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POVZETEK 
 

 

Ker se v današnjih časih vse pogosteje trudimo živeti zdravo in v stiku z naravo, v 

ospredje stopajo »skoraj pozabljeni« materiali, ki so svojo pomembno vlogo v življenju 

ljudi že odigrali v preteklosti. Eden izmed teh materialov je prav ovčja volna, o kateri 

bomo govorili skozi diplomsko delo. Reja ovc se ponovno pogosteje pojavlja, vedno 

bolj so cenjeni in uporabljeni ročno izdelani izdelki iz ovčje volne (pleteni, polsteni), 

volnene odeje in preproge, ovčje kože, jagnjetovo meso, ovčji sir.  

Zaradi drugačnega načina življenja in nenehnega hitenja so današnji otroci prikrajšani 

za prvovrstni stik z naravnim materialom – ovčjo volno in izkustveno učenje, ki izhaja 

iz neposrednega rokovanja z materialom in ima pomembno vlogo na vseh področjih 

razvoja. Predšolsko obdobje je najustreznejši čas za pridobivanje izkušenj, spoznavanje 

materialov in grajenje pozitivnega odnosa do žive in nežive narave. Prav vzgojitelji v 

vrtcu jim lahko damo možnost teh prvovrstnih izkušenj, ki jih mogoče ne bi bili nikoli 

deležni. Ovce in volna niso težko dostopni za spoznavanje, saj imamo ovce skoraj vsi 

možnost spoznati na bližnji kmetiji. In prav čutne izkušnje, ki jih otroci pridobijo z 

neposrednim spoznavanjem ovčje volne, so spodbuda za nadaljnjo spoznavanje in 

učenje – izkustveno učenje. In preden se izgubijo postopki obdelave volne, kot so 

predenje, sukanje, tkanje, pletenje, kvačkanje, mokro in suho polstenje, šivanje,  ki jih 

verjetno poznajo še kakšni stari starši otroka v vrtčevskem oddelku, izkoristimo to 

priložnost in otroke neposredno seznanimo z njimi. Dandanes se ponovno ustvarjajo 

tudi lokalni rokodelski centri, ki se trudijo za ohranitev rokodelskih, domačih 

umetnostnih obrti,  vzgojitelji pa lahko otroke nad tem navdušimo oz. jim predamo 

pozitiven odnos in spoštovanje do narave, živali in izdelkov iz naravnih materialov. 

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, tehnika in tehnologija, volna in volneni izdelki, 

izkustveno učenje in igra  
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WOOL AS A MATERIAL FOR EXPERIENTIAL 
LEARNING IN KINDERGARTEN  

 

ABSTRACT 

 

Because in today's times we are increasingly trying to live healthy and in touch with 

nature, the »almost forgotten materials, which have played an important role in people's 

lives in the past, are in the forefront. One of these materials is sheep wool, which we 

will talk about through the degree. Sheep breeding is more frequent, more and more 

valued and used handmade sheep wool products (knitted, felted), woolen rugs and 

carpets, sheepskin, lamb meat, sheep cheese. 

Due to a different way of life and constant rush, today's children are deprived of first-

class contact with natural materials - sheep wool, and experiential learning resulting 

from direct handling of materials and plays an important role in all areas of 

development. The pre-school period is the most appropriate time to acquire a wide 

range of experiences, get to know materials and build a positive attitude towards living 

and non-living nature. Kindergarten teachers can give them the opportunity of these 

first-class experiences, which they might never have received. Sheep and wool are not 

easily accessible for getting to know, because we have sheep almost all the opportunity 

to get to know the nearby farm. And the very sensory experiences that children acquire 

through direct knowledge of sheep wool are an incentive for further learning and 

learning - experiential learning. And before wool processing operations are lost, such as 

spinning, twisting, weaving, knitting, crocheting, wet and dry stuffing, sewing; and who 

probably knows some old parents of the child in the kindergarten department, we take 

this opportunity and inform the children directly to them. Nowadays, local craft centers 

are re-creating, which are trying to preserve handicraft, domestic arts crafts, and, as 

educators, the children can be enthusiastic about this and give them a positive attitude 

and respect for nature, animals and products from natural materials. 
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1 UVOD 
  

 

Naravno okolje nudi številne možnosti za otrokov razvoj, igro in učenje. Spoznavanje 

raznih materialov in živih bitij v naravnem okolju je lahko zanimiva dejavnost, ki 

pritegne radovednost predšolskih otrok in omogoča zgodnje razvijanje naravoslovno-

tehniškega opismenjevanja otrok. Ta izkušnja pomaga otroku širiti obzorja, omogoča 

samostojno opazovanje, raziskovanje in lahko deluje kot aktivni udeleženec. Ob tem 

krepi svojo voljo, usvaja nove spretnosti in pridobiva nova znanja.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema  
 

»Ovca je bila zagotovo ena izmed prvih udomačenih živali in volneno vlakno verjetno 

prvo uporabljeno tekstilno vlakno« (Kancler, Ženko, Zorko, Birtič, Mrzel, Mahne, 

2013, str. 3). Reja ovc je bila skozi tisočletja namenjena pridobivanju ovčje volne za 

izdelavo oblek, v prejšnjem stoletju pa se je s pojavom industrijskega pridelovanja 

rastlin za proizvodnjo tekstila in pojavom umetnih vlaken, dragoceni pomen volne začel 

izgubljati. Kljub temu pa je zaradi visokih tehnoloških lastnostih ovčja volna zelo 

primeren material za današnji čas, njene visoke tehnološke lastnosti pa so tekstilni 

industriji nedosegljive, da bi izdelali umetne materiale podobne kakovosti (Kancler idr., 

2013). Pomembne lastnosti ovčje volne so trdnost, prožnost, kodravost, 

higroskopičnost, mehkoba, volumen, zračnost, izolativnost, najbolj pogosti tekstilno-

tehnološki postopki pa so predenje, sukanje, tkanje, pletenje, kvačkanje, mokro in suho 

polstenje, šivanje (Jug-Hartman, 1997).  

Otroci so v preteklosti spontano, neposredno pridobivali čutne in spoznavne izkušnje ob 

obdelavi ovčje volne in igri z njo. Neposredno so se naučili skrbeti za ovce, postopkov 

obdelave nastrižene volne in izdelovanja izdelkov. Ovčja volna dandanes sicer nima 

ključnega pomena za naše vsakdanje življenje, je pa zaradi svoje dostopnosti in 
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enostavnosti obdelave zelo primeren material za učno delo v vrtcu, kjer bi lahko otroci 

pridobili marsikatero čutno izkušnjo.  

Spoznavanje ovc, ovčje volne in izdelovanja izdelkov iz nje spada po Kurikulumu za 

vrtce pod področji narave in umetnosti, v okvir narave pa spada tudi tehnična vzgoja. 

Povezava področij narave in umetnosti bi lahko dala pogoje za povezavo tehnologije 

volne in izkustvenega učenja v vrtcu, ob igri temeljne dejavnosti v vrtcu. Kot globalne 

cilje iz Kurikuluma za vrtce (Bahovec, D., E., Bregar, G., K., Čas, M., Domicelj, M., 

Saje-Hribar, N., Japelj, B., Jontes, B., Kastelic, L., Kranjc, S., Marjanovič Umek, L., 

Požar Matijašič, N., Vonta, T., Vrščaj, D., 1999) primerne za organizacijo dejavnosti 

tehnologije volne bi izpostavili naslednje: 

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti; 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije;  

− doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Izkustveno učenje je proces, v katerem poskušamo oblikovati smisel na podlagi 

zavedne, neposredne, realne situacije, pri tem pa se zavzemamo, da bi si ta smisel 

zapomnili in rezultate vključili v svoje življenjsko izkustvo. Pri predšolskih otrocih je 

aktivnost bolj priljubljen način učenja kot posredovane izkušnje v obliki besed in slik 

(Garvas, 2010). V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr, 1999) je zapisano, da moramo 

otroku nuditi možnosti in spodbude, da sprašujejo o tem, kar vidijo, in se učijo iskati 

odgovor tako, da opazujejo, raziskujejo, eksperimentirajo, opisujejo, razlagajo. 

V našem primeru lahko napovem, da je v okviru vrtčevskih dejavnosti (praktični del) 

potekalo izkustveno učenje, saj so na kmetiji otroci spoznavali ovce, ogledali so si 

striženje ovce, preizkusili so se v obdelavi ovčje volne in izdelovali izdelke iz nje.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega, praktičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu bomo predstavili ovce, lastnosti in postopke obdelave ovčje volne, 

zgodovino reje ovc, predstavili pa bomo tudi izbrane tehnike dela z volno (striženje, 

čiščenje, pranje, česanje volne). V empiričnem delu bomo s pomočjo anketnega 

vprašalnika pri pedagoških delavcih ugotovili poznavanje ovčje volne kot materiala za 

izkustveno učenje v vrtcu. V praktičnem delu bomo v vrtcu ugotavljali, kako otroci 
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sprejemajo volno in tehnološke postopke ter nato analizirali in ovrednotili dejavnosti 

otrok ob izdelovanju izdelkov iz volne (mokro polstenje, tkanje, šivanje blazin in 

polnjenje z ovčjo volno). 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze dela 
 

Namen našega dela je umestitev volne kot materiala pri vrtčevskih dejavnostih. 

Diplomsko delo je namenjeno zlasti pedagoškim delavcem v vrtcu. V njej bodo našli 

nekaj informacij o ovcah, seznanili se bodo s postopki obdelave, spoznavanja in 

uporabe njihove volne ter tri primere praktičnih, tehnično-ustvarjalnih dejavnosti za 

otroke druge starostne skupine. Mogoče bo kdo ob branju spremenil mnenje o ovcah in 

volni, kdo pa se bo mogoče celo navdušil ali opogumil za spoznavanje ovc in volne ter 

izdelavo izdelkov iz nje s predšolskimi otroki. 

Zadali smo si naslednje cilje (C 1–4): 

C1: podati osnove o volni, kot materialu in predstaviti izbrane tehnike dela z volno.; 

C2: s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti poznavanje ovčje volne pri pedagoških 

delavcih kot materiala za izkustveno učenje v vrtcu; 

C3: ugotoviti kako otroci sprejemajo material (zaznavajo, občutijo, kakšno imajo 

mnenje o volni) tj. volno in tehnološke postopke; 

C4: analiziranje in ovrednotenje dejavnosti otrok ob izdelovanju in izdelkih iz volne.  

Preverjali smo naslednje hipoteze (H 1–5): 

H1: večina anketiranih pedagoških delavcev je mnenja, da je uporaba ovčje volne kot 

naravni material premalo zastopana; 

H2: večina anketiranih pedagoških delavcev pozna manj kot polovico lastnosti in 

tehnoloških postopkov uporabe volne v vrtcu; 

H3: večina otrok v vrtcu že pozna nekatere postopke (striženje ovc) in volnene izdelke 

(pulover, nogavice, copati); 
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H4: večina otrok bo pokazala interes in sodelovala pri dejavnostih spoznavanja ovčje 

volne, obdelavi ovčje volne in izdelovanju izdelkov iz ovčje volne; 

H5: v povprečju bodo otroci dalj časa zdržali pri dejavnosti mokrega polstenja, sledi 

šivanje, najmanj časa bodo zdržali pri tkanju. 

 

1.3 Metodologija dela 
 

− Zbiranje in študij ustrezne literature in virov; 

− deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov; 

− strokovna ekskurzija na kmetijo z ovcami; 

− ogled striženja ovce; 

− načrtovanje in izvedba delavnic; 

− fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov; 

− preizkušanje in vrednotenje narejenih izdelkov; 

− metoda anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu; 

− statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija. 

Praktični del diplomskega dela: 

- vzorec: 24 otrok, starih od 5 do 6 let; 

- pripomočki: sredstva za načrtovane dejavnosti (plakat, lepilo, flomastri, 

barvice, svinčniki, risalni listi, A4 listi, škarje, volnen pulover, volnene 

nogavice, volnene rokavice, volnena odeja, ovca iz ovčje volne, fotografije v 

povezavi z ovcami, nastrižena ovčja volna, vedro z vodo, stojalo za sušenje, 

krtača za česanje volne, očiščena in nečesana ovčja volna, česana ovčja 

volna, barvna česana ovčja volna, kolovrat, kosi tanke prosojne tkanine 

(zavese), posode z vodo in detergentom, trda mila, voda s kisom, zaščita za 

mize, zaščitne majice, barvne volnene niti, statve, blago, sukanec, šivanke, 

fotoaparat; 

- postopek zbiranja in obdelave podatkov: opazovanje, dnevniški zapis, 

fotografiranje.  
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Empirični del diplomskega dela: 

- vzorec: 56 strokovnih delavcev; 

- pripomočki: anketni vprašalnik za strokovne delavce; 

- postopek zbiranja in obdelave podatkov: anketni vprašalnik. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 
 

V diplomskem delu obravnavamo ovčjo volno kot material pri izkustvenem učenju v 

vrtcu, zato drugo poglavje (teoretični del) pričnemo s predstavitvijo razvoja ovčjereje, 

uporabe ovc, pasem ovc v Sloveniji, izgleda, prehrane in vzgoje ovc. Podrobneje 

predstavimo ovčjo volno, njene tehnološke lastnosti, obdelavo le te (striženje ovc, 

čiščenje in pranje volne, česanje volne), tekstilno-tehnološke postopke (predenje, tkanje, 

pletenje, kvačkanje, mokro polstenje, suho polstenje, šivanje) in še druge uporabnosti 

ovčje volne. V nadaljevanju predstavimo  tehnologijo volne v vrtcu v povezavi s 

kurikulumom za vrtce, tehnično vzgojo v vrtcu in povezavo med igro predšolskega 

otroka in ovčjo volno. Osredotočimo se tudi na izkustveno učenje, ki je v procesu 

praktičnega dela v vrtcu zajemalo osrednjo vlogo. Drugo poglavje zaključimo s primeri 

otroške in strokovne literature o ovcah, volni in volnenih izdelkih. 

V tretjem poglavju (praktični del) predstavimo obravnavo volne v vrtcu. Predstavimo in 

ovrednotimo šest dejavnosti, ki smo jih izvedli v vrtcu v povezavi z ovcami in ovčjo 

volno in kjer je med celotnim procesom dejavnosti potekalo izkustveno učenje.  

V četrtem poglavju (empirični del) predstavimo rezultate raziskave, kjer smo s pomočjo 

anketnega vprašalnika ugotavljali poznavanje in uporabo ovčje volne pri pedagoških 

delavcih.  

Diplomsko delo strnemo s petim poglavjem, kjer je predstavljena diskusija ciljev in v 

samem zaključku izpostavimo smiselnost dela in opredelimo ključne dosežke.   
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2 O OVCAH  
 

 

»Ovca je bila zagotovo ena izmed prvih udomačenih živali in volneno vlakno verjetno 

prvo uporabljeno tekstilno vlakno« (Birtič, Cvirn, Grabrijan, Kancler, Zorko, Ženko, 

2014, str. 3). V nadaljevanju bomo predstavili osnovne informacije o ovcah in ovčji 

volni. 

 

2.1 Ovca 
 

Ovca je štirinoga žival, ki spada med prežvekovalce in je poraščena s kodrasto dlako – 

volno. Nekatere pasme ovc imajo na glavi spiralno oblikovane rogove, druge pasme 

rogov nimajo, pri nekaterih pasmah imajo roge zgolj samci. Samec se imenuje oven, 

samica je ovca, njun mladič pa je jagnje. Divje ovce imajo znotraj pasem podobno 

barvo dlake – običajno rjavo, barva dlake pri domačih ovcah pa je lahko znotraj 

posamezne pasme različna – različni barvni odtenki bele in rjave, lahko so tudi pisane 

ali lisaste. Domače ovce so pomembne predvsem zaradi pridelave volne, mleka in mesa. 

Ovce (in koze) lahko imenujemo tudi drobnica (Domača ovca, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca). Ovce imajo mladiče navadno 

enkrat na leto, brejost traja 148 dni (Angerer, 2002). V nekaterih pasmah imajo po 

enega mladiča, pri drugih pa lahko tudi po dva.  

»Ovce so razširjene v vseh deželah sveta, kjer so naravni pašniki in travniki. Kot vrsta 

so se zelo prilagodile različnim podnebnim in talnim spremembam, saj jih redijo od 

tropskih predelov do skrajnega severa ali juga, kjer se je naselil človek. Tolikšno 

razširjenost je omogočila dobra prilagodljivost vrste, kar je povzročilo razvoj številnih 

zelo različnih pasem in tipov. Razlikujejo se po velikosti, teži, oblikah, dlaki oz. volni, 

po barvi in proizvodnih lastnostih. Mnoge od teh razlik so posledica prilagajanja okolju, 

mnoge pa so rezultat zavestnega rejskega dela« (Zagožen, 1981, str. 5). 
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2.1.1 Razvoj ovčjereje 

 

Ovce so pričeli rediti predvsem zaradi mesa, mleka in kož. Stari Grki, Rimljani in 

kasneje Španci so pričeli z načrtno rejo ovc – prvo obdobje intenzivne ovčjereje. 

Najprej so parili in redili ovce z mehkejšo podlanko – volno, ki se je obdržala vse leto 

(Angerer, 2002).  

Na območju današnje Slovenije je bila v 18. stoletju ovčjereja (poleg konjereje) 

najpomembnejša živinorejska panoga. Ovce so bile nezahtevne za rejo, preživele so tudi 

ob skromni prehrani, dajale so mleko, meso in volno (Osrednji slovenski spletni portal 

za ovce in koze, https://www.drobnica.si/gradiva/).  

V začetku 19. stoletja se je v Angliji v začetku industrijske revolucije pričelo drugo 

obdobje intenzivne ovčjereje. Skoraj hkrati so se odločili za vzgojo ovc v Avstraliji, na 

Novi Zelandiji in v Ameriki – te dežele so postale glavne proizvajalke volne in ovčjega 

mesa, zato se je število ovc v Evropi močno zmanjšalo. Na avstralskih in 

novozelandskih pašnikih so bili idealni pogoji za rejo ovc, zato so se hitro množile, 

njihova volna pa je postajala vedno bolj kakovostna (Angerer, 2002). 

V primerjavi z današnjim časom je bila nekdaj reja ovc bolj razširjena, po ekonomski 

pomembnosti so rejo ovc prehitele reje prašičev, kokoši in goveda. Dandanes imajo 

največje črede ovc Kitajska, Avstralija, Indija in Iran (Domača ovca, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca). Evropa doživlja vzgojo ovc 

počasi, vendar vztrajno. Ovca je nezahtevna in nove pasme dajejo kakovostno meso, 

mleko, ki ga marsikje predelajo v ovčji sir, in volno, ki si znova vztrajno utira pot na 

najrazličnejša področja uporabe (Angerer, 2002).  

 

2.1.2 Uporabna vrednost ovc 

 

Ovc ne gojimo samo zaradi volne, temveč tudi zaradi mesa, mleka, kože, loja, lanolina 

in roževine (Jug-Hartman, 1997).  
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- Po odkritju umetnih vlaken je cena volne zelo padla. V Sloveniji je 

razširjena praksa prodaje-menjave »blago za blago« – surovo volno 

ovčerejci menjajo za volnene izdelke (surovo volno menjajo za že izdelane 

volnene odeje, preje, toplotne in zračne izolacije).  

- V kulinariki se ovčje meso (ovčetina, bravina) pogosto pojavlja predvsem v 

sredozemskih državah, osrednji in južni Aziji in Avstraliji. V Sloveniji se 

uporablja zlasti jagnjetina (kuhana ali pečena), ki je mehkejša od ovčetine in 

nima tako izrazitega vonja in okusa.  

- Ovčje mleko je v primerjavi s kravjim mlekom bolj kalorično, vsebuje več 

proteinov, maščob in ogljikovih hidratov, vendar manj natrija in kalija. Iz 

njega  delajo nekatere zelo znane vrste sira – feta (grški masten sir, kremast 

ali čvrst) in roquefort (francoski poltrdi sir s plemenito plesnijo). Tudi pri 

nas rejci mleko predelujejo v sir - bovški sir, stranska produkta pa sta 

albuminska skuta in sirotka. 

- Volna vsebuje linolin (mešanica maščobnih kislin), ki se uporablja v 

kozmetiki  

(Domača ovca, https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ovca).  

 

2.1.3 Pasme ovc v Sloveniji 

 

Kljub temu, da so v preteklosti na skoraj vsaki kmetiji imeli po nekaj ovc, Slovenija ni 

bila nikoli ovčerejska dežela, večje črede ovc so redili v  Beli krajini, Zgornje soški 

dolini,  Zgornje savinjski dolini, na Krasu in Gorenjski (Zagožen, 1981). V teh 

pokrajinah so nastale in se ohranile tudi slovenske avtohtone pasme ovc: 

- belokranjska pramenka (mesna pasma) 
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Slika 2.1: Belokranjska pramenka (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/belokranjska-pramenka-

bp/, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

- bovška ovca (mlečna pasma) 

 

Slika 2.2: Bovška ovca (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/bovska-pasma-b/, pridobljeno: 11. 12. 

