še, da so kroglice bele fimo mase (pike na domini), ki smo jih s spajanjem nalepili na ploščico, 

bile spojene (pritisnjene) dovolj močno, da po peki niso odpadle stran. S končnimi izdelki in 

igro z njimi so bili otroci zelo zadovoljni, sama igra pa je potekala enako tekoče kot z lesenimi 

dominami, sposojenimi iz knjižnice. 

Hkrati smo izdelke lahko uporabili tudi pri ustvarjanju barvnih vzorcev. Domine smo obrnili s 

hrbtno stranjo navzgor in pred seboj smo imeli prazne pravokotne večbarvne ploščice. Vsakemu 

izmed otrok sem zastavil tri različne situacije nadaljevanja vzorcev, vsaka naslednja je bila 

nadgradnja prejšnje. V prvi situaciji so se ploščice dveh različnih barv izmenjavale ena za 

drugo. V drugi situaciji smo na enak način uporabili vse tri barve. Pri zadnji situaciji pa se je 

ena izmed treh barv v isti enoti ponovila dvakrat. 

 
Slika 11: Primer pravilnega ustvarjanja vzorca. 
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Večina otrok je s prepoznavo in nadaljevanjem vzorcev opravila z odliko, le nekaj otrokom je 

težavo predstavljalo reševanje zadnje situacije, kjer so nekateri pri nadaljevanju v enoti izpustili 

drugo ploščico iste barve. 

 

7.2 REALIZACIJA CILJEV 
 

Vsi cilji, zastavljeni v uvodnem delu (1. poglavje), so bili uspešno realizirani. V nadaljevanju 

sledi krajša analiza poteka realizacije vsakega izmed njih. Cilji so bili postavljeni na podlagi 

optimalne obravnave vsakega izmed treh osrednjih delov diplomskega dela – teoretičnega dela, 

anketnega dela ter dela izvajanja in evalvacije dejavnosti v vrtcu. 

Cilj 1: Predstaviti pomen tehniškega ustvarjanja kot pomemben dejavnik pri krepitvi 

izražanja ustvarjalnega mišljenja. 

Pomembnost vpliva tako tehniškega ustvarjanja, kot ustvarjalnega mišljenja na določene 

elemente v otrokovem razvoju je podrobneje opisana v 2. poglavju. Na podlagi tega je mogoče 

sklepati, da gresta tehniško ustvarjanje oz. udejstvovanje in otrokovo ustvarjalno mišljenje z 

roko v roki, se prepletata. Tehniško ustvarjanje je namreč v svoji končni obliki veliko več kot 

le sledenje navodilom in enostaven prenos ideje iz zapisane oblike v stvarno, saj se v procesu 

dela skoraj vedno pripeti, da je potrebno za najbolj optimalno izvedbo uporabiti ustvarjalno 

mišljenje. Na ta način tehniško ustvarjanje predstavlja pomemben dejavnik pri krepitvi 

izražanja ustvarjalnega mišljenja. 

Cilj 2: Predstaviti modelirne mase, primerne za uporabo v predšolskem obdobju ter 

njihove karakteristike. 

Vse o modeliranju ter modelirnih masah je podrobneje predstavljeno v 3. poglavju. Zaradi 

široke uporabe različnih materialov se je bilo za namene tega diplomskega dela potrebno 

osredotočiti na zgolj nekaj izmed njih, kar pa seveda ne pomeni, da so nekatere mase absolutno 

boljše za uporabo v predšolskem obdobju kot druge. Na koncu na odločitev o uporabljeni vrsti 

materiala vplivajo zlasti dejavniki kot so dostopnost ter osebna preferenca tako otrok kot 

vzgojitelja, pretežno na podlagi namena uporabe in s tem povezanimi materialnimi in 

oblikovnimi lastnostmi izbrane modelirne mase. 
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Cilj 3: Ugotoviti vrsto in pogostost uporabe modelirnih mas v vrtcih. 

Pogostost uporabe modelirnih mas v vrtcu smo preverjali s pomočjo anketnega vprašalnika, 

podrobneje predstavljenega v 5. poglavju. Ugotovili smo, da je raba modelirnih mas v 

predšolskem obdobju dokaj razširjena, saj glede na zbrane podatke oblikovno delo z 

modelirnimi masami otrokom ponudi na razpolago na vsaj mesečni ravni več kot 80 % 

anketiranih oseb. Odstotek se sicer pri vodenih dejavnostih zniža, vseeno pa to ne zniža tudi 

samega stika otrok z modelirnimi masami, kar se ultimativno kategorizira kot njihova uporaba.  