2018) 

- istrska pramenka (mlečna pasma) 

 

Slika 2.3: Istrska pramenka (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/istrska-pramenka-ip/, pridobljeno: 

11. 12. 2018) 

- jezersko-solčavska ovca (mesna pasma) 
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Slika 2.4: Jezersko-solčavska ovca (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/jezersko-solcavska-

pasma-js/, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

- oplemenjena bovška ovca (mesno-mlečna pasma) 

 

Slika 2.5: Oplemenjena bovška ovca (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/oplemenjena-bovska-

pasma-vfb/, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

- oplemenjena jezersko-solčavska ovca (mesna pasma) 

 

Slika 2.6: Oplemenjena jezersko-solčavska ovca (https://www.drobnica.si/pasme/pasme-

ovc/oplemenjena-jezersko-solcavska-pasma-jsr/, pridobljeno: 11. 12. 2018) 
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2.1.4 Prehrana ovc 

 

Med vsemi domačimi živalmi je najlažje gojiti prav ovce, saj so skromne, prijetne in 

koristne. Skoraj vso leto si hrano na dovolj velikem pašniku iščejo same. Idealna  hrana 

zanje je 10–15 cm visoka trava, med katero rastejo različne ustnatice in metuljnice: 

medena, črna, bela detelja, nokota. Najbolje je, če imamo na voljo več pašnikov, da 

lahko ovce preselimo na drug pašnik, na prvem pa trava ponovno zraste in se obnovi.  

Pozimi za ovce skrbimo v hlevu in jih hranimo s senom, včasih jim damo tudi oves 

(vsebuje veliko mineralov). Vse leto moramo skrbeti, da dobijo ovce potrebno količino 

vode in nekaj soli (Angerer, 2002). 

 

2.2 Ovčja volna 
 

Ovčja volna je naravno, organsko, živalsko vlakno (Jug-Hartman, 1997). Volna slabo 

prevaja toploto, zato volnena oblačila varujejo ljudi pred mrazom in vročino.  

Eden glavnih razlogov za udomačitev ovce je bila najverjetneje prav volna, »saj je bila 

v pradavnini skupaj s krznom zelo pomembna surovina za zaščito pred mrazom. Skozi 

tisočletja se je s selekcijo kakovost runa izboljševala, saj so za pleme odbirali živali z 

večjim deležem finih vlaken« (Birtič in ost., 2014, str. 3) 

Ovčji kožuh sestavljata nadlanka (zelo groba dlaka) in podlanka (tanka in mehka dlaka) 

– volna. Zgradba ovčje nadlanke je enaka zgradbi naših las: 

- osrednji del: lasni stržen (čim bolj groba je dlaka, tem debelejši je njen 

stržen, kolikor debelejši je, toliko boljši toplotni izolator je volna in večja je 

njena higroskopičnost – to je velikega pomena za živali, ki živijo v naravi); 

-  navzven sledi lasna skorja, sestavljena iz poroženelih celic povrhnjice; 

- zunanja plat dlake: povrhnjica (varuje dlako pred zunanjimi vplivi) (Angerer, 

2002). 

Kemična sestava volne: »Volnena vlakna sestavljajo predvsem beljakovinske snovi iz 

skupine roževin. Roževina stržena in predvsem skorje vsebuje žveplo, ki povečuje 

razteznost, odpornost in elastičnost vlakna pa tudi skodranost in predivno kakovost 
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volne« (Angerer, 2002, str. 18). Volneno vlakno vsebuje maščobo lanolin in z večanjem 

le tega se povečuje toplotna izolativnost (Ovčja volna, https://www.slonep.net/eko-

bivanje/sonaravna-gradnja/ovcja-volna). 

 

Slika 2.7: Prerez volnenega vlakna (http://www.terralana.co.nz/performance.html, pridobljeno 20. 12. 

2018) 

 

2.2.1 Tehnološke lastnosti ovčje volne  

 

Pri določanju kakovosti vlaken je potrebno upoštevati namen uporabe in glede na to 

oceniti dobre in slabe lastnosti vlaken. Najpomembnejše lastnosti in lastnosti, ki si 

pomembne pri vseh mehanskih in kemičnih postopkih predelave, so:  

- fizikalne lastnosti: dolžina, debelina, gostota, higroskopičnost (sposobnost 

vsrkanja vlage), mehanske lastnosti (trdnost, razteznost in prožnost), optične 

lastnosti (lesk in obstojnost na svetlobi), toplotne lastnosti (zmehčišče, tališče, 

razkroj, vnetljivost); 

- kemične lastnosti: reagiranje in obstojnost proti kislinam, alkalijam, 

oksidacijskim sredstvom, organskim topilom, vodi in barvilom; 

- biološke lastnosti: odpornost proti mikroorganizmom in insektom (Jug-Hartman, 

1997).  

 

2.2.2 Obdelava ovčje volne 

 

Ovčjo volno lahko pridobimo in obdelamo ročno ali strojno. Včasih je ves postopek 

potekal ročno, danes pa je veliko ročnega dela in orodja zamenjala strojna obdelava in 

naprave. 
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2.2.2.1 Striženje 

 

Ovce strižemo enkrat ali dvakrat letno – pomladi in jeseni. Volno pridobivamo z ročnim 

ali strojnim striženjem živih ovc, to volno imenujemo strižna, surova ali runska volna. 

Po striženju volno sortiramo, saj je na različnih delih telesa različne kakovosti 

(upoštevamo barvo, čistost, kodravost, debelino in dolžino) (Jug-Hartman, 1997). 

 

Slika 2.8: Ročne škarje za striženje ovc (https://www.agronet.si/izdelek/820710/skarje-za-ovce-

27cm, pridobljeno: 15. 12. 2018)   

 

Slika 2.9: Električne škarje za striženje ovc 

(https://www.trgovinastern.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4198, pridobljeno: 15. 12. 2018) 

 

Slika 2.10: Postopek striženja (https://povezujemo.si/strizenje-ovc-obnova-vodnjakov-in-postavljanje-

kaminov-ludvik-vukan-s-p, pridobljeno: 19. 12. 2018) 
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2.2.2.2 Čiščenje in pranje 

 

Ostriženo ovčjo volno lahko nato obdelamo ročno ali strojno (industrijske naprave). 

Pred postopkom pranja volni odstranimo odvečne primesi, kot so trave in ostali 

rastlinski material. Volno nato približno 20 minut namakamo v vodi,  kjer tudi izgubi 

izrazit vonj, nato jo posušimo (Kancler idr., 2013). 

 

2.2.2.3 Česanje/mikanje 

 

Volno  nato proizvajamo s česanjem  surove volne,  pri čemer  odstranimo kratke 

vlaknene kose in nečistočo. Poznamo ročno in strojno česanje volne. Za ročno česanje 

uporabljamo ročni krtači – gradaši (leseni z žičnatimi zobmi) ali krtačo na klopi. 

Postopek mikanja pričnemo z ločevanjem posameznih manjših kosov volnenih vlaken. 

Posamezne kose položimo na krtačo, vlakna se med drgnjenjem obeh krtač poravnajo 

enakomerno in vzporedno. Razčesano volno uporabimo za polstenje ali jo spredemo s 

kolovratom  (Kammgarn, https://de.wikipedia.org/wiki/Kammgarn, Kancler idr., 2013).  

 

Slika 2.11: Krtača za česanje volne na klopi (http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/620, 

pridobljeno: 13. 12. 2018)   
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Slika 2.12: Ročni krtači za česanje volne (https://naturaland.si/za-ustvarjanje/filcanje/pripomocki-za-

kardiranje-in-cesanje-vlaken/lesene-krtace-za-kardiranje-par.html, pridobljeno: 27. 12. 2018) 

  

2.2.3 Tekstilno-tehnološki postopki  

 

Najbolj pogosti tekstilno-tehnološki postopki obdelave ovčje volne so predenje, 

sukanje, tkanje, pletenje, kvačkanje, mokro in suho polstenje, šivanje (Jug-Hartman, 

1997). Volnene izdelke lahko izdelamo iz volnene preje ali pa iz česane volne. 

(Angerer, 2002). 

 

2.2.3.1 Predenje 

 

Predenje je vitje vlaken v prejo. To lahko storimo s stroji za predenje, ki volno navijejo 

na vrtljive zavoje, včasih pa so to storili s predenjem na kolovrat, ki ga  za ročno 

predenje lahko uporabljamo še danes. Volnena preja je trdna, gladka in enakomerna in 

se večinoma uporablja kot nit za visokokakovostna zgornja oblačila (pletenine in 

tkanine), nogavice in domače tekstilne izdelke (Kammgarn, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kammgarn). 

Opis postopka predenja: »Za predenje je najprimernejša in najkvalitetnejša volna 

dolžine dveh do treh centimetrov. Predica v desni roki drži zvitek volnenega prediva, iz 

katerega s prsti leve roke oblikuje nit. Z nogo medtem poganja nožni pedal, ki vrti 

pogonsko kolo. Spredena nit se med vrtenjem pogonskega kolesa navija na cevko 

vretena. Nožni pedal poganja tako, da se kolo vrti v smeri urinega kazalca« (Od runa do 

klobke volne, https://www.zlatoruno.com/blog/post/od-runa-do-klopke-volne).  
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Preja ni trdna nit, je pa dovolj čvrsta za ročno tkanje. Za pletenje in kvačkanje 

uporabljamo sukano volno (volneni sukanec), ki je veliko trša od preje in nastane tako, 

da sesukamo tri ali štiri niti preje (Angerer, 2002). 

 

Slika 2.13: Postopek predenja na kolovrat (http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/769, 

pridobljeno: 27. 12. 2018) 

 

Slika 2.14: Klobčič volne (https://www.delo.si/druzba/panorama/upiranje-mrazu-v-predelanih-ovcjih-

kodrih.html, pridobljeno: 13. 12. 2018) 
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Slika 2.15: Kolovrat v vrtcu (Osebni arhiv, datum posnetka: 16. 4. 2018) 

 

2.2.3.2 Barvanje volne 

 

Najpogostejša naravna barva ovčje volne je kremno bela, lahko pa je tudi rjava ali črna. 

Volno lahko obarvamo s kupljenimi barvili, lahko pa jo obarvamo z naravnimi barvili. 

Čim tanjša in mehkejša je volna, tem lepše se bo obarvala – groba volna se navadno 

obarva neenakomerno. Večina rastlinskih barvil je neodporna proti vodi, svetlobi in 

drgnjenju, zato moramo volno pred barvanjem obdelati s čimžami (kovinske soli, ki se v 

vodi topijo in omogočajo trdno vezavo barvil in obstojnost barve). Volno moramo pred 

barvanjem oprati, saj barva ne bo prijela, če bo volna mastna. Za naravno barvanje 

uporabimo tropske ali domače rastline (intenzivnost barve bo odvisna od letnega časa, 

ko smo rastlino nabrali, rastišča, časa barvanja). Nekaj naravnih sestavin za naravno 

barvanje volne: drevesni lišaji, zelene orehove lupine, črni pravi čaj, kava, brezovi listi 

(svetlo rumena barva), hrastovi listi, želod ali hrastova skorja (kakijeva barva), čebulni 

listi (temno rumena barva) (Angerer, 2002). 
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Slika 2.16: Volna obarvana z rastlinskimi barvili (http://www.ovce.si/domaca-volna-barvana-z-rastlinami, 

pridobljeno: 20. 12. 2018) 

 

2.2.3.3 Tkanje 

 

Tkemo lahko ročno ali z uporabo tkalskega stroja. Osnovno orodje za tkanje so statve. 

Tkanina nastane s pravokotnim križanjem podolžnih in prečnih niti. Način, kako 

vežemo niti v celoto imenujemo vezava – povezovanje vzdolžnih niti s prečnimi nitmi 

(votkom) v tkanino.  

Opis postopka tkanja: Delo pričnemo s snovanjem osnove – osnovnih niti, ki so 

podolžne niti v tkanini. Pomembno je, da vse niti enakomerno, vzporedno in z enako 

napetostjo navijemo na osnovni valj oz. okvir (na vseh štirih stranicah ima po pet ali več 

zatičev, med katere navijemo zahtevano število osnovnih niti ustrezne dolžine). 

Nadaljujemo s tkanjem prečne niti – prepletamo izmenjujoče pod in nad podolžnimi 

nitmi. (Ročno tkanje, http://www.rocnadela.si/index.php/predstavitev-kreativcev/218-

rocno-tkanje-polona-zabkar-sirec).  
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Slika 2.17: Ročno tkanje na statvah 

(https://www.napovednik.com/dogodek294178_prikaz_rocnega_tkanja_na_statvah_v_tehniskem, 

pridobljeno: 27. 12. 2018) 

 

Slika 2.18: Ročno tkanje na lesenih okvirjih v vrtcu (Osebni arhiv, datum posnetka: 20. 4. 2018) 

 

2.2.3.4 Pletenje/štrikanje 

 

Pletemo lahko ročno ali z uporabo pletilnega stroja. Za pletenje potrebujemo volneno 

prejo in par pletilk. Pletenino (tkanino) ustvarja več zank preje, imenovane šivi (v vrvici 

ali cevi).  

Opis postopka pletenja: Na pletilki imamo naenkrat aktivnih več šivov. Pletena tkanina 

je sestavljena iz več zaporednih vrst zank. Ko vsaka vrstica napreduje, se na novo 

ustvarjena zanka potegne skozi eno ali več zank iz prejšnje vrstice, postavi se na 

pridobljeno pletilko in zanka iz predhodne vrstice se nato potegne iz druge pletilke 

(Knitting, https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting).  
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Slika 2.19: Vzorec pletenja (https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting&prev=search, pridobljeno: 27. 

12. 2018) 

 

Slika 2.20: Pletenje (http://pletenjemdosrece.blogspot.com/2017/05/tecaj-pletenja-1-namijenjen-je.html, 

pridobljeno: 27 . 12. 2018) 

 

2.2.3.5 Kvačkanje 

 

Strojno kvačkanje ne obstaja, kvačkanje je proces ustvarjanja tkanine s povezovanjem 

zank preje z uporabo kvačke. Razlika med kvačkanjem in pletenjem je v uporabi orodja 

in v načinu izdelave – pri kvačkanju se vsak šiv zaključi, preden se nadaljuje z 

naslednjim, pletenje pa omogoča veliko aktivnih šivov hkrati (Crochet, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet).  
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Slika 2.21: Kvačkanje (https://diyprojects.com/amazing-crochet-patterns-for-beginners/, 
pridobljeno: 28. 12. 2018) 

 

2.2.3.6 Mokro polstenje/filcanje 

 

Mokro polstenje je postopek izdelave tkanine, kjer striženi, neobdelani volni dodamo 

vodo in milo, močno drgnemo, volna se začne sprijemati in nastane kompaktna osnova 

– polst oziroma filc (Naredi sam - polstenje volne, http://www.hobi-

ustvarjanje.si/wp/blog/naredi-sam-polstenje-volne/).  

Opis postopka mokrega polstenja: Volno v tankih plasteh zložimo v prvi sloj (vse 

volnene niti obrnjene v isto smer), dodamo drugi sloj (volnene niti obrnjene v nasprotno 

smer). Damo na stran, ponovimo postopek – ponovno ustvarimo dva sloja volne. Na eno 

izmed pripravljenih podlag iz volne naredimo vzorec iz barvne volne, pokrijemo s 

tkanino, poškropimo z vodo (da se luske na volni razprejo), premažemo z milom (volni 

spremenimo pH iz kislega v bazičnega), nekaj časa krožimo z rokami na istem mestu, 

dvignemo tkanino in jo prestavimo na drugo mesto, nadaljujemo po celotni površini. 

Obrnemo in nadaljujemo s polstenjem. Vode ne sme biti preveč, mila ne sme biti 

premalo. Dodamo druga dva sloja, polstimo (barvna volna je spodaj). Ko je končano – 

volna se med seboj dobro poveže, »zagrabi« barvno volno, se skrči. Zavijemo v 

bambusovo zaveso, valjamo v vse smeri. Izdelek mečemo ob mizo (šokiramo vlakna). 

Speremo pod mlačno vodo, preidemo v mrzlo (luske na volni se zaprejo). Pomočimo v 

vodo s kisom (volni vrnemo kisel pH). Posušimo na zraku ali s centrifugo.  
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Slika 2.22: Polstenje z ovčjo volno (Osebni arhiv, datum posnetka: 17. 4. 2018) 

 

Slika 2.23: Izdelek – polst (Osebni arhiv, datum posnetka:  17. 4. 2018) 

 

2.2.3.7 Suho polstenje/filcanje 

 

Suho polstenje je postopek izdelave tkanine, kjer s prebadanjem volnene kepe iz 

nespredene volne z iglo oblikujemo in izdelujemo manjše predmete (Pripomočki za 

polstenje, http://www.antus.si/ustvarjanje/prog.php?art=63-02).  
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Slika 2.24: Suho polstenje (https://ustvarjalneroke.si/diy-pticek-v-tehniki-suhega-polstenja/, pridobljeno: 

28. 12. 2018) 

 

2.2.3.8 Šivanje 

 

Šivanje je proces združevanja dveh ali več plasti tkanine, materiala. Šivamo lahko ročno 

s šivalnimi iglami ali strojno s šivalnim strojem. Pri ročnem šivanju nit, volno ali vrv 

vpeljemo skozi šivanko, ki jo nato prebadamo skozi plasti v enakomernih presledkih 

(Šivanje, https://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ivanje). 

Opis postopka šivanja: Za natančnejši izdelek najprej narišemo kroj (načrt), nato pa to 

obliko, mere prenesemo na tkanino, material in izrežemo. Nit vpeljemo skozi šivanko in 

skupaj sešijemo izrezan material v izdelek. Če šivamo tridimenzionalni izdelek 

(vzglavnik, igrača …), ga lahko napolnimo s polnilom – npr. z očiščeno, česano ovčjo 

volno.  
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Slika 2.25: Prerisovanje kroja (Osebni arhiv, datum posnetka: 23. 4. 2018) 

 

Slika 2.26: Šivanje blazin (Osebni arhiv, datum posnetka: 23. 4. 2018)     

 

Slika 2.27: Polnjenje sešitih blazin z ovčjo volno (Osebni arhiv, datum posnetka: 23. 4. 2018) 
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2.2.4 Uporabnost ovčje volne 

 

Zaradi slabo razvite  industrije za predelavo ovčje volne je le ta pogosto obravnavana 

kot odpadek pri reji ovc. Ovčjo volno lahko med drugim uporabimo za izolacijo hiše. 

Najbolj priporočljiva je za vgradnjo v strešne konstrukcije in izolacijo podov, lahko jo 

vgradimo kot surovo volno ali v obliki mehkih plošč (Ovčja volna, 

https://www.slonep.net/eko-bivanje/sonaravna-gradnja/ovcja-volna).  

 

Slika 2.28: Izolacija strešne konstrukcije s surovo volno 

(http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/jozl/obijanje-sten-ostresja-izolacija-naravna-neobdelana-

ovcja-volna/11896#blogArea, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

 

Slika 2.29: Surova volna (https://cl.all.biz/lana-de-ovejas-g46175, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

25 
 



 

Slika 2.30: Stenska izolacija s ploščami iz volne (http://www.mojprihranek.si/novice/obnova-in-

gradnja/vzdrzevanje/izolacije/izolacija-iz-ovcje-volne.html, pridobljeno: 11. 12. 2018)            

 

Slika 2.31: Volnene plošče (http://www.archiexpo.com/ja/prod/thermafleece/product-84214-

992837.html, pridobljeno: 11. 12. 2018) 

Z večanjem vsebnosti lanolina (maščoba) v volnenih vlaknih se povečuje toplotna 

izolativnost (poleti varuje pred vročino, pozimi pred mrazom) in odpornost proti 

zajedavcem. Za požarno varnost pri naravnih izolacijskih materialih pa jim dodajo 

posebne dodatke, s katerimi  v primeru gorenja dosežemo samougasljivost. Zaradi 

dobrega prenašanja vremenskih vplivov je življenjska doba volne ocenjena na več kot 

50 let, ne gnije in se hitro posuši v primeru zamakanja (Ovčja volna, 

https://www.slonep.net/eko-bivanje/sonaravna-gradnja/ovcja-volna, Izolacije iz ovčje 

volne,http://www.mojprihranek.si/novice/obnova-

gradnja/vzdrzevanje/izolacije/izolacija-iz-ovcje-volne.html).  

Ovčjo volno lahko zadelamo v tla na vrtovih in v rastlinjakih in z njo dosežemo boljšo 

rast rastlin. Tako povečamo sposobnost zadrževanja hranil in vode (ublažimo posledice 

suše), povečamo zračnost tal, volna zadržuje toploto v zemlji, preprečuje rast plevela, je 

vir počasi sproščujočega dušika za rastline. Nastriženo volno lahko tudi kompostiramo 

(volna v kompostu razpade v dveh letih), ta kompost pa je uporaben pri vrtnarstvu, saj 

zadržuje vodo in postopno sprošča hranila za prehrano rastlin (dušik, žveplo) (Poženel, 

Kancler, 2018). 
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Mongolski nomadi ovčjo volno uporabljajo pri izdelavi jurt (bivališča, podobna 

šotorom, v njih živijo vse leto in jih prestavljajo iz kraja v kraj). Jurta je zgrajena iz 

dveh platen (iz grobe ovčje volne izdelajo posebno tkanino), med njima pa je ovčja 

volna (Angerer, 2002).  

 

Slika 2.32: Mongolska platnena jurta (https://www.drevostavitel.cz/clanek/pravda-o-jurtach) 

 

2.3 Tehnologija volne v kurikulumu za vrtce 
 

Spoznavanje ovc, ovčje volne in izdelovanja izdelkov iz nje spada po Kurikulumu za 

vrtce pod področji narave in umetnosti, v okvir narave pa spada tudi tehnična vzgoja.  

S področja narave bi izpostavili naslednje globalne cilje, zapisane v Kurikulumu za 

vrtce (1999), ki so primerni za organizacijo dejavnosti s tehnologijo volne: 

- »doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti; 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave; 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike 

in tehnologije« (Bahovec idr., 1999, str. 56). 

Poudarek pri področju narave v vrtcu je »na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselje v raziskovanju in odkrivanju« (Bahovec idr., 1999, str. 55). 

Vloga odraslih je omogočanje raznovrstnih izkušenj ter biti otrokom ustrezen zgled, saj 
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otroci odnos do narave in raziskovanja prevzamejo prav od vzgojiteljev, staršev in 

drugih odraslih. (Bahovec idr., 1999).  

S področja umetnosti bi izpostavili naslednje globalne cilje, zapisane v Kurikulumu za 

vrtce (1999), ki so primerni za organizacijo dejavnosti s tehnologijo volne: 

- »doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti« (Bahovec idr., 

1999, str. 38). 

V Kurikulumu za vrtce je pri področju umetnosti zapisano, da so »izkušnje na področju 

umetnosti zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik 

uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja« (Bahovec idr., 1999, str. 38). 

Prav tako so umetniške dejavnosti tudi pomemben in spodbuden del za učenje na drugih 

področjih – v okviru umetniških dejavnostih povezujemo vsebine s področij narave, 

družbe, matematike, jezika in gibalnih dejavnosti; na izvedbeni ravni sta preplet 

različnih področij dejavnosti in prepletanje z dnevno rutino nujna. Vzgojitelji pa se 

moramo zavedati tudi večje pomembnosti procesa od rezultata (izdelka) – proces je v 

našem primeru izkustveno učenje. (Bahovec idr., 1999). Povzamem lahko, da nam ob 

igri kot temeljni dejavnosti v vrtcu povezava področij narave in umetnosti ponudi 

pogoje za povezavo tehnologije volne in izkustvenega učenja. 

 

2.3.1 Tehnična vzgoja 

 

»Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe in se vsak dan 

srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami« (Papotnik, 1993, str. 9). Spontano si pridobiva 

prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike; opazuje, prepoznava, posnema; v 

igri konstruira, gradi, razstavlja. V družinskem okolju ta proces poteka razmeroma 

spontano, v okviru predšolske vzgoje pa vse to poteka bolj načrtno, usmerjeno. 

Tehnična vzgoja prispeva k vsestranskemu oblikovanju otroka, povezovanju vseh 

vzgojnih področij, k uporabi različnih oblik in metod, doživetjem, ustvarjalnosti, 

opazovanju, posnemanju, preizkušanju, eksperimentiranju, sestavljanju, razstavljanju … 
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(Papotnik, 1993, str. 9, 10). Tri izmed načel predšolske vzgoje v vrtcu, zapisane v 

Kurikulumu za vrtce, ki jih lahko povežemo tudi s tehnično vzgojo, so: 

- »predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne 

zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, 

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira« (Bahovec idr., 1999, str. 19); 

 - »učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter 

oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na 

notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih 

izkušenj« (Bahovec idr., 1999, str. 19); 

- »otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje« (Bahovec idr., 1999, str. 19). 

 

2.3.2 Igra predšolskega otroka in ovčja volna 

 

»Čas otroštva je namenjen predvsem učenju, sprejemanju informacij, ki nam omogočajo 

uspešno prilagoditev na okolje in prav igra ima v tem procesu osrednjo vlogo. Otroku 

igra nudi varno okolje, kjer lahko eksperimentira, preizkuša najrazličnejše oblike 

vedenja in odzivanja, od katerih bo le najuspešnejše prenesel v življenje zunaj igre« 

(Nemec, Krajnc, 2011, str. 177). Igra je svobodna, notranje motivirana dejavnost otroka, 

kjer je otroku bolj pomembna sama dejavnost igranja kot cilj, ki bi ga lahko dosegel z 

igro, pravila nastajajo sproti in se lahko tudi sproti spreminjajo. (Nemec, Krajnc, 2011).  

V Kurikulumu za vrtce je zapisano (Bahovec idr., 1999), da naj bi bile otrokom v 

igralnici ves čas na voljo različne igrače in drugi nestrukturirani materiali, knjige, slike, 

izdelki.  

V današnjem času imajo otroci po večini preveč igrač, prevladujejo že komercialne 

konstruirane igrače, ki ne spodbujajo domišljije, otrokom motivacija ob igri hitro 

popušča, nekonstruiranih materialov pa zaradi privlačnosti konstruiranih igrač skoraj ne 

opazijo. Ovčja volna je primeren material za otroško igro –  kot surova, neobdelana 
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volna, kot volnen polizdelek ali kot volnen izdelek. Ovčja volna je prijetna na otip, tople 

in neintenzivne barve, ne povzroča poškodb, lahko jo očistimo, je netoksična,  ne 

onesnažuje okolja (Penič 2016). »Tehnologija ovčje volne zadovoljuje tudi potrebo 

urjenja vztrajnosti in natančnosti, nedodelane igrače pa zadovoljujejo potrebe po 

domišljijskem svetu in razvijajo zmožnost predstavljanja« (Pogačnik – Tolčič, 1966, po 

Penič, 2016, str. 2). 

V posameznih obdobjih prevladujejo igre določene vrste, med seboj pa se tudi 

prepletajo oz. se pojavljajo hkrati. Volna bi lahko nastopala v funkcijski oz. raziskovalni 

igri (uporaba predmetov, materialov za raziskovanje njihovih značilnosti), dojemalni oz. 

dramski/sociodramski igri (igre vlog), simbolni  oz. domišljijski igri (uporaba 

simbolnih, namišljenih predmetov, uporaba predvsem manj strukturiranih, manj 

realističnih igrač), ustvarjalni igri (ustvarjanje novih izdelkov), konstrukcijski igri 

(uporaba različnih materialov, otrok si zamisli konstrukcijo in jo sestavi oz. zgradi), 

vzgojitelj pa bi lahko volno vključil v igro s pravili (lahko jo izdela sam, lahko volno 

doda že obstoječi igri) (Nemec, Krajnc, 2011).  

Koliko bo otrok seznanjen in bo v stiku z volno (posredno ali neposredno) je odvisno 

predvsem od vzgojiteljev – kakšen odnos imamo mi in kakšno predznanje imamo o 

ovcah, volni in izdelavi izdelkov iz volne, kakšna je naša dosedanja praksa in kakšne so 

naše izkušnje spoznavanja volne in drugih naravnih materialov z otroki, katere materiale 

jim ponudimo v sklopu načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti (kako pripravimo 

prostor oz. igralnico).  

 

2.4 Izkustveno učenje 
 

»Skozi zgodovino je postalo učenje vse bolj abstraktno, odtujeno od praktične izkušnje 

in življenja. V vzgojno-izobraževalnih institucijah prevladuje »tradicionalno učenje«, ki 

je vse manj povezano s praktičnimi življenjskimi situacijami, saj prevladuje neposredno 

teoretično izobraževanje. Izkustveno učenje postavlja v tej situaciji most, ki združuje 

teoretično in praktično učno delo ter omogoča celostno spoznavanje« (Babuder, 2010, 

str. 15). Pri izkustvenem učenju pride do drugačnega razmerja moči učitelj-učenec, v 
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učenje vpletamo čustva in socialne dimenzije, elemente negotovosti in tveganja 

(Marentič Požarnik, 1992). 

»Izkustveno učenje pomaga razvijati lastnosti, ki bodo ljudem potrebne v prihodnosti: 

sposobnost prožnega prilagajanja na nove okoliščine, osebna avtonomija, občutljivost 

za sebe in druge, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega 

dojemanja, sinteze, integracije. Gre za zmožnost iznajdljivosti v nepredvidljivih, 

kompleksnih socialnih situacijah, za katere ni enega pravilnega odgovora oz. rešitve« 

(Marentič Požarnik, 1992, str. 2) 

»Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni dejavnosti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj. Za otroka izhaja smiselno učenje iz njegovih predhodnih izkušenj 

ter možnosti povezovanja novih izkušenj s starimi« (Garvas, 2011, str. 37). Izkušnje 

predšolskih otrok temeljijo na njihovih neposrednih interakcijah z materiali, ljudmi in 

dogodki, biti morajo konkretne, oprijemljive, dojemljive čutilom in dosegljive 

njihovemu delovanju – otroku se konkretne izkušnje vtisnejo v spomin mnogo trajneje 

kot kakršno koli drugačno učenje. V primerjavi s posredovanimi izkušnjami (besede, 

slike) je aktivnost najbolj priljubljen način učenja predšolskega otroka. Mnogo bolj so 

motivirani za učenje, v katerem sodelujejo s svojimi čutili, učenje je tudi učinkovitejše. 

Naša naloga je predvsem spodbujanje, da otroci vstopajo v interakcije z drugimi in da 

samostojno rešujejo problemske situacije ter da jim ponudimo bogato okolje, veliko 

izkustvenih doživetij, fizične in socialne aktivnosti, ki jim omogočajo raziskovanje, 

oblikovanje in predvsem razširitev njihovega znanja (Garvas, 2011). 

Kaj je izkustveno učenje, smo povprašali tudi vzgojiteljico vrtca Škofja Loka, Dragico 

Toplišek Tušar. Ta pravi, da je to vse, kar otrok sam preizkusi, doživi, otipa, raziskuje 

in skozi svoje dejanje pride do ugotovitve. Izhajamo iz otroka, damo mu material, otrok 

sam raziskuje, preizkuša, sam postavlja vprašanja o nadaljnji uporabi materiala, 

nadgrajuje svoje znanje. Zavedati se moramo, da je manj več. Izkustvenega učenja ne 

moremo natančno načrtovati, z njim imamo več dela, saj otroke opazujemo, 

reflektiramo, evalviramo. Ko upade motivacija, dodajamo materiale in igra se razvija 

dalje.  

Glavne faze izkustvenega učenja: načrtovanje (ugotavljanje učnih potreb udeležencev, 

načrtovanje izkušnje, opredelitev ciljev, priprava prostora); uvodna faza (identifikacija 
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pričakovanj udeležencev, vzpostavitev dobrega skupinskega vzdušja, dajanje navodil za 

specifično aktivnost); faza aktivnosti (vodja je ves čas pozoren na proces, »vmešava« se 

le, kolikor je nujno potrebno); faza analize (urejanje, osmislitev izkušnje s pomočjo 

diskusije); faza povzetka, integracije (navezava izkušnje na kognitivno strukturo 

udeležencev); faza evalvacije (sprotna in končna) (Marentič, Požarnik, 1992). 

Po končanem projektu  Od ovce do volnenih izdelkov, ki smo ga izvedli v vrtcu, lahko 

trdimo, da  ves mesec (čas načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih) potekalo 

izkustveno učenje. Opis projekta po fazah izkustvenega učenja (lahko opredelimo za 

vsako dejavnost posebej, v nadaljevanju pa so predstavljene faze celotnega projekta 

skupaj): 

- načrtovanje: razmišljanje o temi, ki bi bila primerna za otroke stare 5-6 let, 

opredelitev ciljev, načrtovanje izkušenj, pisanje priprav, priprava 

pripomočkov; 

- uvodna faza: spoznavanje z otroki, uvodna motivacija za dejavnosti; 

- faza aktivnosti: aktivnost otrok pri načrtovanih dejavnostih; 

- faza analize: pogovor z otroki ob vsaki dejavnosti, spraševanje otrok o 

njihovih občutkih; 

- faza povzetka, integracije: teoretično in konkretno spoznavanje ovc, opis 

postopkov, materialov …; 

- faza evalvacije: sprotna in končna – občutja otrok po vsaki dejavnosti in po 

končanem projektu (sprememba mišljenja, stališč); refleksija po vsaki 

dejavnosti in po končanem projektu s strani vzgojiteljice. 
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3 STANJE POZNAVANJA TEHNOLOGIJE VOLNE V 

VRTCU  
 

 

Eden izmed ciljev v diplomskem delu je pri pedagoških delavcih s pomočjo anketnega 

vprašalnika ugotoviti poznavanje ovčje volne kot materiala za izkustveno učenje v 

vrtcu. V povezavi s tem ciljem pa smo preverjali dve hipotezi: večina anketiranih 

pedagoških delavcev je mnenja, da je uporaba ovčje volne premalo zastopana in večina 

anketiranih pedagoških delavcev pozna manj kot polovico lastnosti in tehnoloških 

postopkov uporabe volne v vrtcu. 

Raziskavo smo izvedli v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabili smo 

deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Vzorec 

naše raziskave je slučajnostni, v  raziskavo je bilo vključenih 56 strokovnih delavcev 

slovenskih javnih vrtcev. S pomočjo spletnega, anonimnega anketnega vprašalnika smo 

podatke zbirali od začetka junija 2018 do konca avgusta 2018. K reševanju anketnega 

vprašalnika smo povabili preko Facebook strani slovenskih vzgojiteljev in vzgojiteljic. 

V anketni vprašalnik smo vključili vprašanja zaprtega tipa (1., 2.), odprtega tipa (3., 5., 

6., 7., 8., 9.) in kombiniranega tipa (4., 10.). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, odgovori so 

predstavljeni v preglednicah, na grafični in opisni način. Anketni vprašalnik se nahaja v 

prilogi diplomskega dela.  
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1. vprašanje: Vaše trenutno delovno mesto 

Preglednica 3.1: Trenutno delovno mesto anketiranih 

 Frekvenca Odstotek (%) 

a)  Vzgojitelj/ica 28 50 

b) Pomočnik/ca vzgojitelja/ice 28 50 

c) Drugo 0 0 
Skupaj 56 100 

 

 

Graf 3.1: Strukturni odstotek trenutnih delovnih mest anketiranih 

Polovica anketiranih (50 %) je na delovnem mestu vzgojitelja/ice, polovica anketiranih 

(50 %) pa je na delovnem mestu pomočnika/ce vzgojitelja/ice.  
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2. vprašanje: Delovne izkušnje 

Preglednica 3.2: Delovne izkušnje anketiranih 

  Frekvenca Odstotek (%) 

a) do 5 let 18 32 

b) 5 -10 let 17 30 

c) 10 - 20 let 14 25 

d) več kot 20 let 7 13 

Skupaj 56 100 
 

 

Graf 3.2: Stolpični prikaz delovnih izkušenj anketiranih 

Največ anketiranih – 18  (32 %) je zaposlenih do 5 let, 17 anketiranih (30 %) je 

zaposlenih od 5 do 10 let, 14 anketiranih (25 %) je zaposlenih od 10 do 20 let, 7 

anketiranih (13 %)  pa je zaposlenih že več kot 20 let. 
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3. vprašanje: Kako v vrtcu spoznavate naravne materiale? (napišite dejavnost, metodo, 

postopke, tehnike, oblike dela z otroki, pripomočke …) 

3. vprašanje je bilo odprtega tipa, dobili smo 53 odgovorov, naštete dejavnosti, metode, 

postopke, tehnike, oblike dela z otroki, pripomočke … in  smo jih nato združili po 

podobnostih. 

− Igra z naravnimi materiali v naravnem okolju (npr. gozdni kotiček); spoznavanje 

predvsem tistih materialov, ki jih lahko najdemo, naberemo v okolici – v naravi, 

na sprehodu, v gozdu; prinašanje od doma; otroke spodbujamo k samostojnemu 

raziskovanju, ustvarjanju, igri. 

− Konkretno rokovanje z materiali, dejavnosti v kombinaciji še z drugimi 

pripomočki (žličke, posode, voda …). Otroci se dotikajo, okušajo, vonjajo, 

poslušajo (torej vsa čutila), prelagajo, presipajo … 

− Neposredne izkušnje, predvsem preko čutil (vid, tip). 

− Prosto rokovanje z materiali – najprej jim ponudimo material, da ga sami 

spoznajo kot želijo, da ga sami raziskujejo, potem izhajamo iz njihovih idej, kaj 

bi lahko z materialom počeli. 

− Eksperimenti, poskusi (načrtovani, spontani). 

− Gibanje po senzorični/čutni poti, uporaba plošč, na katerih so pritrjeni različni 

materiali, igrišče opremljeno s travo, peskom, zemljo in mivko. 

− Naravne materiale spoznavamo v kombinaciji z drugimi načrtovanimi 

dejavnostmi – naravne materiale vključimo v likovne, glasbene, gibalne (gibalne 

igre, telovadba), matematične (primerjanje, razvrščanje) dejavnosti, 

opismenjevanje, didaktične igre. 

− Likovne dejavnosti, pri katerih otroci rokujejo z naravnimi materiali; rezanje, 

lepljenje različnih materialov, grafika iz naravnih materialov; okrasimo 

igralnico, garderobo; tipanje in lepljenje surove volne; navijanje in oblikovanje 

cofov; šivanje; 

− Preko proste in vodene igre; igra v gozdu, ob potoku, na travniku … 

− Obisk šivilje, obisk mizarja, spoznavanje orodja, pripomočkov za delo, izdelamo 

različne izdelke. 

− Spoznavanje materialov skozi zgodbe, pesmi, igre, ples; branje pravljic (o 

ovcah). 
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− Oblike dela: spoznavamo vsi skupaj, po skupinah, v dvojicah, individualno  

− Oblike dejavnosti: v jutranjem krogu, preko igre (posamezno in v skupini), 

preko neposrednega in posrednega stika, načrtovane in spontane dejavnosti. 

− Metode dela: metoda demonstracije, metoda lastne aktivnosti, metoda igre …  

Pri tem vprašanju smo dobili zelo veliko raznolikih odgovorov. Kot lahko razberemo iz 

odgovorov, ni enega, pravega načina za spoznavanje le teh. Vse dejavnosti so ustrezne, 

seveda pa je odvisno od starosti otrok, katere oblike dela, metode, pripomočke in cilje si 

bomo zadali. 
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4. vprašanje: Kako pogosto ste do sedaj že izvedli naslednje dejavnosti v povezavi  

spoznavanja volne z otroki? 

4. vprašanje je bilo kombiniranega tipa, dobili smo 56 odgovorov. Sestavljeno je bilo iz 

osmih ocenjevalnih lestvic (od 0 do 5; 0 – nikoli, 5 – vsak dan) za posamezno dejavnost 

v povezavi spoznavanja volne z otroki. Pri možnosti Drugo so lahko anketiranci zapisali 

predloge svojih dejavnosti.   

Preglednica 3.3: Pogostost izvedbe dejavnosti v povezavi spoznavanja volne z otroki 

 

 

    0 - 
nikoli 

1 -  
1x na 
leto 

2 - 
nekajkrat 

na leto 

3 - 
vsak 

mesec 

4 - 
vsak 
teden 

5 - 
vsak 
dan 

Skupaj 

Obisk kmetije z 
ovcami 

Frekvenca 33 17 6 0 0 0 56 
Odstotek (%) 59 30 11 0 0 0 100 

Ogled postopka 
striženja 

Frekvenca 47 7 0 0 0 0 56 

Odstotek (%) 88 12 0 0 0 0 100 

Izdelovanje 
izdelkov iz volne 

Frekvenca 10 12 34 0 0 0 56 

Odstotek (%) 18 21 61 0 0 0 100 

Ogled 
videoposnetkov 

Frekvenca 31 15 10 0 0 0 56 

Odstotek (%) 55 27 18 0 0 0 100 

Ogled fotografij 
Frekvenca 12 22 16 6 0 0 56 

Odstotek (%) 21 39 29 11 0 0 100 

Branje strokovne 
literature 

Frekvenca 15 22 13 4 0 2 56 

Odstotek (%) 27 39 23 7 0 4 100 

Branje pravljic 
Frekvenca 8 4 30 10 2 2 56 

Odstotek (%) 14 7 53 18 4 4 100 

Drugo 
Frekvenca 8 0 4 1 0 0 13 

Odstotek (%) 14 0 7 2 0 0 23 
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Graf 3.3: Palični prikaz pogostosti izvedbe dejavnosti v povezavi spoznavanja volne z otroki 

Kmetije z ovcami največji delež anketiranih – 59 % z otroki še ni obiskalo, enkrat letno 

jo obišče 30 % anketiranih, 11 % anketirancev pa jo obišče nekajkrat letno. 

88 % anketiranih si  z otroki še ni ogledalo postopka striženja, 12 % anketiranih pa si je 

striženje ovc z otroki že ogledalo. 

Izdelke iz volne največji delež anketiranih – 61 % izdeluje z otroki nekajkrat letno, 

enkrat letno jih izdeluje 21 % anketiranih, 18 % odstotkov anketiranih pa z otroki še ni 

izdelovalo izdelkov iz volne. 

55 % anketiranih si z otroki še ni ogledalo videoposnetkov v povezavi z ovcami, 27 % 

anketiranih si ogleda videoposnetke z otroki enkrat letno, 18 % pa si jih ogleda 

nekajkrat na leto. 