Kar se tiče najpogosteje uporabljenih vrst modelirnih mas med anketiranimi osebami, lahko 

glede na pridobljene rezultate takšen naziv pripišemo slanemu testu, das masi, glini in 

plastelinu. 

Cilj 4: Ugotoviti pogostost in način uporabe izdelkov iz modelirnih mas med strokovnimi 

delavci vrtcev na drugih področjih kurikuluma. 

Tudi ta cilj smo realizirali s pomočjo anketnega vprašalnika, predstavljenega v 5. poglavju. 

Rezultati so pokazali, da je tovrstna uporaba materiala (v namen oblikovanja izdelkov za 

povezovanje z drugimi kurikularnimi področji) precej razširjena, saj več kot 60 % anketiranih 

oseb prakticira tak način dela. Med področji, za katera se izdelki v namen medpredmetnega 

povezovanja največkrat izdelujejo, prednjačita krepitev matematičnih in jezikovnih sposobnosti 

otrok z uporabo teh izdelkov. 

Cilj 5: Kritično ovrednotiti zasnovane in izdelane modele iz umetnih mas. 

Evalvacija dejavnosti in izdelave  modelov je podrobneje opisana na začetku tega (7.) poglavja. 

Ker med načrti in izvedbami dejavnosti oblikovanja izdelkov ni prihajalo do večjih odstopanj, 

menim, da je bila zasnova izdelkov in postopkov njihove izdelave ustrezna. V času pisanja 

naloge so še čisto vsi izdelki na voljo za uporabo. Trajnost njihove uporabe se bo tako pokazala 

le prek uporabe skozi daljše časovno obdobje. V glavnem pa izdelki iz fimo mase na pogled in 

otip delujejo čvrstejši in robustnejši kot izdelki iz das mase, a treba je poudariti, da je tako tudi 

zaradi  težjega oblikovanja s strani otrok (masa fimo soft se je v fazi oblikovanja izkazala za 

občutno čvrstejšo v primerjavi z das maso, ki so jo otroci lahko zgnetli in oblikovali popolnoma 

samostojno). 
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Cilj 6: Uporabiti izdelke iz modelirnih mas v različnih matematičnih situacijah in 

dejavnostih v namen razvijanja matematičnega in logičnega mišljenja otrok ter 

izboljšanja njihove prostorske predstavljivosti. 

Izdelava in uporaba oblikovanih izdelkov je podrobneje opisana v 6. poglavju. Izdelke iz vseh 

treh uporabljenih modelirnih mas smo dodatno tudi uporabili (oz. se izdelki iz das mase in fimo 

mase še vedno uporabljajo) v dejavnostih z namenom krepitve vseh zgoraj navedenih področij. 

Preko uporabe izdelkov so se otroci urili v urejanju elementov po velikosti in dolžini, v 

prepoznavanju različnih vrst geometrijskih likov, v krepitvi prostorske predstavljivosti ob 

igranju igre »Poišči like!«, v usvajanju osnov štetja in krepitvi logičnega mišljenja ob igranju 

igre domino ter v sposobnosti samostojnega prepoznavanja ter nadaljevanja vzorcev. 

 

7.3 PREVERJANJE HIPOTEZ DELA 
 

Večina hipotez, ki smo si jih zastavili v uvodnem poglavju, je bila potrjenih. Eno smo morali 

ovreči. V nadaljevanju sledi pregled hipotez in razvrstitev vsake posamezne med potrjene oz. 

ovržene. 

H 1: Več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev bo mnenja, da je uporaba 

modelirnih mas v vrtcu premalo razširjena. 

Pri AV8 smo preverjali, ali se večina anketiranih strokovnih delavcev strinja s trditvijo, da je 

uporaba modelirnih mas v vrtcu premalo razširjena. Na podlagi pridobljenih podatkov smo 

ugotovili, da je odgovor DA, saj je več kot polovica anketiranih (natančneje 28 oseb oz. 56 %) 

takšnega mnenja. Prva hipoteza je tako potrjena, vredno pa je poudariti, da podatek o 44 % 

oseb, ki menijo, da je uporaba modelirnih mas v vrtcu zadosti razširjena, kaže na višanje trenda 

uporabe. 

H 2: Vsaj polovica anketiranih strokovnih delavcev bo mnenja, da pogostejše 

vključevanje modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja otrokovo ustvarjalnost.  

Hipoteza je potrjena povsem enotno, saj je vseh 50 anketiranih oseb (100 %) mnenja, da 

pogostejše vključevanje modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja otrokovo ustvarjalnost. 