Fotografije o ovcah si največji delež anketiranih – 39 %  ogleda z otroki enkrat letno, 

nekajkrat na leto si ogleda 29 % anketiranih, nikoli pa si jih še ni ogledalo 21 % 

anketiranih. 

39 % anketirancev bere strokovno literaturo v povezavi z ovcami enkrat letno, 27 % 

anketirancev je še ni bralo, nekajkrat letno jo bere 23 % anketirancev, 7 % anketirancev 

jo bere vsak mesec, vsak dan pa bere strokovno literaturo o ovcah 4 % anketirancev. 
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Pravljice v povezavi z ovcami največji delež anketiranih – 53 % bere skupaj z otroki 

nekajkrat letno, 18 % jih bere vsak mesec, 14 % jih ne bere nikoli, 7 % jih bere enkrat 

letno, 4 % jih bere vsak teden in 4 %  vsak dan. 

Kot odgovor Drugo smo prejeli 13 odgovorov. Odgovori, ki so jih zapisali anketiranci, 

so bili: prepletanje z volno, iz volne izdelamo lutke, fina motorika (kitke), pajkova 

mreža, igra z volno, tipanje volne. 
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5. vprašanje: Ali se vam zdi uporaba ovčje volne kot naravni material dovolj ali 

premalo zastopana v vrtcu? Utemeljite. 

5. vprašanje je bilo odprtega tipa, dobili smo 54 odgovorov.  

Preglednica 3.4: Mnenje o zadostnosti uporabi ovčje volne v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Dovolj 1 2 

Premalo 43 77 

Neopredeljeno 10 18 

Brez odgovora 2 3 

Skupaj 56 100 
 

43 anketirancev (77 %)  meni, da je ovčja volna v vrtcu premalo zastopana, 1 

anketiranec meni, da je zastopana dovolj, 10 anketirancev (18 %) je bilo pri odgovoru 

neopredeljenih. 

Razlogi anketirancev za premajhno zastopanost ovčje volne v vrtcu: v naši okolici ni 

materiala; je drago, vrtec ne financira takšnih nakupov; na voljo je premalo materiala; 

težko jo je dobiti; kolikor si jo same kupimo; čedalje manj, ker ne dobimo več ostankov 

od pletenja; premalo, ker premalo poznamo; na splošno se premalo pogovarja o izvoru 

izdelkov; skoraj vedno, ko se govori o naravnih materialih, se omenja kamenje, palice, 

storže …; ker v vrtcu nimamo na razpolago prave ovčje volne, je tudi ne uporabljamo – 

krivda je tudi na naši strani, ker bi si jo gotovo lahko priskrbeli; zaradi slabega 

poznavanja postopkov obdelave; njena uporaba je predvsem odvisna od interesa 

posamezne vzgojiteljice; znanje o njeni uporabi je premajhno, težko dostopno; 

strokovni delavci je ne poznamo tako dobro, da bi jo lahko uporabljali večkrat, niti ne 

poznamo veliko načinov uporabe; uporaba volne je v vrtcu kar dobro zastopana 

(raznobarvna volna v klobkah), uporaba ovčje volne pa je skoraj neznatna; do sedaj še 

nisem zasledila uporabe ovčje volne v vrtcu; ni osebnih interesov, zunanje motivacije 

vzgojiteljev; premalo, kljub  dokaj bližnji kmetiji z ovcami; premalo kot samostojen 

material, dovolj kot dodatek k drugim materialom; premalo, če volno že uporabljamo, 

se ne poglabljamo v njen izvor (ovce) in postopke obdelave; premalo, na voljo je veliko 

drugega naravnega materiala; prevladujejo drugi materiali; vsaka vzgojiteljica sama 
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presodi, kateri materiali so primerni za izvedbo načrtovanih ciljev, je pa volna, sploh 

surova, brez dvoma zelo prijeten in primeren material in bi ga lahko uporabljali 

pogosteje; kot  domač in poznan material mislim, da je premalo zastopana. 

Nekateri so pripisali, za kaj so jo do sedaj že uporabljali: za likovne izdelke (vendar ne 

prave ovčje volne); skoraj nikoli ne uporabljamo – razen za  okraske v predbožičnem 

času; v času moje zaposlitve smo volno spoznavali zgolj kot tisto v klobčiču (pa še tista 

sploh ni bila ovčja) in pa kot volno za polstenje (filcanje); večinoma volno uporabljamo 

za likovne izdelke in se ne poglabljamo v globlji pomen in nastanek; največkrat jo 

uporabljamo kot dodatek k izdelku oz. zaradi njene priročnosti, premalo pa damo 

poudarka na to, kako jo pridobimo ter da bi jo uporabljali kot samostojen material za 

ustvarjanje; v času mojega dela v vrtcu se je samo ena od vzgojiteljic odločila z otroki 

raziskati nastanek volne od ovce naprej, zato mislim, da je to področje z otroki premalo 

raziskano. 

Razlogi neopredeljenih anketirancev: odvisno od vzgojitelja/ice in poznavanja uporabe 

ovčje volne; volno večkrat uporabljamo, odvisno od interesa, starosti, ciljev, ki si jih 

zastavimo; je pa res, da to največkrat ni prava ovčja volna. 

Mnenje anketirancev, ki menijo, da je ovčja volna v vrtcu dovolj zastopana: odvisno v 

kateri starostni skupini, načeloma dovolj v razmerju z drugimi materiali; odvisno od 

interesa vzgojiteljic, otrok, staršev, zastavljenih projektov, dostopnosti materiala …
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6. vprašanje: Kaj menite, katere lastnosti ovčje volne so ključne za uporabo v vrtcu? 

6. vprašanje je bilo odprtega tipa, dobili smo 53 odgovorov, naštete lastnosti iz 

posameznih odgovorov smo nato združili po podobnostih in uredili po pogostosti. 

Preglednica 3.5: Ključne lastnosti ovčje volne za uporabo v vrtcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot najbolj pogoste lastnosti volne za uporabo v vrtcu smo zasledili mehkobo – navedlo 

jo je 30 % anketirancev, sledi toplota volne oz. zadrževanje toplote z 21 %, možnost 

raznolike uporabe z 18 %, naravni material (izdelek) s 16 %, prijetnost na dotik s 16 % 

in lahko oblikovanje, obdelava  z 12 %.  

 Frekvenca Odstotek (%) 

Mehkoba 17 30 

Toplota, zadrževanje toplote 12 21 

Možnost raznolike uporabe 10 18 

Naravni material (izdelek) 9 16 

Prijetna na dotik 9 16 

Lahko oblikovanje, obdelava 7 12 

Struktura, sestava materiala 4 7 

Spodbuja vsa čutila 4 7 

Upogljivost, prožnost 4 7 

Vonj 4 7 

Trdnost 2 3 

Tanka 1 2 

Trpežnost 1 2 

Pristnost, domačnost 1 2 

Barva 1 2 

Lepljenje 1 2 

Možnost združevanja več niti skupaj 1 2 

Zanimivost 1 2 

Izdelki se ne muckajo 1 2 

Brez odgovora 3 5 
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Manj pogoste lastnosti so bile: struktura, sestava materiala s 7 %, spodbujanje čutil s 7 

%, upogljivost, prožnost s 7 %, vonj s 7 % in trdnost s 3 %. 

Le enkrat se v odgovorih pojavijo tankost volne, trpežnost, pristnost oz. domačnost, 

barva, lepljenje, možnost združevanja več niti skupaj, zanimivost in ne muckanje 

izdelkov.  
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7. vprašanje: Ali bi ovčjo volno uporabljali pogosteje, če bi bili bolj seznanjeni s 

tehnološkimi postopki? Kaj predlagate za večje poznavanje tehnoloških postopkov s 

strani pedagoških delavcev? 

7. vprašanje je bilo odprtega tipa, dobili smo 53 odgovorov:  

Ovčjo volno bi 44 anketirancev uporabljalo pogosteje, če bi bili bolj seznanjeni s 

tehnološkimi postopki. Za večje poznavanje le teh s strani pedagoških delavcev 

predlagajo:  delavnice spoznavanja volne (razlaga, prikaz osebe, ki se na to razume) in 

primerov dejavnosti z volno (verjetno ima veliko več možnosti uporabe, kot se zdi); 

boljšo seznanitev in dostopnost volne; dobavljivost materiala s strani delodajalca; 

izobraževanje s konkretnimi primeri, ki jih je možno prenesti v vsako starostno skupino; 

izobraževanje o uporabi materialov v vrtcu; brošura s kratkim opisom materiala; kakšen 

filmček za kaj vse se da uporabiti volno; nekaj literature s primeri dejavnosti na temo 

ovčje volne; organizirane delavnice za vzgojitelje s strani vrtca; izdelani priročniki z 

nasveti za spoznavanje otrok z naravnimi materiali, predlagane dejavnosti; strokovno 

ekskurzijo na kmetijo (ogled ovčjereje) in praktični prikaz obdelave ovčje volne, 

seznanitev s tehnološkimi postopki (pranje, sušenje, beljenje …); boljšo motivacijo 

zaposlenih (projekt s strani vrtca); srečanja vzgojiteljic s praktičnimi delavnicami, kjer 

bi vsakič spoznali nov naravni material, postopke obdelave; interno oglaševanje preko 

e-pošte, brezplačni »vzorci«; več dejavnosti z volno, naredimo plakat, kako 

pridobivamo volno, otroke spodbujamo, naj tudi s starši spoznavajo volno skozi različne 

dejavnosti, obiščejo mini živalski vrt, kmetijo …  

8 anketirancev kljub poznavanju tehnoloških postopkov ovčje volne ne bi uporabljalo 

pogosteje. Za razloge navajajo: nimamo je kje dobiti; njena uporaba je odvisna od 

interesa posamezne vzgojiteljice, kljub možnim organiziranim delavnicam s strani vrtca 

za spodbujanje njene uporabe; kogar bo zanimalo, se bo že nekako pozanimal sam; gre 

za navado (tradicijo) in dostopnost kakovostnega materiala, ne starih akrilnih ostankov. 

1 anketiranec volno že sedaj uporabi, kadar jo potrebuje (imeli smo tudi tematski sklop, 

v katerem so otroci spoznavali, kako pridobimo volno (zelo grob opis za 2-3 letnike)). 

Meni, da kogar zanimajo tehnološki postopki, so z njimi seznanjeni ali znajo poiskati 

informacije.  
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8. vprašanje: Katere lastnosti in postopke obdelave ovčje volne in njenih polizdelkov 

poznate? 

8. vprašanje je bilo odprtega tipa, dobili smo 53 odgovorov, naštete lastnosti in postopke 

iz posameznih odgovorov smo nato združili po podobnostih in uredili po pogostosti. 

Preglednica 3.6: Poznavanje lastnosti volne in njenih polizdelkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Frekvenca Odstotek (%) 

Zadrževanje toplote 10 18 

Mehkoba 7 13 

Kodravost 5 9 

Elastičnost/prožnost/upogljivost 5 9 

Omogoča obdelavo, predelavo 3 5 

Zračnost 1 2 

Naraven material 1 2 

Bela barva 1 2 

Dolžina 1 2 

Trdnost 1 2 
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Preglednica 3.7: Poznavanje postopkov obdelave volne in njenih polizdelkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot najbolj poznane lastnosti volne in njenih polizdelkov smo zasledili zadrževanje 

toplote – navedlo jo je 18 % anketirancev, sledi mehkoba s 13 %, kodravost z 9 %,  

elastičnost/prožnost/upogljivost z 9 % in omogoča obdelavo, predelavo s 5 %. 

Le enkrat so se v odgovorih pojavile lastnosti: zračnost, naraven material, bela barva, 

dolžina, trdnost. 

Kot najbolj poznane postopke obdelave volne in njenih polizdelkov smo zasledili 

pletenje/štrikanje – navedlo ga je 27 % anketirancev, sledi predenje s 25 %, 

polstenje/filcanje z 20 %, kvačkanje z 18 %, tkanje z 11 %, česanje/krtačenje z 11 %, 

pranje volne z 9 % in barvanje z 9 %.  

Dvakrat so bili našteti mokro polstenje in suho polstenje, sušenje, trganje, sukanje in 

navijanje v klobke. Le en anketiranec je kot postopek obdelave navedel likanje.  

 Frekvenca Odstotek (%) 

Pletenje/štrikanje 15 27 

Predenje 14 25 

Polstenje/filcanje 11 20 

Kvačkanje 10 18 

Striženje ovc 8 14 

Tkanje 6 11 

Česanje/krtačenje 6 11 

Pranje volne 5 9 

Barvanje 5 9 

Mokro polstenje 2 4 

Suho polstenje 2 4 

Sušenje 2 4 

Trganje 2 4 

Sukanje 2 4 

Navijanje v klobke 2 4 

Likanje 1 2 

Ne poznam 8 14 
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14 % anketirancev je odgovorilo, da ne poznajo, ne vedo, se ne spomnijo nobene 

lastnosti volne ali postopke njene obdelave. Nekateri so odgovarjali le o lastnostih 

volne, drugi pa le o postopkih obdelave.  
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9. vprašanje: Ali ste v vrtcu z otroki že kdaj izdelovali/uporabljali izdelke iz ovčje volne? 

Če je Vaš odgovor DA, napišite kaj in kako ste izdelovali/uporabljali, če je Vaš odgovor 

NE, napišite, zakaj niste. Kaj po Vašem mnenju otroci urijo, razvijajo ob stiku z 

različnimi oblikami ovčje volne? 

9. vprašanje je bilo odprto vprašanje in je bilo razdeljeno na štiri dele. Anketirance smo 

spraševali po uporabi štirih različnih oblik ovčje volne: surova (nastrižena) volna, 

volnena preja, volneni izdelki in filc. Če so do sedaj že izdelovali/uporabljali posamezne 

oblike, nas je zanimalo, kaj in kako so izdelovali/uporabljali; če pa do sedaj še niso 

izdelovali/uporabljali posameznih oblik ovčje volne, pa nas je zanimalo, zakaj še niso. 

Zanimalo nas je tudi mnenje, kaj otroci urijo, razvijajo ob stiku z različnimi oblikami 

ovčje volne.  

Preglednica 3.8: Uporaba različnih oblik  volne v vrtcu 

 
 Surova 

(nastrižena) 
volna 

Volnena 
preja 

Volneni 
izdelki Filc 

Da 
Frekvenca 17 23 36 39 

Odstotek (%) 30 41 64 70 

Ne 
Frekvenca 33 27 14 11 

Odstotek (%) 59 48 25 19 

Brez 
odgovora 

Frekvenca 6 6 6 6 

Odstotek (%) 11 11 11 11 

Skupaj 
Frekvenca 56 56 56 56 

Odstotek (%) 100 100 100 100 
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Graf 3.4: Stolpični prikaz uporabe različnih oblik volne v vrtcu 

Iz stolpičnega prikaza je razvidno, koliko anketiranih vzgojiteljev je do sedaj že 

izdelovalo/uporabljalo posamezne oblike ovčje volne v vrtcu. Vidimo, da je najbolj 

pogosta uporaba filca (70 %), sledijo volneni izdelki (64 %), volnena preja (41 %), 

najmanj pa je uporabljena surova (nastrižena) volna (30 %). V nadaljevanju so 

predstavljene podrobnejše analize odgovorov za uporabo posamezno obliko volne v 

vrtcu. 

 

a) Surova (nastrižena) volna 

Preglednica 3.9: Uporaba surove (nastrižene) volne v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Da 17 30 

Ne 33 59 

Brez odgovora 6 11 

Skupaj 56 100 
 

Na prvi del vprašanja – o uporabi surove (nastrižene) volne v vrtcu,  je odgovorilo 50 

anketirancev. 17 anketiranih (30 %) je potrdilo uporabo suhe (nastrižene) volne v vrtcu, 

33 anketiranih (59 %) te oblike volne še ni uporabljalo, 6 anketiranih (11 %) ni podalo 

odgovora. 
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Tisti, ki so surovo (nastriženo) volno v vrtcu že uporabljali, so zapisali primere njene 

uporabe: tkanje, izdelovanje likovnih izdelkov, izdelovanje različnih stvari – raznolike 

možnosti uporabe, oblikovanje ovčk, oblikovanje kep (prvo starostno obdobje), 

lepljenje in oblikovanje volne na papir, senzorične dejavnosti, tipanje naravnih 

materialov, česanje volne, obisk kmetije z ovcami, spoznavanje materiala, tipanje ovčje 

volne. 

Po njihovem mnenju otroci pri tem urijo, razvijajo predvsem fino motoriko, čutila - tip, 

voh in vztrajnost.  

Anketiranci so zapisali nekaj vzrokov za njeno neuporabo: se nismo spomnili, je 

nimamo neposredno na voljo, ni možnosti, ni bilo priložnosti, nikoli ni bila dostopna. 

Nekateri so pripisali tudi, kaj otroci urijo, razvijajo pri rokovanju z njo: fina motorika, 

čutila – tip, voh. 

 

b) Volnena preja 

Preglednica 3.10: Uporaba volnene preje v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Da 23 41 

Ne 27 48 

Brez odgovora 6 11 

Skupaj 56 100 
 

Na drugi del vprašanja – o uporabi volnene preje v vrtcu,  je odgovorilo 50 

anketirancev. 23 anketiranih (41 %) je potrdilo uporabo volnene preje v vrtcu, 27 

anketiranih (48 %) te oblike volne še ni uporabljalo, 6 anketiranih (11 %) ni podalo 

odgovora. 

Tisti, ki so volneno prejo v vrtcu že uporabljali, so zapisali primere njene uporabe: 

izdelovanje cofov, izdelki po željah otrok, pletenje kitk, tkanje, kvačkanje, izdelava 

različnih izdelkov (piščanček, dežnik, škrati, okraski …), šivanje, izdelovanje voščilnic. 
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Po njihovem mnenju otroci pri tem urijo, razvijajo predvsem fino motoriko, čutila – tip, 

veselje do izdelovanja, vztrajnost, natančnost, ustvarjalnost. 

Anketiranci so zapisali nekaj vzrokov za njeno neuporabo: ne poznam, nisem je imela 

na voljo v vrtcu, nismo imeli materiala, ni bilo priložnosti. Nekateri so pripisali tudi, kaj 

otroci urijo, razvijajo pri rokovanju z njo: fina motorika. 

Zasledili smo odgovor, da eden izmed anketirancev volneno prejo v vrtcu uporablja, 

vendar ne prave ovčje preje. Tu sklepamo, da verjetno veliko anketirancev (ki je 

odgovorilo, da volneno prejo v vrtcu uporablja) pri tem vprašanju ni odgovarjala o pravi 

ovčji preji, temveč o volneni preji oz. »volni« – uporaba le te je pogostejša, dostopnejša.  

 

c) Volneni izdelki (37 odgovorov) 

Preglednica 3.11: Uporaba volnenih izdelkov v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Da 36 64 

Ne 14 25 

Brez odgovora 6 11 

Skupaj 56 100 
 

Na tretji del vprašanja – o uporabi volnenih izdelkov v vrtcu,  je odgovorilo 50 

anketirancev. 36 anketiranih (64 %) je potrdilo uporabo volnenih izdelkov v vrtcu, 14 

anketiranih (25 %) te oblike volne še ni uporabljalo, 6 anketiranih (11 %) ni podalo 

odgovora. 

Tisti, ki so volnene izdelke v vrtcu že uporabljali, so zapisali primere njihove uporabe: 

spoznavanje volnenih (zimskih) oblačil, pomerjanje volnenih oblačil in primerjava z 

oblačili iz drugih materialov, eksperiment – prevodnost toplote (v katerem kozarcu 

ovitem s kosom tkanine bo voda najdlje topla), tipanje, opisovanje in prepoznavanje 

izdelkov, likovni izdelki, igra vlog v kotičku z volnenimi izdelki (pokrivala, deke, 

rokavice, šali, mehke igrače), šivanje motivov, dramska predstava, lutke, ljubkovalne 
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igrače, oblačila za dojenčke, igra, izdelovanje okraskov in dekoracije, spoznavanje 

oblačil iz preteklosti, izdelovanje izdelkov iz volne in igra z njimi, simbolna igra. 

Po njihovem mnenju otroci pri tem urijo, razvijajo predvsem tip, fino motoriko, 

spoznavajo namembnost izdelkov iz volne in različnih oblik volne, primerjajo, razvijajo 

toplino, nežnost in skrb, urijo se v ročnih spretnostih, spoznavajo ovce, lastnosti in 

oblike ovčje volne, izdelki so jim lahko v pomoč pri umirjanju, razvijajo spretnosti pri 

oblačenju, razvijajo domišljijo, urijo se v striženju, razvijajo čut do volne. 

Le eden iz med anketirancev je zapisal vzrok za njegovo neuporabo: ni bilo priložnosti. 

Nihče iz med anketirancev, ki volnenih izdelkov še niso uporabljali v vrtcu, ni pripisal, 

kaj otroci urijo, razvijajo pri rokovanju z volnenimi izdelki. 

 

d) Filc 

Preglednica 3.12: Uporaba filca v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Da 39 70 

Ne 11 19 

Brez odgovora 6 11 

Skupaj 56 100 
 

Na četrti del vprašanja – o uporabi filca, je odgovorilo 50 anketirancev. 39 anketiranih 

(70 %) je potrdilo uporabo filca v vrtcu, 11 anketiranih (19 %) te oblike volne še ni 

uporabljalo, 6 anketiranih (11 %) ni podalo odgovora. 

Tisti, ki so filc v vrtcu že uporabljali, so zapisali primere njegove uporabe: dejavnost 

mokrega polstenja/filcanja, izdelovanje (naprstnih) lutk, striženje in lepljenje filca, 

spoznavanje materialov in možnih načinov uporabe, izdelovanje različnih likovnih 

izdelkov (Kekčeve kape, igrače, novoletni okraski, dekoracija, voščilnice), šivanje 

klobukov in igrač. 

53 
 



Po njihovem mnenju otroci pri tem urijo, razvijajo predvsem fino motoriko, grobo 

motoriko, tip, natančnost, urijo se v striženju, spoznavajo »drugačne« materiale, 

razvijajo ustvarjalnost, spoznavajo različne načine obdelave ovčje volne. 

Anketiranci niso zapisali nobenega vzroka za njegovo neuporabo, nihče iz med njih tudi 

ni  pripisal, kaj otroci urijo, razvijajo pri rokovanju z njim.  

  

54 
 



10. vprašanje: Kako ocenite uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci? (1-

neuporabno, 5 zelo uporabno) 

10. vprašanje je bilo kombiniranega tipa, dobili smo 56 odgovorov. Sestavljeno je bilo 

iz šestih ocenjevalnih lestvic (od 1 do 5; 1 – neuporabno, 5 – zelo uporabno) za oceno 

uporabnosti izdelkov iz volne. Pri možnosti Drugo so lahko anketiranci zapisali 

predloge svojih izdelkov. 

Preglednica 3.13: Uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci 

    1 2 3 4 5 Skupaj 

Igrače 
Frekvenca 2 2 10 21 21 56 

Odstotek (%) 4 4 18 37 37 100 

Okraski 
Frekvenca 0 2 10 23 21 56 

Odstotek (%) 0 4 18 41 38 100 

Izdelki 
(prtički, 

torbice …) 

Frekvenca 0 4 10 22 20 56 

Odstotek (%) 0 7 18 39 36 100 

Didaktične 
igre 

Frekvenca 0 2 4 23 27 56 

Odstotek (%) 0 4 7 41 48 100 

Blazine 
(volna kot 
polnilo) 

Frekvenca 0 0 8 19 29 56 

Odstotek (%) 0 0 14 34 52 100 

Drugo 
Frekvenca 1 0 1 2 4 8 

Odstotek (%) 13 0 13 25 50 100 
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Graf 3.5: Palični prikaz ocene uporabnosti izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci 

Igrače iz volne sta največja deleža anketiranih – 37 % ocenilo z oceno 5 (zelo uporabno) 

in oceno 4. 18 % anketiranih jih je ocenilo z oceno 3, 4% z oceno 2 in 4% z oceno  1 

(neuporabno).  

Volnene okraske je največji delež anketiranih – 41 %  ocenilo z oceno 4, 38 % jih je 

ocenilo z oceno 5 (zelo uporabno), 18 % z oceno 3 in 4 % z oceno 2. Nihče jih ni ocenil 

z oceno 1 (neuporabno). 

Izdelke iz volne (prtički, torbice …) je največji delež anketiranih – 39 % ocenilo z 

oceno 4, 36 % jih je ocenilo z oceno 5 (zelo uporabno), 18 % z oceno 3 in 7 % z oceno 

2. Nihče jih ni ocenil z oceno 1 (neuporabno). 

Didaktične igre iz volne je največji delež anketiranih – 48 % ocenilo z oceno 5 (zelo 

uporabno), 41 % jih je ocenilo z oceno 4, 7 % z oceno 3 in 4 % z oceno 2. Nihče jih ni 

ocenil z oceno 1 (neuporabno). 

Blazine, ki vsebujejo volno kot polnilo je največji delež anketiranih – 52 % ocenilo z 

oceno 5 (zelo uporabno), 34 % jih je ocenilo z oceno 4 in 14 % z oceno 3. Nihče jih ni 

ocenil z oceno 2 ali 1 (neuporabno). 
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Kot odgovor Drugo smo prejeli 8 odgovorov. Odgovori, ki so jih zapisali anketiranci, so 

bili: prosta igra z volno, kotaljenje, zvijanje in razvijanje klobčiča, vtikanje, natikanje, 

pletenje, izdelovanje nakita za mamice (za materinski dan). 
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4 PRAKTIČNI DEL 
  

 

V anketnem vprašalniku nas je zanimala predvsem uporaba volne v vrtcu in razlogi za 

njeno neuporabo. Na predlog anketiranca smo za vzgojitelje za boljše poznavanje ovc, 

volne in tehnoloških postopkov obdelave volne pripravili seznam literature, ki jo lahko 

uporabijo v vrtcu. Nekaj slikanic smo uporabili tudi v vrtcu, kjer smo skozi ves mesec 

izvajali načrtovane dejavnosti. V nadaljevanju je predstavljena literatura o ovcah, 

opisane in ovrednotene so načrtovane dejavnosti, ki smo jih izvedli v vrtcu. 

 

4.1 Literatura o ovcah 
 

V knjižnicah in na spletu smo poiskali različne slikanice o ovcah in sestavili 

seznam/predlog otroških slikanic, ki jih lahko vzgojitelji v oddelku (ali starši) uporabijo 

pri dejavnosti  spoznavanja ovc (in ovčje volne). V nekaterih slikanicah lahko spoznajo 

živali – ovce, v drugih tekstilno-tehnološke postopke obdelave ovčje volne, v nekaterih 

pa so ovce zgolj lik v zgodbi in je v ospredju moralni nauk. Zadnja knjiga pa nam 

ponuja vse informacije o volni, njeni obdelavi in izdelovanju izdelkov iz nje.  

 

− Peter Škerl, Tatjana Angerer: Radovedna ovca Pikamojca (Založba Družina, 

2011) 

»Zanimiva in poučna zgodba o ovci Beki in njeni radovedni 

ovčki Pikamojci, ki že od malega zvedavo opazuje svet okoli 

sebe in išče odgovore na številna vprašanja: o ovčjem življenju 

in o ravnanju ljudi. Beseda teče o letnih časih in o usodi ovčje 

volne. Ta se od striženja prek pranja, sušenja, preje in pletenja 

... spreminja v številne koristne izdelke. Zgodba, ki jo velja prebrati, če želimo vedeli, 

kaj je runo, kaj so gradaše, kaj kodelja, kaj preja, kaj kolovrat, kaj kvačka, kaj pletilka, 

pa tudi kaj sukanec in statve …« 
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(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

 https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/radovedna-ovca-pikamojca) 

 

− Steve Smallman: Ovčka, ki je prišla na večerjo (Založba Alica, 2008) 

»Ko starega volka nepričakovano obišče mala ovčka, začne razmišljati, kako bo 

pripravil okusno jagnječjo obaro. A ovčka noče biti volkova 

večerja, ampak njegova prijateljica. Volk je v veliki skušnjavi, 

a ker je mehkega srca, uboge nebogljene ovčke, ki ga potrebuje, 

ne more pojesti.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

 https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-

otroke/ovcka-ki-je-prisla-na-vecerjo.html) 

  

− Helena Koncut Kraljič: Slavna ovca Stela (Založba 

Morfem, 2007) 

»Zgodba je napisana v rimi in govori o fini ovci, ki si želi 

postati slavna. Ko ji končno uspe in okusi slavo, pa ugotovi, da 

pogreša travnik in prijateljice. Vrne se domov, kjer jo z 

veseljem pričakajo.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

 https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-

otroke/slavna-ovca-stela.html) 

 

− Tina Perko: Ovca Boža (Založba Didakta, 2010) 

»Ne samo otroci, tudi ovčke včasih težko zaspijo. O tem se 

lahko prepričate v zabavni pravljici o živahni ovci Boži, ki ni 
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mogla zaspati, zato je šla iskat koga, ki bi ji povedal pravljico. Ovčko je na nočnem 

pohodu našla coprnica, kateri je ovčka srečno ušla in se pridružila ovčicam na nebu.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s https://www.emka.si/430207-ovca-boza/PR/110288) 

  

− Sheryl Webster: Pika plete (Založba Učila, 2010)  

»Pika plete je zgodbica o miški, ki si že vse življenje želi 

plesti. Ko nekega dne najde klobčič volne, se takoj loti dela, 

pri tem pa popolnoma pozabi na svet okoli sebe. Zatopljena v 

pletenje zaide v številne težave, a vsakič ji na pomoč 

priskočijo njeni zvesti prijatelji. Na koncu Pika spozna, da 

največja sreča ni izpolnitev goreče želje, temveč možnost, da 

lahko svojo srečo deliš z dobrimi prijatelji. Ob tej poučni zgodbici, polni smešnih 

zapletov, bodo uživali tako otroci kot njihovi starši.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-

mladinsko/dojencki-in-malcki/slikanice/pika-plete.html) 

  

− Ragnhild Scamell: Mili (Založba Epta, 1995) 

»Slikanica pripoveduje o ovčki Mili, ki s svojo dobroto razdaja 

svojo volno ptičku, jazbecu in zajčku, da jih ne bo zeblo, sama 

pa ostane brez toplega kožuščka v mrazu in snegu ... S to 

zgodbico tudi najmlajši spoznajo, da je ovčje življenje polno 

razburjenja, napetosti in k sreči tudi vzhičene veselosti. Kljub 

živalskemu svetu, v katerem se zgodba odvija, je ta polna 

človeških lastnosti, ki naj bi osrečevale ljudi. Zato vendar so 

prijatelji: da zanje kaj dobrega storimo.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s http://www.kud-pirnice.si/Koda/OvckaMili.html, 

https://www.goodreads.com/book/show/1089756.Three_Bags_Full)  
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− Eugen Sopko: Beli vran in črna ovčka (Založba Kres, 1999) 

»Gorje tistemu, ki je drugačen. To je občutil beli vran, ki so ga 

črne vrane spodile iz jate. To je občutila tudi črna ovčka, ki so jo 

bele ovce nagnale iz tropa. Da bi bila takšna kot drugi, se 

pobarvata, toda že prvi dež spere barvo. Potem zamenjata 

družini, ki nazadnje le spoznata, da sta vrana in ovčka njihova 

otroka, čeprav sta drugačna. Črna ovčka in beli vran pa ostaneta 

prijatelja, enkrat letno se srečata in si zaupata, kaj vse sta 

doživela.« 

(Vir: Knjižnica Otona Župančiča, Priporočilni seznam mladinskih knjig. Ljubljana, 

2000, str. 17, pridobljeno dne 22. 8. 2018 s  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/prirocniki/SEZ

NAM_2000.pdf,  

https://www.kupiknjigo.si/arhivski-izvodi/beli-vran-in-crna-ovcka.html) 

 

− Michael Schober: Jaz bi bila divja ovčka (Založba Kres, 2006) 

»V knjigi izvemo, kakšne so želje malih živali – ovčke, pujske, 

slona, polža, povodnega konja, osla, ježa in čebele. Kdo bi si 

misli, da si ovčka želi igrati bas kitaro, da pujska misli le na 

umivanje in lepotičenje, zajček pa sanja o pogumu. In ne boste 

verjeli, da si slon želi biti vitek. Ste kdaj pomislili, da je polževa 

največja želja biti hiter, ježkova pa, da bi ga nekdo stisnil v 

objem in se ob tem ne pičil?« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-

mladinsko/dojencki-in-malcki/kartonke-in-tipanke/jaz-bila-bi-divja-ovcka.html) 
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− Martin Hall: Belka in Žun (Založba Učila, 1996) 

»Visoko v gorah je mala ovčka izgubila svojo mamico. Kmet 

jo je prinesel domov, tako da je lahko začela novo življenje z 

njegovo družino.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

http://www2.arnes.si/~osnmbrs4s/medo/jozica.htm, 

https://capitadiscovery.co.uk/cornwall/items/355993) 

  

− Anita Schorno: Špecka (Založba Kres, 2004) 

»Špecka, špecka špecasta!« dražijo malo belo ovčko njeni bratci 

in sestrice. In mama ovca ji noče pomagati. Le zakaj? Je bela 

ovčka mogoče res sama vsega kriva? Nesrečni mali špecki 

pomaga miška. Izmisli si novo igrico. Kmalu se to igrico igrajo 

vsi in na draženje in tožarjenje ne misli nihče več.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

 https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-

otroke/specka.html)  

 

− Marija Mezeg: Ovca iz Bovca (Založba Alba) 

»Ovca iz Bovca poudarja znamenitost naše države, kamor brez 

dvoma sodi Bovec in okolica, tudi bovška ovčka, saj le malokdo 

ve, da imamo v  Sloveniji  štiri sorte pasemskih ovac in ena od 

njih je doma v Bovcu. Res je čas, da otroke naučimo spoznati 

svojo domovino. In zakaj smo začeli z bovško ovčko? Zato, ker 

je avtorico tako očarala, nas pa tudi.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

http://www.alba2000.si/slikanice/104-ovca-iz-bovca.html) 
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− Tatjana Ban: Ovčka Belka plete oblačila (Založba Tamaj, 2011) 

»V slikanici dobrosrčna ovčka plete oblačila za svoje prijatelje. 

Ker vso volno porabi, nazadnje ostane gola. A njeno dobroto 

poplača sonce in ji splete pravcato zlato ogrinjalo.« 

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

http://www.tamaj.si/index.php?page=shop.product_details&flyp

age=flypage.tpl&product_id=46&category_id=13&option=com

_virtuemart&Itemid=81)  

 

− Brata Grimm: Tri predice 

− Charles Perrault: Trnuljčica (1697) 

− Kristina Brenkova: Babica pripoveduje – Pravljica o brvi in ovcah (Založba 

Mladinska knjiga, 1980)  

− Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico (Založba Mladinska knjiga, 

1979)  

− Davorin Kette: Šivilja in škarjice (Založba Mladinska knjiga, 1968)  

 

Strokovna literatura o ovcah, volni in volnenih izdelkih: 

− Angerer Tatjana: Od ovce do preje, preproge, odeje (Mohorjeva Založba, 

2002) 

»Proizvodi iz ovčje volne postajajo zaradi svoje kakovosti in 

zdravilnosti vse bolj priljubljeni. Knjiga nudi vse podatke o 

ovčji volni, o pravilnem ravnanju z njo in o tem, kaj vse lahko 

sami iz nje naredite. Knjiga za vse, ki se radi dobro počutijo v 

skladu z naravo.«  

(Pridobljeno dne 22. 8. 2018 s 

 https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/od-ovce-

do-preje-preproge-odeje)  
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4.2 Obravnava volne v vrtcu 
 

Aprila 2018 sem v vrtcu Škofja Loka pod mentorstvom vzgojiteljice Jolande Pirkovič za 

otroke stare od 5 do 6 let pripravila načrtovane dejavnosti s področja tehnike in 

tehnologije. Tema sklopa načrtovanih dejavnosti je bila Od ovce do volnenih izdelkov. 

Dejavnosti so se med seboj načrtovano in nenačrtovano prepletale skozi ves mesec. 

Prva iz med dejavnosti je zajemala pogovor o ovcah, volni in volnenih izdelkih, nato 

smo se odpravili na kmetijo (ogledali smo si striženje ovce), v vrtcu smo nato volno 

pripravili za nadaljnjo uporabo in iz volne izdelali tri izdelke. V nadaljevanju so 

podrobneje predstavljene posamezne dejavnosti s cilji iz Kurikuluma za vrtce, 

operativni cilji, poteki dejavnosti in fotografije dejavnosti. Poglavje zaključimo z 

ovrednotenjem obravnave volne v vrtcu. Priprave načrtovanih dejavnosti se nahajajo v 

prilogi diplomskega dela.  

 

4.2.1 Pogovor z otroki o ovcah, volni in volnenih izdelkih  

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

− otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj 

oddajajo;  

− otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

− poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

Operativni cilji:  

− otrok sodeluje v pogovoru o ovcah, volni in volnenih izdelkih; 

− otrok se spozna z volno kot materialom za nadaljnjo uporabo (izdelki) in pridobi 

konkretno tipno izkušnjo pri rokovanju z njimi. 

Potek dejavnosti:  

− uvodni del 
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Za uvodno motivacijo sem pred prihodom otrok v vrtec na steno v igralnici prilepila 

velik plakat s sliko ovce. Ko so otroci prihajali,  sem opazila njihovo zanimanje za 

plakat in sliko ovce. Načrtovano dejavnost sem nato pričela z mojim prihodom v 

igralnico, oblekla sem volnen pulover, nogavice, kapo, rokavice.  

− glavni del 

 Ob volnenih izdelkih, oblačilih in slikah v povezavi z ovcami, ki sem jih prinesla s 

sabo, smo se pogovorili o ovcah, volni, pridobivanju in obdelavi volne, volnenih 

izdelkih, družinskih članih ovčje družine, prehrani ovc. Otroci so spremljali pogovor, 

sodelovali, odgovarjali na moja vprašanja. Všeč so jim bile slike in pravi izdelki, 

opazila sem, da jih je tema zanimala, posebno jim je bilo všeč tipanje in vohanje prave 

volne. Ob treh različnih vzorcih volne smo se pogovorili o obdelavi volne (strižena, 

oprana, česana volna). Načrtovana dejavnost je trajala približno 50 minut, opazila sem, 

da je približno po 20 minutah otrokom upadla koncentracija, ponovno sem jih 

motivirala s pogovorom ob slikah, z lepljenjem slik na plakat, z ogledovanjem revij o 

ovcah. Vsako sliko sem ob pogovoru dala otrokom, da so si jo podrobneje ogledali. Ko 

smo vse slike prilepili, smo še enkrat ponovili, kje je kaj prilepljeno (hrana, izdelki …).  

− zaključni del 

 Volnene izdelke, ki sem jih prinesla, so otroci prostovoljno pomagali  prenašati v nov 

igralni kotiček. Opazila sem navdušenje in zanimanje otrok. Otroci so ob plakatu 

predlagali, da na njem manjkajo napisi in črte. Povabila sem otroke, ki znajo pisati, da 

napišejo nad slikami (otroke sem vprašala, kako bi poimenovali posamezne sklope slik). 

Po končani dejavnosti sva z vzgojiteljico otrokom naročili, naj tudi doma povprašajo o 

izdelkih iz ovčje volne ter da lahko kaj prinesejo pokazat v vrtec. Otroci so tudi po 

končani dejavnosti kazali zanimanje – zadrževali so se ob novonastalem plakatu, igrali 

so se v kotičku, ogledovali so si revije, spraševali so me najrazličnejša vprašanja. 

Nadaljnje spontane dejavnosti:  

− Naslednji dan, ko sem prišla v vrtec, sta me deček in deklica pričakala s 

predmeti (povezanimi z ovcami, volno), ki sta jih prinesla od doma. Deklica 

je k meni prihitela s pletenimi copati in rekla, da jih je naredila babica v 

Bosni, deček pa je prinesel veliko sličic o kmetiji (sam jih je izrezal iz revije) 
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– z navdušenjem jih je prilepil na velik karton, ki sem mu ga dala. Ko so 

otroci prihajali v vrtec, so prihajali k njemu in tudi oni so želeli lepiti in 

pisati besede.  

− Nek deček si je v novem kotičku ogledoval revijo. Znašel se je ob sliki, kjer 

je volk napadel ovce. Prišel je do mene in me vprašal, kaj je na sliki. 

Razložila sem mu, nato pa je šel do vsakega otroka in mu razložil dogajanje 

na sliki. »Veš kaj se je zgodilo tukaj? Ovce so umrle, napadel in ugriznil jih 

je volk. Res škoda, da niso mogle pobegniti.« 

− Neka deklica je od doma prinesla okrasno ovčko iz volne. Po zajtrku sem 

prosila otroke, da predstavijo predmete, ki so jih  prinesli v vrtec in vsak je 

ponosno povedal, kaj je prinesel in zakaj.  

− Z vzgojiteljico sva otroke zaposlili pri štirih mizah: risanje ovc s svinčnikom 

(na mizi dva različna modela ovc), gledanje revij, tipanje ovčje kože in treh 

različnih voln, risanje s flomastri (z risanja so otroci sami prešli na striženje 

narisanega in lepljenje na plakat). Otroci so lahko prehajali med dejavnostmi 

(vsak je narisal risbo – načrtovana likovna dejavnost – izhajali sva iz interesa 

otrok), kasneje so se lahko prosto igrali (igrali so se tudi igre vlog v novem 

kotičku z volno). Med dopoldansko igro sta deklici, ki sta prinesli izdelke, te 

izdelke z navdušenjem odnesli pokazat tudi vzgojitelju sosednje skupine.  

− V enem od naslednjih dni je nek deček prinesel v vrtec ovco iz jaslic; nekdo 

je rekel, da izgleda puhasta, ampak ni, večina otrok je rekla, da imajo doma 

tudi take ali drugačne ovce za v jaslice.  

− Nek drug deček je ponosno prinesel očkovo kapo (tudi očka je bil ponosen, 

vesel, ko ga je pospremil v igralnico). Prosila sem ga, da nam jo pokaže, 

primerjali smo kapo iz prave ovčje volne in dečkovo kapo (iz trgovine). 

Otroke sem vprašala, katera kapa je bolj prijetna na otip. Otroci so obe kapi 

poskusili in rekli, da je dečkova kapa prijetnejša. 