Značilnosti in povezave tehniškega ustvarjanja in ustvarjalnega mišljenja smo podrobneje 

spoznavali že pri teoretičnem delu, očitno pa je, glede na pridobljene podatke, možno 

prepletenost med obema konstantno opažati tudi v praksi. 
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H 3: Več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev bo znala našteti vsaj tri vrste 

različnih modelirnih mas. 

Specifika dotične hipoteze ni bila zastavljena kot posebno vprašanje v sklopu anketnega 

vprašalnika, niti kot takšno obravnavana v rezultatih in analizi podatkov. Glede na pridobljene 

rezultate je 40 anketiranih oseb (80 %) pri AV10 odgovorilo z vsaj tremi različnimi vrstami 

modelirnih mas. Na podlagi tega podatka lahko zastavljeno hipotezo potrdimo. 

H 4: Večina otrok brez dodatnih informacij ne bo znala našteti več kot eno vrsto 

modelirne mase. 

Potrditev ali ovržbo hipoteze je mogoče preveriti v poglavju 6.1. Tam je razvidno, da razen 

plastelina, nihče izmed otrok, razen ene deklice, ni znal našteti še kakšne druge modelirne mase. 

Večina otrok je tako znala našteti zgolj eno modelirno maso, s tem pa je hipoteza potrjena. 

H 5: Manj kot tretjina strokovnih delavcev uporabi izdelke iz modelirnih mas kot 

didaktični pripomoček za povezovanje z drugimi kurikularnimi področji. 

Podatke, potrebne za preverjanje te hipoteze, smo pridobili pri AV12, kjer je pri analizi 

rezultatov razvidno, da je izdelke iz modelirnih mas na drugih kurikularnih področjih že 

uporabilo 31 anketiranih oseb (61 %). Pri zastavitvi hipoteze je tako prvotno očitno prišlo do 

podcenjevanja razširjenosti uporabe izdelkov iz modelirnih mas v obliki didaktičnih 

pripomočkov na drugih področjih, hipoteza pa je s tem ovržena. 

H 6: Več kot polovica otrok bo pri modeliranju materialov iz umetnih mas imela težave z 

izdelovanjem zahtevnejšimi izdelkov, ki zahtevajo večjo mero natančnosti in višjo stopnjo 

fine motorike. 

Preverjanje te hipoteze je bilo nekoliko težavnejše kot preverjanje ostalih že zaradi relativnosti 

pojma zahtevnejši izdelek. Kategorizacija se zato navezuje zgolj na izdelke, izdelane za namene 

tega diplomskega dela, o katerih je več mogoče prebrati v 6. poglavju. Povzamemo lahko, da 

spada modeliranje izdelkov pri prvi dejavnosti med lažje za izdelavo (kače in kroglice), 

modeliranje izdelkov pri zadnji dejavnosti (domine) pa med težje oz. zahtevnejše za izdelavo 

izmed skupine izdelkov, ki smo jih oblikovali in uporabili za izvedbe nadaljnjih dejavnosti. Po 

takšni predpostavki lahko povzamemo, da izdelovanje zahtevnejših izdelkov večini otrok ni 

povzročalo večjih težav. Menim, da je večji faktor pri stopnji izdelave predstavljala 

zainteresiranost otrok za modeliranje. Med oblikovanjem je bilo namreč mogoče opaziti, da je 

nekaj otrok z izdelovanjem hitelo. Njihovi končni izdelki so bili posledično nižje kvalitete. 
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Večina tistih, ki jim je bilo v interesu narediti kvaliteten izdelek, pa se je dela lotilo počasneje 

in natančneje. Na podlagi tega lahko sklepamo, da večina otrok tudi pri izdelovanju 

zahtevnejših izdelkov ni imela težav. Pri tistih nekaj izdelkih, katerih izdelava je slabše 

kvalitete, predstavlja osrednji razlog za to določena mera hitenja in nenatančnosti pri izdelavi, 

a le  pri peščici otrok. Zastavljena hipoteza je tako ovržena.  

H7: Več kot polovica strokovnih delavcev bo mnenja, da bi klasifikacija področja tehnike 

in tehnologije kot samostojno kurikularno področje pripomoglo k višji stopnji uporabe in 

obravnave tehniškega udejstvovanja v predšolskem obdobju. 