− Otroci so po navodilu vzgojiteljice v svoje zvezke (dejavnost 

predopismenjevanja) risali ovce. Z vzgojiteljico sva dečka (nesamozavesten, 

sramežljiv, nazadnje celotno risbo prerisal) posedli tako, da ni mogel od 

nikogar prerisovati. Ob najini spodbudi je narisal unikatno risbo (velik 

napredek) in ponosno nama jo je prišel pokazat. 
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− Otroci so samodejno pričeli iskati slike, ilustracije, pravljice o ovcah, kmetiji 

v knjigah, ki jih imajo na knjižni polici že pol leta. Do sedaj niso bili pozorni 

na to temo (prvi je nekaj našel deček, motivacija za ostale otroke). Ko so mi  

prinesli pokazat knjigo, zgodbo, sem to prebrala na glas, otroka pa sem 

spodbudila, da pokaže ilustracijo tudi ostalim otrokom. Jaz in otroci smo bili 

presenečeni, da smo našli toliko raznovrstnih informacij o ovcah. Tekom 

dopoldneva sem opazila, da so se otroci večkrat ustavljali ob plakatu o 

ovcah.  

Fotografije dejavnosti: 

 

Slika 4.1: Uvodna motivacija – pogovor z otroki o ovcah, volni in volnenih izdelkih ob konkretnih 

predmetih (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 2018) 

 

Slika 4.2: Ogled sličic in pogovor o ovcah, volni, volnenih izdelkih (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 

2018) 
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Slika 4.3: Vohanje in tipanje treh različnih oblik ovčje volne (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 2018) 

 

Slika 4.4: Lepljenje sličic na plakat in pisanje besed (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 2018) 

 

Slika 4.5: Iskanje informacij o ovcah v knjigah (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 2018) 
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Slika 4.6: Igra z volnenimi izdelki (Osebni arhiv, datum posnetka 5. 4. 2018) 

     

4.2.2 Ogled striženja ovc na kmetiji 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo;  

− otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in 

med seboj; 

− otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako 

lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja;  

− omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.  

Operativni cilji:  

− otrok spozna živali na kmetiji; 

− otrok si ogleda striženje ovce in našteje pripomočke ter opiše proces striženja.  

Potek dejavnosti: 

− uvodni del 

Med zajtrkom smo se z otroki pogovorili o današnjem izletu na našo domačo kmetijo 

(kdaj se bomo odpravili, kam gremo, kaj vse bomo videli). 
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− glavni del 

Odšli smo takoj po zajtrku. Med potjo sem slišala, da se otroci pogovarjajo o ovcah 

(kdo je njihov sovražnik). Ko smo prišli do ograje pašnika, sem otroke vprašala,  za 

katere živali mislijo, da je ta ograja (podajali so ideje o najrazličnejših živalih, kljub 

temu, da sem jim že prej povedala, katere živali imamo na kmetiji). Ugotovili smo, da je 

to pašnik za ovce, otrokom sem povedala, kako se obnašamo na kmetiji. Ko smo 

prispeli, smo si najprej ogledali kokoši in osla, ki so se ravno pasli zunaj, opazila sem, 

da so bili otrokom všeč in zanimivi. Odšli smo do hleva, kjer so ovce ter si jih ogledali. 

Posebno pozornost otrok sta v hlevu pritegnila koza in jagnje. Zbrali smo se pred 

hlevom in moja mami nam je pokazala proces striženja na malo starejšem jagenjčku. 

Otroci so zbrano opazovali. Ko je končala, so z navdušenjem potipali in povohali  

ostriženo volno. Povprašala sem jih po procesu obdelave, vsak je povedal, kar je vedel, 

s skupnimi močmi pa smo sestavili celoten postopek. Nato sem otrokom pokazala še 

konja in zajce, še enkrat smo odšli v hlev k ovcam, kjer so sedaj lahko pobožali kozo in 

si od bliže ogledali ovce. Po tem so se lahko otroci prosto igrali – hranili so zajce (skozi 

mrežo), igrali so s kamenčki na dvorišču, igrali so se z mačkom, opazovali so osla in 

dva konja, hranili so kokoši, opazovali in pogovarjali so se o kmetijskih strojih …  

− zaključni del 

Med potjo nazaj so otroci sami hodili do mene in mi pripovedovali svoje vtise, kaj jim 

je bilo všeč (večini otrok je bilo najbolj všeč hranjenje zajcev in kokoši, všeč jim je bilo 

striženje ovce, nato po všečnosti sledijo konji; neka deklica me je vso pot spraševala o 

njih, nekaterim dečkom so bili najbolj všeč kmetijski stroji). Med potjo  smo se ustavili 

na travniku in se igrali igro Ovce, volki, pastirji. 

Nadaljnje spontane dejavnosti:  

− ob kosilu so pri svojih mizah otroci nadaljevali pogovor o doživetjih; 

− po počitku sem opazila zanimanje otrok za kotiček o volni, nekaj otrok je risalo 

živali, ki so jih videli na  kmetiji. 

 

Fotografije dejavnosti: 
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Slika 4.7: Ogled striženja jagenjčka (Osebni arhiv, datum posnetka 11. 4. 2018) 

 

Slika 4.8: Tipanje in vohanje ravno ostrižene volne (Osebni arhiv, datum posnetka 11. 4. 2018) 

 

Slika 4.9: Ogled ovc v hlevu (Osebni arhiv, datum posnetka 11. 4. 2018)  
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4.2.3 Priprava volne – čiščenje in česanje, ogled predenja na kolovrat 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

− otrok se uri v različnih tehničnih opravilih, razvija tehnično ustvarjalnost; 

− razvijanje prstne spretnosti; 

− doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke;  

− oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se 

ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo. 

Operativni cilji:  

− otrok spozna postopek priprave volne za nadaljnjo uporabo; 

− otrok pridobi tipno izkušnjo ob rokovanju z neočiščeno in z razčesano volno; 

− otrok si ogleda in spozna postopek predenja na kolovrat;  

− otrok spozna pomen predenja volne; 

− otrok preizkusi trganje volne in združevanje kosov v nit. 

Potek dejavnosti: 

− uvodni del 

Otrokom sem pokazala nekaj videoposnetkov o ovcah, striženju, česanju in predenju 

volne na kolovrat, pogovarjali smo se o videnem. 

− glavni del 

Po ogledu posnetkov sem otroke povabila, da se tudi oni preizkusijo v česanju volne. 

Tipali in vonjali smo dve različni volni (oprana in česana), pokazala sem jim pravi 

kolovrat, preizkusili so vrteti kolo kolovrata. Otroci so me spraševali:  kje sem dobila 

kolovrat, krtače, če jaz vsak dan češem volno … Otrokom sem pokazala postopek 

sukanja – trganja in združevanja manjših kosov v nit ter jih povabila, da se v tem 
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poizkusijo tudi sami. Večina otrok se je zadrževala pri kolovratu, deček in deklica pa 

nista odnehala s sukanjem. 

− zaključni del 

Po koncu dejavnosti smo kolovrat odnesli v kotiček (nekaj fantov je prihitelo k meni, da 

bi mi ga pomagali prestaviti), v kotiček so prišli še drugi otroci, ki so zopet želeli 

poskusiti zavrteti kolo. 

Nadaljnje spontane dejavnosti:  

− med igro je deček sam poiskal na knjižni polici pravljico o Trnuljčici in mi jo je 

prinesel pokazat ( prebrala sem jo med počitkom);  

− vprašanja o volni, starih predmetih, ovcah so se nadaljevala tudi kasneje na 

sprehodu. 

Fotografije dejavnosti: 

 

Slika 4.10: Ogled videoposnetkov (Osebni arhiv, datum posnetka 16. 4. 2018) 
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Slika 4.11: Česanje volne (Osebni arhiv, datum posnetka 16. 4. 2018) 

 

Slika 4.12: Ogled kolovrata (Osebni arhiv, datum posnetka 16. 4. 2018) 

 

Slika 4.13: Združevanje kosov volne v nit (Osebni arhiv, datum posnetka 16. 4. 2018) 
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4.2.4 Mokro polstenje 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

− razvijanje prstne spretnosti;  

− razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem;  

− uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi; 

− otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

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

Operativni cilji: 

− otrok spozna lastnosti ovčje volne; 

− otrok nariše risbo/načrt volnene slike; 

− otrok sledi navodilom pri ustvarjanju; 

− otrok izdela volneno sliko,  

− otrok primerja načrt in volneno sliko ter predstavi svoj izdelek.  

Potek dejavnosti: 

− uvodni del 

Ko sem pričela z zaščito miz, so se vsi otroci že zbrali okoli miz in spraševali, kaj bomo 

počeli, zakaj imam to ali ono. K mizi sem poklicala polovico otrok (ostali otroci so se 

lahko prosto igrali). Najprej sem jim razdelila liste in jih prosila, naj narišejo 

rožo/cvetlico/cvet. 

− glavni del 
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Otrokom sem najprej povedala, kaj bomo počeli. Vsak korak sem jim pokazala, otroci 

so to naredili sami, po potrebi smo jim z vzgojiteljico in pomočnico pomagale. Otrokom 

je največ težav delalo oblikovanje barvne volne na podlago iz bele volne (pripravili so 

predebele kose), nadaljnje polstenje jim ni delalo prevelikih težav. Otrokom je bilo 

polstenje všeč, medtem ko so eni ustvarjali, so tudi drugi otroci prišli pogledat, kaj 

počnemo. Ko je prva skupina končala, smo polstili še z drugo polovico otrok. Volnene 

slike smo nesli sušit v garderobo, otroci so jih ponosno kazali drugim otrokom in 

vzgojiteljem. 

− zaključni del 

V enem od naslednjih dni, ko so se izdelki posušili, sem otrokom razdelila njihove risbe 

in volnene slike, ki smo jih ustvarili s tehniko mokrega polstenja. Otroke sem 

spodbudila, naj primerjajo izdelka in otroci so sami ugotavljali in govorno izražali 

opažene razlike in podobnosti.  

Fotografije dejavnosti: 

 

Slika 4.14: Priprava ovčje volne za mokro polstenje (Osebni arhiv, datum posnetka 17. 4. 2018) 
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Slika 4.15: Mokro polstenje (Osebni arhiv, datum posnetka 17. 4. 2018) 

 

Slika 4.16: Izdelki (Osebni arhiv, datum posnetka 17. 4. 2018) 

 

Slika 4.17: Primerjava risbe in polstene slike (Osebni arhiv, datum posnetka 17. 4. 2018) 
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4.2.5 Tkanje 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

− razvijanje prstne spretnosti;  

− uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi; 

− otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

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

Operativni cilji:  

− otrok spozna oblike predelane volne; 

− otrok sledi navodilom pri ustvarjanju; 

− otrok izdela prtiček s tkanjem; 

− otrok predstavi svoj izdelek.  

Potek dejavnosti: 

− uvodni del 

V jutranji krog sem prinesla klobke različnih barv, otroke sem vprašala, kaj vse bi lahko 

z njimi naredili. Podali so najrazličnejše ideje (pajkovo mrežo, lahko se zvežemo …). 

Pokazala sem jim statve, nihče ni vedel, kako bi se imenoval ta postopek, pogovorili 

smo se o tkanju. 

− glavni del 

Polovico otrok sem povabila k tkanju, vendar sem kmalu ugotovila, da jih je preveč, 

zato sem se lotila tkanja s šestimi otroki, vzgojiteljica in pomočnica sta mi pomagali. 

Vsakemu otroku sem pokazala, kako tkemo, nekateri so razumeli hitreje, drugi so 

potrebovali malo več časa, da so usvojili tehniko. Presenetili so me trije (starejši, 

predšolski) otroci, ki so tkali ves čas (skoraj dve uri) in še niso dokončali (izrazili so 

željo, da bi dokončali), nekateri so »obupali«, izgubili motivacijo že prej, tisti, ki pa so 
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pričeli tkati kasneje in niso še stkali veliko, pa so nadaljevali naslednji dan. Vsakega 

otroka sem spodbujala, da je prtiček stkal vsaj toliko, da je vanj vključil tri barve volne 

(izbral si jih je sam). Neka deklica, ki je končala med prvimi in ji je dobro šlo, je 

samoiniciativno pomagala drugim,   spremljala je njihovo tkanje in jim po potrebi 

pomagala.  

− zaključni del 

Naslednji dan smo že pred zajtrkom pričeli s tkanjem. Pri vseh otrocih sem opazila, da 

so ponosni na izdelke, svoje prtičke (obesila sem jih na vrvico na steno), so kazali 

drugim. Nek deček je rekel, da je stkan prtiček kot hobotnica, drug deček pa je rekel, da 

je kot brada.  

Fotografije dejavnosti: 

 

Slika 4.18: Izbira barve volne za tkanje (Osebni arhiv, datum posnetka 19. 4. 2018) 

 

Slika 4.19: Tkanje (Osebni arhiv, datum posnetka 19. 4. 2018) 
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Slika 4.20: Stkani volneni prtički (Osebni arhiv, datum posnetka 19. 4. 2018) 

 

4.2.6 Šivanje blazin in polnjenje z ovčjo volno 

 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije;  

− razvijanje prstne spretnosti;  

− uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi; 

− otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

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

Operativni cilji:   

− otrok spozna možnost uporabe ovčje volne; 

− otrok nariše načrt izdelka; 

− otrok sledi navodilom pri šivanju; 

− otrok sešije blazino; 

− otrok napolni blazino z ovčjo volno.  

Potek dejavnosti: 

− uvodni del 

Zjutraj sem pripravljala stvari za današnjo ustvarjalno delavnico. Ko so otroci prihajali 

v vrtec, so opazovali, kaj počnem, zanimalo jih je tudi pisano blago ter kaj bomo 

izdelali.  
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− glavni del 

Pričeli smo  šivati s šestimi otroki, ostali otroci so se prosto igrali. Otrokom sem 

povedala, da bomo sedaj sešili blazine za njihov počitek. Vsakemu sem dala list in 

povabila sem jih, naj vsak nariše, kakšno obliko blazine želi imeti (predlagala sem 

pravokotnik, krog, trikotnik, srce, oblak). Ko je otrok narisal, je kroj izrezal iz papirja, 

nato si je izbral blago, kroj dvakrat s flomastrom prerisal na blago ter izrezal. Vsakemu 

otroku posebej sem pripravila šivanko in nit ter pokazala, kako bomo šivali (ven – 

noter). Otroci so bili kar spretni pri šivanju, saj so lansko leto  veliko šivali. Opazila 

sem, da je vsak najprej sledil šivu, ki sem jim ga pokazala, nato pa so vsi začeli šivati 

tako, kot so že šivali lansko leto (spiralno - ven in okrog). Ko smo jih z vzgojiteljicama 

ponovno usmerile na današnji način šivanja, so zopet sledili, kdo pa je ponovno prešel 

na spiralni šiv. Otroci so bili  zbrani skozi ves postopek šivanja, nekaj težav so imeli s 

prerisovanjem kroja na blago (premikalo sem jim je), s striženjem iz blaga (slabe 

škarje), po potrebi smo jim z vzgojiteljicama pomagale. Ko je otrok sešil dva blaga 

skupaj, sem k mizi poklicala naslednjega otroka in ga vodila skozi postopek šivanja. 

Naslednji dan smo že pred zajtrkom nadaljevali s šivanjem. Opazila sem, da so bili 

otroci bolj zbrani za delo pred zajtrkom, ker so spočiti in ker okrog njih ni preveč 

motečih otrok. 

Tretji dan smo pričeli s polnjenjem blazin. Otroke sem klicala k polnjenju.  Polnjenje 

jim je bilo všeč, nekateri kar niso želeli končali, čeprav so imeli že »trdo« blazinico. Ko 

so napolnili, sva jim z vzgojiteljico zašili luknjo, otroci pa so se lahko nato z 

blazinicami igrali. 

− zaključni del 

Ko so vsi končali, smo v garderobi skupaj pripravili razstavo izdelkov (otroci so iz 

igralnice nosili izdelke v garderobo, z vzgojiteljico pa sva jih obesili na vrvice). 

Blazinice so otroci ta dan med počitkom lahko imeli pri sebi na ležalnikih, naslednji dan 

pa so vse izdelke odnesli domov.  

Fotografije dejavnosti: 
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Slika 4.21: Risanje in izrezovanje kroja iz papirja (Osebni arhiv, datum posnetka 23. 4. 2018) 

 

Slika 4.22: Prerisovanje kroja na blago ob nasvetih prijateljice (Osebni arhiv, datum posnetka 23. 4. 2018) 

 

Slika 4.23: Striženje blaga in šivanje (Osebni arhiv, datum posnetka 23. 4. 2018)      
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Slika 4.24: Polnjenje blazin z ovčjo volno (Osebni arhiv, datum posnetka 23. 4. 2018) 

4.3 Vrednotenje  
 

Lahko povzamem, da je prva, uvodna dejavnost (motivacija otrok) uspela. Ker so otroci 

naslednji dan prinesli predmete od doma, pomeni, da so se tudi doma pogovarjali o 

ovcah. Lahko trdim, da je to izkustveno učenje (pogovor ob konkretnih predmetih, 

tipanje in vonjanje volne, soustvarjanje plakata, oblačenje v volnena oblačila, igra vlog, 

prinašanje predmetov od doma -  kar želim doseči z izvajanjem teh dejavnosti) in da je 

to procesno učenje (uvodna motivacija in razširitev znanja s soustvarjanjem otrok pri 

izdelavi plakata, pogovor doma, igra, risanje).  

Menim, da je izlet - ogled kmetije, dobro uspel. Pot ni bila prezahtevna, otrokom so bile 

všeč živali, vsi so bili navdušeni nad izletom. Dobro se mi zdi, da smo si striženje ovce 

ogledali na začetku našega prihoda, ko so bili otroci še bolj zbrani, mogoče malce 

zadržani (predvidevam da je to posledica novega okolja in prehojene poti), kot pa da bi 

jih hoteli pripraviti k zbranemu ogledu po prosti igri. Pomemben se mi je zdel tudi čas 

za prosto igro/prost ogled kmetije, saj si je tako lahko vsak otrok še enkrat ogledal žival, 

ki mu je bila najbolj všeč. Otroci so bili polni doživetij, ki so jih z mano delili med potjo 

nazaj, s prijatelji pri mizi ob kosilu, s starši pa doma. 

Povzamem lahko, da so si otroci z zanimanjem ogledovali videoposnetke, sodelovali v 

pogovoru, vsak je imel možnost, da je poskusil česati volno, primerjali (tipali, vohali) so 
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oprano in česano volno, z nogo so poizkusili poganjati kolo kolovrata. Posebno 

presenetil me je deček, ki mu je do sedaj volna smrdela, ta dan pa je med celotno 

dejavnostjo aktivno sodeloval, po dejavnosti pa je še vedno želel česati volno (od 

»volna mi smrdi« do užitka pri česanju volne - izkustveno učenje). Med celotno 

dejavnostjo se je prepletali ogledi videoposnetkov, pogovor, rokovanje s konkretnimi 

predmeti. Otroci so bili zbrani za čas celotno dejavnosti (dejavnost je  približno 1 uro in 

20 minut). Po dejavnosti smo odšli ven na sprehod in med tem so mi otroci 

pripovedovali o starih predmetih (rekla sem jim, da je kolovrat star), ki jih imajo doma. 

Na podlagi opazovanja otrok lahko trdim, da je jim je bilo mokro polstenje zelo všeč, 

saj so zavzeto sledili postopku, vztrajali pri posameznem koraku in hkrati kazali 

zanimanje za naslednji korak. Večina otrok ni imela težav s sledenjem navodilom in 

vztrajnostjo (le pri enem dečku sem opazila pomanjkanje motivacije - po njegovih 

besedah: dolgčas). Nekaj otrok me je med polstenjem vprašalo - Ali bomo kmalu 

končali? Ali bo še dolgo trajalo da bo konec? S to dejavnostjo so se otroci srečali prvič, 

skozi postopek polstenja pa je od čutil zelo simuliran tip in pa tudi voh. Nekaj 

komentarjev otrok: Ali bomo jutri tudi polstili? Sem mislila, da bomo naredili copate  

(videli smo na včerajšnjem videoposnetku), ali jih bomo izdelali jutri? Bilo je dobro. 

Bilo mi je kul. Bilo mi je zelo lepo. Zgečkalo me je v roke. Mehko je bilo. Masiralo me 

je. Srbelo me je. Ko drgneš po podlagi, čutiš kot da bi ti zaspala roka. Prsti mi še vedno 

dišijo po volni. Volna danes ni smrdela, ker smo dodali milo. Kdaj bomo lahko volnene 

slike odnesli domov? Ali je že suho? 

Večina otrok je hitro usvojila tehniko tkanja. Otroci so pri tkanju razvijali fino 

motoriko, sledili so postopku (če ni bilo pravilo, se je samo podrlo), urili so se v 

vztrajnosti. Pri dejavnosti tkanja so me presenetili prav tisti otroci, od katerih nisem 

pričakovala visoke stopnje vztrajnosti in natančnosti. Nekateri otroci so želeli ponovno 

tkati, z željo, da želijo stkati cel okvirček (končevali smo že prej). Otroci so stkali 

različno velike prtičke (odvisno od njihove vztrajnosti), vsi pa so bili ponosni na svoj 

izdelek. Opazila sem, kako so si otroci med seboj sami pomagali. Nekaj otrok (ki je 

hitreje osvojilo tehniko tkanja) je hodilo naokrog, ter so pomagali drugim, če so opazili 

da potrebujejo pomoč, nekateri pa so jih tudi prosili. 

Dejavnost šivanje je bila od vseh treh ustvarjalnih dejavnosti najobsežnejša in 

dolgotrajna. Otroci so nekoč že šivali z vzgojiteljico, tako da jim postopek šivanja ni bil 
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tako neznan kot postopka mokrega polstenja in tkanja. Otroke sem vključila v vse faze 

(krojenje, striženje, šivanje, polnenje). Ker je dejavnost potekala po fazah in s premori, 

so bili tako otroci vedno znova motivirani za nadaljevanje. Ta izdelek so lahko otroci 

najbolj prilagodili svojim željam (z mokrim polstenjem so se srečali prvič, jaz sem jih 

vodila skozi neznan postopek; pri tkanju so obliko stkanih prtičkov določale statve, 

lahko so se odločali o izbiri barv in velikosti prtičkov; pri šivanju pa so lahko narisali 

želeno obliko in velikost blazine, ter jo nato napolnili z želeno količino volne). 

Projekt smo zaključili z razstavo nastalih izdelkov. Otroci so z veseljem sodelovali pri 

prinašanju izdelkov iz igralnice v garderobo, kjer smo naredili razstavo za nas, starše, 

otroke sosednjih skupin in vzgojitelje. Na steno sem prilepila tudi izbrane fotografije 

postopkov izdelovanja (pripravila sem jih že sproti - za na oglasno desko za starše) in 

ob skupno fotografijo z otroki napisala zahvalo otrokom in staršem za sodelovanje pri 

dejavnostih, v sklopu nastajanju mojega diplomskega dela. Ko je bila razstava 

pripravljena, sem otroke povabila, da si ogledajo pripravljeno razstavo. Ponosno so 

drugim kazali svoje izdelke, ponovno smo ponovili tehnike, s katerimi smo ustvarjali. 

Ponosno in navdušeno je vsak pokazal svoje izdelke tudi staršem. 

 

Slika 4.25: Razstava izdelkov iz volne v vrtcu (Osebni arhiv, datum posnetka 25. 4. 2018) 
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Slika 4.26: Razširjen plakat o ovcah, ki je nastajal ves mesec (Osebni arhiv, datum posnetka 25. 4. 2018) 

 

Slika 4.27: Dva dodatna plakata, ki so ju ustvarili otroci s sličicami, ki so jih prinesli od doma (Osebni 

arhiv, datum posnetka 25. 4. 2018) 
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5 DISKUSIJA CILJEV 
 

 

V tem poglavju bomo predstavili odgovore na zastavljene cilje (C 1–4) in preverjali 

hipoteze (H 1–5). 

C1: Podati osnove o volni kot materialu in predstaviti izbrane tehnike dela z volno 

Prvi cilj je dosežen –  v diplomskem delu smo v drugem poglavju podali osnove o volni, 

kot materialu in predstavili izbrane tehnike dela z volno.  

V prvem podpoglavju smo predstavili razvoj ovčjereje, uporabo ovc, pasme ovc v 

Sloveniji, izgled, prehrano in vzgojo ovc. V drugem podpoglavju pa smo podrobneje  

predstavili ovčjo volno, njene tehnološke lastnosti, obdelavo le te (striženje ovc, 

čiščenje in pranje volne, česanje volne), tekstilno-tehnološke postopke (predenje, tkanje, 

pletenje, kvačkanje, mokro polstenje, suho polstenje, šivanje) in še druge uporabnosti 

ovčje volne.  

C2: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti poznavanje ovčje volne pri 

pedagoških delavcih kot materiala za izkustveno učenje v vrtcu 

Drugi cilj je dosežen – s pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili poznavanje 

ovčje volne (kot material za izkustveno učenje v vrtcu) pri pedagoških delavcih. Stanje 

poznavanja tehnologije volne v vrtcu – rezultate ankete smo podali v tretjem poglavju 

diplomskega dela. 

Pri 3. anketnem vprašanju nas je zanimalo, kako v vrtcu spoznavajo naravne materiale. 

Dobili smo zelo veliko raznolikih odgovorov in ugotovili, da ni enega, pravega načina 

za spoznavanje le teh. Vse  naštete dejavnosti so ustrezne, seveda pa je odvisno od 

starosti otrok, katere oblike dela, metode, pripomočke in cilje si zada vzgojitelj.  

Pri 4. anketnem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto so do sedaj že izvedli 

dejavnosti v povezavi spoznavanja volne z otroki. Večina anketiranih z otroki še ni 

obiskalo kmetije z ovcami, ravno tako tudi ne postopka striženja ovc. Pozitivno nas je 

presenetil odgovor, da največji delež anketirancev izdeluje z otroki izdelke iz volne 

nekajkrat letno. Videoposnetkov v povezavi z ovcami si največji delež anketirancev še 
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ni ogledalo z otroki, enkrat letno si največji delež anketirancev ogledata fotografije o 

ovcah in bere strokovno literaturo v povezavi z ovcami. Nekajkrat letno pa največji 

delež anketirancev bere pravljice v povezavi z ovcami. 

Pri 5. anketnem vprašanju nas je zanimalo, če se anketirancem zdi uporaba ovčje volne 

kot naravni material dovolj ali premalo zastopana v vrtcu. Večina anketirancev meni, da 

je ovčja volna v vrtcu zastopana premalo. Odgovori anketirancev so se nanašali na 

nedostopnost materiala, visoko ceno, nepoznavanje ovčje volne, postopkov obdelave in 

načinov uporabe, interes posameznega vzgojitelja, na voljo je veliko drugega materiala. 

Zasledili smo nekaj odgovorov, kjer so poudarili, da volno uporabljajo, vendar ne prave 

ovčje volne.  

Pri 6. anketnem vprašanju nas je zanimalo poznavanje ključnih lastnostih ovčje volne za 

uporabo v vrtcu. Lastnosti, ki so se pojavile večkrat, so bile: mehkoba, 

toplota/zadrževanje toplote, možnost raznolike uporabe, naravni material (izdelek), 

prijetnost na dotik, lahko oblikovanje/obdelava, struktura/sestava materiala, spodbuja 

vsa čutila, upogljivost/prožnost, vonj in trdnost.  

Pri 7. anketnem vprašanju nas je zanimalo, če bi anketiranci ovčjo volno uporabljali 

pogosteje, če bi bili bolj seznanjeni s tehnološkimi postopki, in kaj predlagajo za večje 

poznavanje le teh s strani pedagoških delavcev. Večina anketirancev meni, da bi jo 

uporabljalo pogosteje, če bi bili bolj seznanjeni s tehnološkimi postopki. Odgovori 

anketirancev za  večje poznavanje le teh so se nanašali na organizirane delavnice za 

zaposlene s strani vrtca, boljšo dostopnost volne, priročnike in posnetke z opisom 

materiala in primeri uporabnosti, strokovno ekskurzijo za vzgojitelje (obisk kmetije z 

ovcami) …  

Pri 8. anketnem vprašanju nas je zanimalo, katere lastnosti in postopke obdelave ovčje 

volne in njenih polizdelkov poznajo. Lastnosti, ki so se pojavile večkrat, so bile: 

zadrževanje toplote, mehkoba, kodravost, elastičnost/prožnost/upogljivost, omogoča 

obdelavo/predelavo. Postopki obdelave, ki so se pojavili večkrat, so bili: 

pletenje/štrikanje, predenje, polstenje/filcanje, kvačkanje, striženje ovc, tkanje, 

česanje/krtačenje, pranje volne, barvanje, mokro polstenje, suho polstenje, sušenje, 

trganje, sukanje, navijanje v klobke. 
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Pri 9. anketnem vprašanju nas je zanimalo, če so v vrtcu z otroki že kdaj 

izdelovali/uporabljali izdelke iz ovčje volne – kaj in kako so, zakaj niso ter kaj po 

njihovem mnenju otroci urijo in razvijajo ob stiku z različnimi oblikami ovčje volne. 

Surove (nastrižene) volne večina anketirancev še ni uporabljala, volnene preje največji 

delež anketirancev še ni uporabljalo, volnene izdelke in filc pa je večina že uporabljala. 

Najpogostejša mnenja, kaj otroci urijo, razvijajo pri posameznih dejavnostih, so bila:  

fina motorika, čutila (tip, voh), vztrajnost, veselje do izdelovanja, natančnost, 

ustvarjalnost. 

Pri 10. anketnem vprašanju nas je zanimala ocena uporabnosti izdelkov iz volne. Igrače 

iz volne je največji delež anketiranih ocenil z oceno 5 (zelo uporabno), volnene okraske 

je največji delež anketiranih ocenil z oceno 4, izdelke iz volne (prtički, torbice …) je 

največji delež anketiranih ocenilo z oceno 4, didaktične igre iz volne je največji delež 

anketiranih ocenilo z oceno 5 (zelo uporabno), blazine, ki vsebujejo volno kot polnilo je 

največji delež anketiranih ocenila z oceno 5 (zelo uporabno). 

C3: Ugotoviti, kako otroci sprejemajo material (zaznavajo, občutijo, kakšno imajo 

mnenje o volni) tj. volno in tehnološke postopke 

Tretji cilje je dosežen – ugotovili smo, kako otroci sprejemajo volno skozi načrtovane in 

nenačrtovane dejavnosti v vrtcu. Vsi otroci so na začetku poznali ovco kot žival, kaj več 

o njej pa je vedel malokdo. Izvedene načrtovane dejavnosti smo predstavili in 

ovrednotili v četrtem poglavju diplomskega dela.  

Z uvodnim pogovorom o ovcah, volni in volnenih izdelkih sem otrokom ob pravih 

volnenih izdelkih, ovčji koži, pravi ovčji volni v treh oblikah (strižena, oprana, česana) 

in sličicah (ob pogovoru smo ustvarili plakat)  predstavila osnovne stvari. Skozi mesec 

so se nato nadaljevale načrtovane in nenačrtovane dejavnosti (otroci so prinašali izdelke 

iz volne in različne sličice od doma, pogovarjali smo se, v kotičku so se vsak dan igrali, 

ogledovali so si strokovne revije in otroške slikanice o ovcah …). Na začetku sem 

opazila, da niso bili vsi otroci »sproščeni« ob rokovanju z volno, povedali so, da jim 

volna smrdi, je malo mastna, volneni izdelki pikajo, nekateri so rekli, da je mehka,  

topla .... Pri prvi načrtovani dejavnosti se je tudi niso vsi dotaknili in je povohali. 

Nekaterim je bila zanimiva primerjava treh voln (strižena, oprana, česana) – ob 

rokovanju z njimi so sami opisovali spremembe (drugačen vonj, drugačna mehkoba …).  
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Še večje zanimanje za striženo (surovo) volno pa je bilo na kmetiji, ko smo si ogledali 

postopek striženja, otroci pa so imeli možnost, da so si nato pobližje ogledali  ostriženo 

volno. Tu sem opazila, da so se zanjo zanimali tudi nekateri otroci, ki pri uvodni 

dejavnosti niso bili posebno zainteresirani zanjo.  

V primerjavi z uvodno dejavnostjo (spoznavanje volne) so vsi otroci sodelovali pri 

naslednji dejavnosti – česanje volne. Porast v sodelovanju pripisujem temu, da je bila to 

dejavnost, kjer so bili otroci aktivni in  da je kdo izmed otrok, ki je menil, da volna 

smrdi in se je pri prvi dejavnosti ni želel dotikati, spremenil mnenje (ogledali smo si že 

tudi striženje ovc na kmetiji) in je bil že bolj neposredno seznanjen z njo.  

C4: Analiziranje in ovrednotenje dejavnosti otrok ob izdelovanju in izdelkih iz 

volne  

Četrti cilj je dosežen –  izvedli smo tri tehniško-ustvarjalne dejavnosti, kjer smo 

uporabili tekstilno-tehnološke postopke: mokro polstenje, tkanje in šivanje ter analizirali 

in ovrednotili dejavnosti otrok ob izdelovanju izdelkov. Izvedene načrtovane dejavnosti 

smo predstavili in ovrednotili v četrtem poglavju diplomskega dela. 

Pri vseh treh dejavnostih so se otroci srečali z drugačno obliko ovčje volne in 

pripomočki, materiali  (mokro polsteneje – naravna surova volna in barvne volne, tkanje 

– spredena volna v klobkah, šivanje – surova volna kot polnili za blazine). 

Najobsežnejša in dolgotrajna je bila dejavnost šivanja, a vendar tudi najmanj neznana, 

saj so otroci že šivali z vzgojiteljico. Ta izdelek so lahko otroci najbolj prilagodili 

svojim željam - lahko so narisali želeno obliko in velikost blazine ter jo nato napolnili z 

želeno količino volne. Z mokrim polstenjem so se srečali prvič, jaz sem jih vodila skozi 

neznan postopek; pri tkanju so obliko stkanih prtičkov določale statve, lahko so se 

odločali o izbiri barv in velikosti prtičkov. Pri vseh treh dejavnostih so otroci sledili 

postopkom, vztrajali pri posameznem koraku in hkrati kazali zanimanje za naslednji 

korak, večina otrok ni imela težav s sledenjem navodilom in vztrajnostjo (nekateri 

otroci so bili neučakani ali jim je bilo dolgčas). Skozi vse dejavnosti sta bila zelo 

stimulirana čutila tip in voh, urili so grobo in fino motoriko. Presenetilo me je nekaj 

otrok, ki so hitreje osvojili tehnike in so nato hodili naokrog ter so pomagali drugim, če 

so opazili, da potrebujejo pomoč. Nekateri otroci pa so jih tudi prosili, če jim pomagajo. 

Po vsaki končani dejavnosti me je nekaj otrok vprašalo, kaj bomo počeli jutri. 
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Zanimanje otrok za volno je naraščalo skozi mesec, s predstavitvijo tekstilno-

tehnoloških postopkov so odkrili nove možnosti uporabe volne, kar jih je dodatno 

motiviralo za igro z volno in da bi izdelali še več izdelkov. 

 

H1: Večina anketiranih pedagoških delavcev je mnenja, da je uporaba ovčje volne 

kot naravni material premalo zastopana 

Prvo hipotezo lahko potrdimo – večina anketirancev meni, da je ovčja volna v vrtcu 

premalo zastopana. Podrobnejše rezultate smo prikazali v tretjem poglavju diplomskega 

dela, z analizo 5. anketnega vprašanja.  

Odgovori anketirancev so se nanašali na nedostopnost materiala, visoko ceno, 

nepoznavanje ovčje volne, postopkov obdelave in načinov uporabe, interes 

posameznega vzgojitelja, na voljo je veliko drugega materiala … Zasledili smo nekaj 

odgovorov, kjer so poudarili, da volno uporabljajo, vendar ne prave ovčje volne.  

H2: Večina anketiranih pedagoških delavcev pozna manj kot polovico lastnosti in 

tehnoloških postopkov uporabe volne v vrtcu 

Drugo hipotezo lahko potrdimo – večina anketirancev pozna manj kot polovico lastnosti 

in tehnoloških postopkov uporabe volne v vrtcu. Podrobnejše rezultate smo prikazali v 

tretjem poglavju diplomskega dela z analizo 8. anketnega vprašanja. 

Povprečje odgovorov o poznavanju lastnosti volne je 2,8 naštetih lastnosti (od 16  

lastnosti – glej stran 12). Povprečje odgovorov o poznavanju tehnoloških postopkov 

volne pa je 3,85 naštetih tehnoloških postopkov (od 8 tekstilno-tehnoloških postopkov, 

glej stran 15).  

H3: Večina otrok v vrtcu že pozna nekatere postopke (striženje ovc) in volnene 

izdelke (pulover, nogavice, copati)  

Tretjo hipotezo lahko potrdimo – večina otrok v vrtcu je že poznala striženje ovc in 

volnene izdelke. Izvedene načrtovane dejavnosti smo predstavili in ovrednotili v 

četrtem poglavju diplomskega dela. 
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Poznavanje le teh smo preverili preko uvodne dejavnosti – pogovora o ovcah, volni in 

volnenih izdelkih. Otrokom sem ob konkretnih predmetih in sličicah zastavljala 

vprašanja.  Tako smo iz pogovora ob sličicah ustvarili plakat. 

H4: Večina otrok bo pokazala interes in sodelovala pri dejavnostih spoznavanja 

ovčje volne, obdelavi ovčje volne in izdelovanju izdelkov iz ovčje volne 

Četrto hipotezo lahko potrdim – večina otrok je pokazala interes in je sodelovala pri 

dejavnostih spoznavanja ovčje volne, obdelavi le te in izdelovanju izdelkov iz volne. 

Izvedene načrtovane dejavnosti smo predstavili in ovrednotili v četrtem poglavju 

diplomskega dela. 

Večina otrok je bila zainteresiranih za sodelovanje v dejavnostih, tema jih je zanimala, 

skozi mesec so se iz načrtovanih dejavnosti razvile tudi nenačrtovane dejavnosti (na 

želje in pobude otrok). Pri izdelovanju izdelkov je večina otrok brez težav sledila 

navodilom. Po končanem izdelovanju so bili vsi ponosni na svoj izdelek.  

H5: V povprečju bodo otroci dalj časa zdržali pri dejavnosti mokrega polstenja, 

sledi šivanje, najmanj časa bodo zdržali pri tkanju 

Peto hipotezo ovržemo, saj so otroci najdlje časa zdržali pri šivanju in ne pri dejavnosti 

mokrega polstenja, najmanj časa pa so res zdržali pri tkanju. Izvedene načrtovane 

dejavnosti smo predstavili in ovrednotili v četrtem poglavju diplomskega dela. 

Dejavnost šivanja je bila najobsežnejša in dolgotrajna, a je bila otrokom najbolj znana 

(otroci so že šivali z vzgojiteljico). Potekala je po fazah in s premori in otroci so bili 

tako vedno znova motivirani za nadaljevanje. Izdelek so lahko prilagodili svojim željam 

(narisali so želeno obliko in velikost blazine ter jo nato napolnili z želeno količino 

volne). Vzrok, zakaj so otroci manj časa zdržali pri mokrem polstenju, vidim v tem, da 

so se z mokrim polstenjem srečali prvič. Bolj kot ustvarjalnost je bila tu v ospredju 

tehnika dela (če zgrešimo kakšno fazo, izdelek ne uspe) in tudi postopek polstenja je kar 

dolgotrajen. Vztrajnost pri tkanju pa je bila odvisna od vsakega posameznika (polstili 

smo v večji skupini), v poprečju so otroci tu manj časa zdržali kot pri šivanju in 

mokrem polstenju. Otroci so stkali različno velike prtičke (pogojeno z motivacijo in 

vztrajnostjo), pri tkanju so obliko stkanih prtičkov določale statve, lahko so se odločali 
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o izbiri barv in velikosti prtičkov. Nekaterim je motivacija upadla tudi zaradi napačnega 

tkanja (če ni bilo pravilo, se je samo podrlo). 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Informacije o ovcah in ovčji volni niso nedostopne – dobimo jih lahko v knjižnici in na 

spletu. Tudi v domačih omarah se prav gotovo najde kakšen volnen izdelek in prav tako 

niso nedostopne kmetije z ovcami (in ovčjo volno). Vse to ne sme biti izgovor, da otrok 

ne spoznamo z ovcami in še pomembneje – z ovčjo volno. Ovčja volna je naraven 

material, uporaben v načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih, vodeni in spontani igri 

ter simulator tipa in voha. Spoznavanje ovc in volne lahko povežemo s preteklostjo in 

kulturno dediščino, sedanjostjo ter prihodnostjo. Velika škoda bi bila, da bi se 

spoštovanje in čut za naravo, živali in naravne materiale skozi prihajajoča leta v hitrem 

tempu življenja izgubila In nekaj zato lahko storimo, damo otrokom v vrtcu že danes – 

sedanjim generacijam otrok, ki bodo to lahko prenesli naprej.  

Skozi načrtovane in nenačrtovane dejavnosti v vrtcu smo spremljali izkustveno učenje 

otrok, kako so spreminjali svoj odnos do ovc, volne in volnenih izdelkov, širili znanje in 

bili proti koncu dejavnosti še bolj motivirani kot na začetku – porajale so se nove, 

ustvarjale ideje, kaj vse in kako bi lahko še ustvarjali z volno.  