V namen preverjanja hipoteze lahko povzamemo pridobljene podatke pri AV14, kjer je mogoče 

razbrati, da 33 anketiranih oseb (66 %) meni, da bi tovrstna klasifikacija novega kurikularnega 

področja pozitivno pripomogla k višji stopnji uporabe in obravnave tehniškega udejstvovanja 

v predšolskem obdobju. Hipoteza je s tem potrjena. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Uporaba modelirnih mas v vrtcu predstavlja manj razširjeno področje dejavnosti, ki 

vzgojiteljem ponuja odlične možnosti povezovanja z drugimi kurikularnimi področji. Poleg 

možnosti, opisanih v tem diplomskem delu, obstaja še mnogo primerov, kjer si lahko z uporabo 

modelirnih mas pomagamo z razširjanjem funkcij obstoječih, ali pa dodajanjem novih 

elementov. Kupljen izdelek z vnaprej določeno funkcionalnostjo lahko tudi enostavno 

nadomestimo s svojim lastnim. 

Pri tem pomembno vlogo predstavlja že sam proces izdelave, pri katerem otroci hkrati odkrivajo 

lastnosti uporabljenega modelirnega materiala, krepijo ročne spretnosti – fino motoriko, ter 

spoznavajo in preizkušajo različne tehnike in metode oblikovanja izdelkov. Vse našteto 

posledično lahko vpliva na krepitev ustvarjalnega mišljenja otrok. Ustvarjalno mišljenje 

predstavlja eno izmed ključnih sposobnosti za uspešnejše udejstvovanje na področju reševanja 

problemskih situacij, tehničnega ustvarjanja, likovnega ustvarjanja ter še na mnogih drugih 

področjih. Ob tem otrok novo pridobljeno znanje črpa skozi proces izkustvenega učenja, kjer 

večino časa poleg že prej naštetih sposobnosti dodatno pridobi še poglobljen vpogled v način 

izdelave določenih produktov in razloge za specifiko uporabljenih postopkov pri izdelavi. 

Med načrtovanjem in kasnejšim pisanjem diplomskega dela ter izvajanjem vseh dejavnosti 

povezanih z njim je bilo hkrati mogoče pridobiti oz. okrepiti različne veščine vodenja 

ustvarjalnih tehniških delavnic. Ne le za otroke, tovrsten način dela se je izkazal za zelo 

dobrodošlega pri usvajanju določenih veščin tudi za vzgojitelje, saj so nekatere izmed njih 

ključnega pomena za najučinkovitejšo možno izvedbo delavnic. Dobre sposobnosti 

ustvarjalnega mišljenja so tako potrebne tudi za optimalno vodenje skupine med procesom 

izdelave, saj velikokrat prihaja do določenih nenačrtovanih odstopanj med načrtovanim 

postopkom dela in med dejanskim delom. V takšnih situacijah je pomembna hitra in učinkovita 

reakcija in prilagoditev. Najboljše je, če so v iskanje prilagoditev soudeleženi tudi udeleženci 

delavnic – otroci. Alternativne rešitve včasih morda sicer niso tako učinkovite, kot prvotno 

načrtovane, a obenem ponujajo dodatno perspektivo na reševanje neke problemske situacije, 

kar že samo po sebi zopet krepi sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.  

Še eno izmed pomembnih opažanj med izvajanjem dejavnosti gre na račun kontinuirane 

konstantnosti toka dela, saj lahko med morebitnimi nenačrtovanimi daljšimi časovnimi intervali 

brez navodil za nadaljnje delo hitro pride do upada interesa. Za uspešno izvedbo ustvarjalnih 
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tehniških delavnic je tako med drugim bistvenega pomena pravilna časovna razporeditev dela, 

kar spada v področje organizacijskih sposobnosti – še ena izmed veščin, ki jo vzgojitelj s 

takšnimi načini dela lahko krepi in neguje. 

Z velikim zadovoljstvom lahko torej trdim, da je vodenje delavnic izdelovanja didaktičnih 

sredstev iz modelirnih mas pozitivno vplivalo tako na lasten pedagoški razvoj, kot na razvoj 

različnih spretnosti in sposobnosti otrok, povezanih z uspešnim oblikovanjem izdelkov. 

Poznamo ogromno različnih vrst modelirnih materialov in vsak izmed njih ponuja nekoliko 

drugačne možnosti oblikovanja. Raziskovanje le-teh je otrokom v zadovoljstvo in izziv, 

uporaba končnih izdelkov pa v korist kot specifično izdelan didaktični pripomoček. Seveda 

lahko modelirne mase uporabljamo tudi za različne likovne in dekorativne namene. Možnosti 

uporabe so izredno široke. Za kakršnokoli se že odločimo, pa poskrbimo, da bodo modelirne 

mase otrokom na voljo čim bolj frekventno in v čim večjem obsegu, saj ob pravilni rabi 

predstavljajo enega izmed glavnih gradnikov sposobnosti tehniškega ustvarjanja v zgodnjem 

otroštvu. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Vprašalnik za strokovne delavke in delavce vrtca 

 

Spoštovani! 

Sem študent Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo diplomskega 
dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje, za namen učinkovitejše sestave načrta za izdelavo 
didaktičnih pripomočkov iz modelirne mase. Oblikovani izdelki otrok bodo uporabljeni kot 
učna sredstva za nadaljnje udejstvovanje na matematičnem področju. Vljudno vas prosim, da 
vprašalnik v celoti izpolnite. Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v 
raziskovalne namene diplomskega dela. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 

Ljubljana, oktober 2018                                                                                   Matej Koščak 

 

OSNOVNI PODATKI 

1. Spol (obkrožite):    Ž       M      

2. Izobrazba:________________________________________   

3. Starost v letih (obkrožite): 

a) 20-30 

b) 31-40 

c) 41-50 

č) 51 in več 

4. Opravljate delo (obkrožite): 

a) vzgojitelj-a/ice 

b) pomočnik/ca vzgojitelj-a/ice 

c) drugo (navedite):______________________ 

5. Delovna doba v vrtcu (število let): __________ 

6. Starostna skupina otrok v oddelku (navedite): __________ 
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VPRAŠALNIK 

1. Modeliranje oz. oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas je lahko izredno koristna 
dejavnost za razvijanje spretnosti in sposobnosti otrok na več različnih področjih. Na 
katero (kurikularno) področje najprej pomislite ob omembi pojma modeliranje in zakaj? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ali menite, da je uporaba modelirnih mas pri delu v vrtcu zadosti razširjena? 

a) DA, ker__________________________________________________________________ 

b) NE, ker__________________________________________________________________ 

3. Kako pogosto otrokom v oddelku ponudite delo z oblikovanjem modelirnih mas v 

namen: 

Uporabe za njihovo prosto igro? Izvajanja vodenih dejavnosti? 

a) vsaj enkrat tedensko a) vsaj enkrat tedensko  
b) nekajkrat mesečno b) nekajkrat mesečno 
c) približno enkrat mesečno c) približno enkrat mesečno 
č) nekajkrat letno č) nekajkrat letno 
d) približno enkrat letno d) približno enkrat letno 
e) nikoli e) nikoli 

 

4. Katere vrste modelirnih mas poznate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Katera je vaša najljubša modelirna masa za uporabo pri delu z otroki? Prosim zapišite 
še glavni razlog (ali več njih) za takšno izbiro. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Ali pri uporabi modelirnih mas v namen izvajanja vodenih dejavnosti končne izdelke 
kdaj uporabite kot učni pripomoček za povezovanje z dejavnostmi z drugih področij? Če 
je vaš odgovor pritrdilen, prosim zapišite še področje in na kratko opišite način takšne 
uporabe. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Ali menite, da pogostejše vključevanje modeliranja v dnevne dejavnosti spodbuja 
otrokove sposobnosti ustvarjalnega mišljenja? 

a) DA, ker__________________________________________________________________ 

b) NE, ker__________________________________________________________________ 

8. Ali menite, da bi vključitev dodatnega področja – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA med 

že ustaljena kurikularna področja pripomogla k širši uporabi in obravnavi tehniškega 

udejstvovanja v predšolskem obdobju? 

a) DA, ker__________________________________________________________________ 

b) NE, ker__________________________________________________________________ 

9. Naštejte nekaj primerov izdelkov iz modelirnih mas, ki bi jih lahko oblikovali za 

namen matematičnih dejavnosti. Katero področje bi z uporabo tega izdelka razvijali in 

v kolikšni meri na lestvici od 1 (najmanj) do 5 (največ)? Številko vpišite na črto pri 

opciji. 

Izdelek: logično mišljenje___, ustvarjalnost___, fino motoriko___, 
prostorsko predstavljivost___,  tehnične spretnosti___, sposobnost 
za reševanje problemov___ 

Izdelek: logično mišljenje___, ustvarjalnost___, fino motoriko___, 
prostorsko predstavljivost___,  tehnične spretnosti___, sposobnost 
za reševanje problemov___ 

Izdelek: logično mišljenje___, ustvarjalnost___, fino motoriko___, 
prostorsko predstavljivost___,  tehnične spretnosti___, sposobnost 
za reševanje problemov___ 

Izdelek: logično mišljenje___, ustvarjalnost___, fino motoriko___, 
prostorsko predstavljivost___,  tehnične spretnosti___, sposobnost 
za reševanje problemov___ 
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