Na drugi strani pa smo z analizo odgovorov ankete za pedagoške delavce ugotovili, 

kako v vrtcu spoznavajo naravne materiale, kako pogosto so do sedaj že izvedli 

dejavnosti v povezavi  spoznavanja volne z otroki (obisk kmetije z ovcami, ogled 

postopka striženja, izdelovanje izdelkov iz volne, ogled videoposnetkov, ogled 

fotografij, branje strokovne literature, branje pravljic), ali se jim zdi uporaba ovčje 

volne dovolj ali premalo zastopana v vrtcu, kaj menijo, katere lastnosti ovčje volne so 

po njihovem mnenju ključne za uporabo v vrtcu, ali bi volno uporabljali pogosteje, če bi 

bili bolje seznanjeni s tehnološkimi postopki in kaj predlagajo za boljše poznavanje le 

teh s strani pedagoških delavcev, katere lastnosti in postopke obdelave ovčje volne in 

njenih polizdelkov poznajo, ali so v vrtcu z otroki že kdaj izdelovali/uporabljali izdelke 

iz ovčje volne in kako ocenijo uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci 

(igrače, okraski,  izdelki – prtički, torbice …, didaktične igre, blazine – volna kot 

polnilo).  
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Povzamem lahko, da je ovčja volna v vrtcu premalo zastopana in da bi si lahko 

vzgojitelji prizadevali za večjo zastopanost in otrokom z njo ponudili možnost 

izkustvenega učenja. Koliko jo bodo vzgojitelji uporabljali, pa je odvisno od njihove 

zunanje in notranje motivacije. Če je povečanje uporabe volne v vrtcu v interesu 

celotnega vrtca,  predlagam praktična izobraževanja za vzgojitelje, da jo najprej 

spoznajo vzgojitelji sami in jo  nato ponudijo otrokom.  
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8 PRILOGE  
 

 

8.1 Priprava: Pogovor z otroki o ovcah, volni in volnenih izdelkih 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 5. 4. 2018 

Področje: Narava 

Povezava z drugimi področji: Tehnika in tehnologija, jezik 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Pogovor z otroki o ovcah, volni in volnenih izdelkih 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

- otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo;  

- otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

Operativni cilji:  

- otrok sodeluje v pogovoru o ovcah, volni in volnenih izdelkih; 

- otrok se spozna z volno, kot materialom za nadaljnjo uporabo in pridobi konkretno 

tipno izkušnjo pri rokovanju z izdelki iz volne. 

Oblike dela: skupinska 

Metode dela: pogovor 

Prostor: igralnica 
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Delovne aktivnosti: pogovor ob izdelovanju plakata 

Ključne besede: ovca, volna, material 

Sredstva: volnen pulover, nogavice, rokavice, odeja, ovca iz ovčje volne, fotografije (v 

PRILOGI), plakat, lepilo, flomastri, fotoaparat 

Pripomočki: volnen pulover, nogavice, rokavice, odeja, ovca iz ovčje volne, plakat, fotografije 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice 

Orodja in naprave: flomastri, fotoaparat 

Gradiva (materiali): lepilo 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

V skupino pridem oblečena v volnena oblačila: pulover, nogavice, rokavice. S seboj prinesem 

tudi odejo iz ovčje volne in majhno polsteno ovco. 

Glavni del 

 Z otroki se pogovorim o oblačilih in izdelkih iz ovčje volne. Otroci lahko izdelke potipajo, 

preizkusijo. Med pogovorom ustvarimo plakat, kamor prilepimo ustrezne fotografije (z velikimi 

tiskanimi črkami na kratko opišem fotografijo). 

- Kaj imam  danes oblečeno?  

- Iz kakšnega materiala so  moja oblačila?  

- Od kje  dobimo volno?  

- Kako  ovce »dajo« volno? Ali nam ovca volno podari tako kot v pravljici o ovčki Mili?  

- Zakaj  moramo ovce striči? 

- Ste že kdaj pobožali ovco? Kakšna je na otip? 

- Moj pulover ni čisto tak kakor ovčja volna –  puhast. Zakaj? 

- Kakšne lastnosti  imajo volneni izdelki? 

- Zakaj vse lahko uporabimo volno? 

- Kako se imenuje ovčji mladič? Kako pa imenujemo njegovega očeta? 
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- Kaj ovce jejo poleti? Kaj jedo pozimi? Kaj pijejo? 

Zaključni del 

Plakat prilepimo na steno igralnice, otroke spodbudim, da opišejo fotografije, ki so na njem. 

Izdelke iz ovčje volne po končani dejavnosti pustim otrokom, da se lahko kasneje z njimi igrajo. 
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Viri slik iz priloge: 

Slika 1: Osebni arhiv, datum posnetka: 29. 5. 2010   

Slika 2: https://www.delo.si/nedelo/ko-te-sisa-bicka.html, pridobljeno: 10. 3. 2018 

Slika 3: http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/796, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 4: http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/620, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 5: https://sh.wikipedia.org/wiki/Kolovrat, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 6: https://www.kontrastika.si/blogi/mojcin_vizualni_blog/cas_za_strikanje, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 7: http://www.mojprihranek.si/novice/obnova-in-gradnja/vzdrzevanje/izolacije/izolacija-iz-ovcje-
volne.html, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 8: http://www.holzbau-mettlen.ch/image/bildergallerie/isolationen/page-0013.htm, pridobljeno: 10. 
3. 2018  

Slika 9: http://hislovenija.blogspot.com/2015/06/kako-nastane-tako-mehek-vzglavnik.html, pridobljeno: 
10. 3. 2018  

Slika 10: http://zkts-vransko.si/tic-vransko/spominki-in-darila/, pridobljeno: 10. 3. 2018   

Slika 11: https://mojalbum.com/spelao/moji-izdelki-iz-filca/zivali-iz-
volne/18203434/povecaj#!18203430, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 12: https://trgovina.vendo.si/odeja-za-dvojno-posteljo-in-2x-vzglavnik-iz-ovcje-volne-merino-
sampon-za-volno-vn-3159a.html, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 13: http://www.superkupon.si/75-popusta-na-copate-ovcja-volna1.html#, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 14: http://www.hortusvitae.si/kreativna-delavnica-narejeno-doma-4/, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 15: http://www.senkovadomacija.si/ogled-zivali-slovenskih-avtohtonih-pasem.html, pridobljeno: 
10. 3. 2018  

Slika 16: Osebni arhiv, datum posnetka: 29. 5. 2010 

Slika 17: Osebni arhiv, datum posnetka: 29. 5. 2010 

Slika 18: Osebni arhiv, datum posnetka: 29. 5. 2010 

Slika 19: http://old.slovenskenovice.si/lifestyle/vrt-dom/sladko-zrnje-v-storzih, pridobljeno: 10. 3. 2018    

Slika 20: https://bonnuts.si/si/trgovina/semena/koruza-popkorn, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 21: https://www.bodieko.si/kako-porabiti-star-kruh, pridobljeno: 10. 3. 2018   

Slika 22: http://www.mehanizacija-miler.si/krone/nakladalke#&panel1-2, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 23: Osebni arhiv, datum posnetka: 8. 2. 2014 

Slika 24: https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/sibenik/clanak/id/50861/pogled-na-krku-voda-za-
ovce-3500-kuna-mjesecno, pridobljeno: 10. 3. 2018  

Slika 25: https://www.solcavsko.info/index.php?id=5, pridobljeno: 10. 3. 2018  
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8.2 Priprava: Ogled striženja ovc na kmetiji 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 14. 4. 2018 

Področje: Narava 

Povezava z drugimi področji: Tehnika in tehnologija, gibanje 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Ogled striženja ovc na kmetiji 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo; 

- otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in med 

seboj; 

- otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja;  

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.  

Operativni cilji:  

- otrok spozna živali na kmetiji; 

- otrok si ogleda striženje ovce in našteje pripomočke ter opiše proces striženja.  

Oblike dela: skupinska 

Metode dela: opazovanje 

Prostor: bližnja kmetija 

Delovne aktivnosti: ogled 

Ključne besede: kmetija, ovce, striženje 

Varnost in varstvo pri delu: ustrezna varnostna razdalja do postopkov in živali 

Orodja in naprave: fotoaparat 
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Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

Po zajtrku se z otroki usedemo k našemu plakatu. Pokažem jim sliko, kjer kmet striže ovco. 

Otroke vprašam, če so že kdaj videli, kako se striže ovce. Povem jim, da si bomo danes  ogledali 

striženje ovce na bližnji kmetiji (vnaprej dogovorjeno). Pripravimo se za na pot (2 km daleč). S 

sabo vzamemo malico. 

Glavni del: 

Malo pred prihodom na kmetijo se pogovorimo, kako se obnašamo na kmetiji (ne kričimo, ne 

divjamo, ne božamo in ne hranimo živali – razen z dovoljenjem). Ob prihodu na kmetijo 

otrokom najprej predstavim živali in objekte na kmetiji. Ogledamo si striženje ovce, otroci 

lahko pobožajo ovco, potipajo striženo volno. Nekaj strižene volne bomo vzeli s sabo v vrtec 

(kasneje jo bomo oprali in razčesali). Otroci po ogledu striženja pomalicajo in se lahko prosto 

igrajo na dvorišču.  

Zaključni del 

Na kmetiji se zahvalimo, da smo si lahko ogledali striženje ovce, odpravimo se nazaj proti 

vrtcu. Med potjo se z otroki pogovorim, kaj jim je bilo všeč, kaj so si zapomnili.  
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8.3 Priprava: Priprava volne - čiščenje in česanje 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let  

- Datum: 16. 4. 2018 

Področje: Tehnika in tehnologija 

Povezava z drugimi področji: gibanje 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Priprava volne  – čiščenje in česanje 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

- otrok se uri v različnih tehničnih opravilih razvija tehnično ustvarjalnost; 

- razvijanje prstne spretnosti;  

Operativni cilji:  

- otrok spozna postopek priprave volne za nadaljnjo uporabo; 

- otrok pridobi tipno izkušnjo ob rokovanju z neočiščeno in z razčesano volno. 

Oblike dela: skupinska, individualna 

Metode dela: demonstracija 

Prostor: balkon 

Tehnike: česanje volne 

Delovne aktivnosti: čiščenje, pranje in česanje volne 

Strategija vzgojno-izobraževalnega dela: praktično delo 

Ključne besede: volna, čiščenje, pranje, sušenje, česanje  
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Sredstva: vedro z vodo, stojalo za sušenje, krtača za česanje volne, nastrižena volna, fotoaparat 

Pripomočki: vedro z vodo, stojalo za sušenje 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice, previdnost pri delu s kovinsko krtačo 

Orodja in naprave: krtača za česanje volne, fotoaparat 

Gradiva (materiali): nastrižena volna, voda 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

Skupini otrok pokažem ovčjo volno, ki smo jo prinesli s kmetije. Otroci si jo ponovno ogledajo, 

jo potipajo. Vprašam jih, če se jim zdi ta volna primerna za nadaljnjo uporabo. Ugotovimo, da je 

vmes še malo sena, ki ga je potrebno odstraniti.  

Glavni del 

Vsak otrok odstrani smeti iz svojega kosa volne. Volno nato namoči v mlačni vodi ter jo da 

sušiti na stojalo. Nato skupino zamenjam;  povabim druge otroke in postopek ponovimo.  

Zaključni del 

Po popoldanskem počitku se mi otroci ponovno pridružijo na balkonu, kjer jim predstavim še 

česanje volne. To poizkusijo tudi sami.  
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8.4 Priprava: Ogled predenja na kolovrat 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 16. 4. 2018 

Področje: Tehnika in tehnologija 

Povezava z drugimi področji: jezik, družba 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Ogled predenja na kolovrat 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke;  

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

okolje, družba in kultura v času spreminjajo. 

Operativni cilji:  

- otrok si ogleda in spozna postopek predenja na kolovrat;  

- otrok spozna pomen predenja volne; 

- otrok preizkusi trganje volne in združevanje kosov v nit. 

Oblike dela: skupinska  

Metode dela: opazovanje 

Prostor: igralnica 

Tehnike: predenje, trganje, združevanje v nit 

Delovne aktivnosti: ogled, praktično delo 

Strategija vzgojno-izobraževalnega dela: praktično delo 

Ključne besede: volna, kolovrat, predenje 
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Sredstva: očiščena in razčesana volna, kolovrat, računalnik, fotoaparat 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice, varnostna razdalja do kolovrata 

Orodja, stroji in naprave: kolovrat, fotoaparat 

Gradiva (materiali): očiščena in razčesana volna  

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

Po zajtrku otrokom preberem pravljico Trnuljčica. Po prebrani pravljici se z otroki pogovorimo 

o dogajanju v pravljici. Pogovor povežem na kolovrat (v starih časih so  volno spredli na 

kolovrat, da so nato iz nje lahko spletli, sešili oblačila). Otroke vprašam, če so že kdaj videli  

kolovrat in če je danes predenje na kolovrat pogosta dejavnost. 

Glavni de: 

V igralnico prinesem kolovrat. Na računalniku predvajam  posnetek s postopkom predenje in po 

koncu postopke pokažem na kolovratu. Otroci imajo možnost, da poizkusijo zavrteti kolo, da   

potipajo nespredeno in spredeno volno. 

Zaključni del 

Z nespredeno volno (ali vato) otroci ponazorijo trganje in združevanje manjših kosov v nit. 
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8.5 Priprava: Mokro polstenje 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 17. 4. 2018 

Področje: Tehnika in tehnologija 

Povezava z drugimi področji: gibanje, umetnost, matematika 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Slika – mokro polstenje 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

- razvijanje prstne spretnosti;  

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi 

izraznimi lastnostmi; 

- otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.). 

Operativni cilji: 

- otrok spozna lastnosti ovčje volne; 

- otrok nariše risbo/načrt volnene slike;   

- otrok sledi navodilom pri ustvarjanju; 

- otrok izdela volneno sliko; 

- otrok primerja načrt in volneno sliko ter predstavi svoj izdelek.  

Oblike dela: skupinska, individualna 

Metode dela: demonstracija, praktično delo 

Prostor: igralnica 
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Tehnike: risanje, barvanje, trganje, glajenje po površini, pregibanje, mečkanje 

Delovne aktivnosti: trganje in polaganje volne, škropljenje z vodo, nanašanje milnice, 

utrjevanje – polstenje, pranje, ožemanje, sušenje 

Strategija vzgojno-izobraževalnega dela: praktično delo, konstruiranje dekorativnega 

predmeta 

Ključne besede: polstiti, gladiti, pritisniti, ožemati, milnica, načrt  

Sredstva: zaščita za mize, kosi tanke prosojne tkanine (zavesa), posode z vodo in detergentom, 

trda mila, voda s kisom, barvice, risalni listi, naravna fino česana ovčja volna, barvna fino 

česana ovčja volna, zaščitne majice, fotoaparat 

Pripomočki: zaščita za mize, kosi tanke prosojne tkanine (zavesa), posode z vodo in 

detergentom, trda mila, voda s kisom 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice 

Orodja in naprave: barvice, fotoaparat 

Gradiva (materiali): risalni listi, naravna fino česana ovčja volna, barvna fino česana ovčja 

volna 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

Otrokom povem, da bomo  ustvarili sliko s tehniko mokrega polstenja. Tema slike bo rastlina. 

Spodbudim jih, da na list z barvicami narišejo zanje najlepšo rastlino.  

Glavni del 

Otrokom podam navodilo, da bomo kose bele volne položili v treh plasteh (izmenjaje 

vodoravno in navpično). Nato si vsak izbere volno tiste barve, ki ustreza njegovi risbi/načrtu in 

jo položi na belo podlago iz volne tako, kot si je zamislil. Ko je volnena slika končana, jo otrok 

prekrije s kosom tanke prosojne tkanine. Volneno sliko poškropimo z vodo in detergentom, 

pomažemo s trdim milom in z rokami rahlo pritiskamo po volneni sliki (najprej pritiskamo s 
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celimi dlanmi, nato nadaljujemo s krožnimi gibi). Ko se volnena vlakna povežejo, odstranimo 

tkanino in nadaljujemo s polstenjem po obeh straneh volnene slike (z vedno močnejšimi krožni 

gibi). Sliko zmečkamo in iztisnemo milnico. Volneno sliko nekajkrat močno vržemo ob mizo. 

Speremo z mlačno vodo, nato pa še z mrzlo vodo. Volneno sliko pomočimo v vodo s kisom, 

razgrnemo, zgladimo in damo sušiti. 

Zaključni del 

Ko se slike posušijo, vsak otrok vzame svojo risbo in volneno sliko, ju primerja. Volneno sliko 

predstavi tudi drugim  otrokom.  
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8.6 Priprava: Tkanje 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 19. 4. 2018 

Področje: Tehnika in tehnologija 

Povezava z drugimi področji: gibanje, umetnost, matematika 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Prtiček –  tkanje 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

- razvijanje prstne spretnosti; 

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi 

izraznimi lastnostmi; 

- otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.). 

Operativni cilji:  

- otrok spozna oblike predelane volne; 

- otrok sledi navodilom pri ustvarjanju; 

- otrok izdela prtiček s tkanjem; 

- otrok predstavi svoj izdelek.  

Oblike dela: skupinska, individualna 

Metode dela: demonstracija, praktično delo 

Prostor: igralnica 

Tehnike: tkanje 
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Delovne aktivnosti: rezanje, vezanje niti, tkanje  

Strategija vzgojno-izobraževalnega dela: praktično delo, konstruiranje dekorativnega 

predmeta 

Ključne besede: tkanje, statve 

Sredstva: barvne volnene niti, statve, škarje, fotoaparat 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice, previdnost pri striženju s škarjami 

Orodja in naprave: statve, škarje, fotoaparat 

Gradiva (materiali): barvne volnene niti 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del  

 V jutranji krog prinesem klobke volne različnih barv. Otroke vprašam, kaj bi lahko z njimi 

storili. Pokažem jim statve,  pogovor navežem na tkanje. 

Glavni del 

Nekaj otrok  povabim k tkanju. Vsak otrok dobi svoje statve, lahko si izbere barve volnenih niti, 

kakršne barve prtiček želi narediti. Vsakemu posebej pokažem, kako tkemo, spremljam 

otrokovo tkanje in mu po potrebi pomagam. 

Ko posamezen otrok dokonča, povabim naslednjega otroka, mu pokažem postopek tkanja in po 

potrebi pomagam. 

Zaključni del 

Razstava izdelkov in pogovor o njih.   
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8.7 Priprava: Šivanje blazin in polnjenje z ovčjo volno 
 

- Ime in priimek vzgojiteljice – študentke: Irena Rupar 

- Ime in priimek vzgojiteljice – mentorice: Jolanda Pirkovič 

- Ime in priimek mentorja: Stanislav Avsec 

- Starost otrok: 5–6 let 

- Datum: 23. 4. 2018 

Področje: Tehnika in tehnologija 

Povezava z drugimi področji: gibanje, umetnost, matematika 

Tema: Od ovce do volnenih izdelkov 

Enota: Blazina – šivanje in polnjenje z ovčjo volno 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

- razvijanje prstne spretnosti;  

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi 

izraznimi lastnostmi; 

- otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.). 

Operativni cilji:   

- otrok spozna možnost uporabe ovčje volne; 

- otrok nariše načrt izdelka, 

- otrok sledi navodilom pri šivanju; 

- otrok sešije blazino, 

- otrok napolni blazino z ovčjo volno.  

Oblike dela: skupinska, individualna 

Metode dela: demonstracija, praktično delo 

Prostor: igralnica 

XIX 
 



Tehnike: striženje, šivanje, polnjenje 

Delovne aktivnosti: striženje, vtikanje niti, vbadanje, vlečenje, polnjenje 

Strategija vzgojno-izobraževalnega dela: praktično delo, konstruiranje predmeta za počitek 

Ključne besede: blazina, šiv, nit, vbod, polnilo 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

Sredstva: A4 listi, blago, sukanec, polnilo – očiščena in razčesana ovčja volna, šivanke, škarje, 

svinčniki, fotoaparat 

Varnost in varstvo pri delu: organizacija igralnice, previdnost pri striženju s škarjami, 

spremljanje vzgojiteljice pri uporabi igle 

Orodja in naprave: šivanke, škarje, svinčniki, fotoaparat 

Gradiva (materiali): A4 listi, blago, sukanec, polnilo - očiščena in sčesana ovčja volna 

Viri in literatura: Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Uvodni del 

Otroke po zajtrku vprašam, če jim je med počitkom udobno na ležalnikih. Vprašam jih, kaj jim 

manjka, da bi jim bilo bolj udobno. Vprašam jih po blazinah – manjših vzglavnikih in če bi si 

jih danes sešili sami. Otroke povabim, da na list papirja s svinčnikom narišejo, kakšne oblike 

blazino bi želeli imeti (predlagam preproste oblike – krog, oblak, roža) in nato to obliko 

izrežejo. 

Glavni del 

Nekaj otrok povabim k šivanju. Vsak si lahko izbere blago, iz katerega si želi sešiti blazino. Na 

blago si vsak dvakrat preriše obliko, ki jo je prej narisal in izstrigel. Otrokom predstavim 

postopek šivanja – oba kosa blaga obrnemo na »narobno« stran in jih damo skupaj. V šivanko 

vpeljemo dvojno nit in pričnemo s šivanjem. Otrokom na začetku pomagam, nato vskočim le, če 
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potrebujejo pomoč. Ko je blazina skoraj sešita, jo otrok obrne (s polnjenjem bomo nadaljevali 

kasneje). 

Ko posamezen otrok dokonča, povabim naslednjega otroka, mu pokažem postopek šivanja in po 

potrebi pomagam. 

Zaključni del 

Ko  otroci končajo s šivanjem, se zberemo vsi skupaj. Vsak dobi svoje sešito blago. Skozi 

luknje, ki smo jih pustili, otroci vstavijo očiščeno ovčjo volno (količina vstavljene volne je 

odvisna, kako  trdo blazino želijo imeti). Ko vsak otrok napolni blazino, jo sedaj še do konca 

zašije. 

Vsak otrok preizkusi blazino. 
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8.8 Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca 
 

ANKETA 
  
Pozdravljeni! Sem Irena Rupar, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. V okviru diplomske naloge z naslovom Volna kot material pri 

izkustvenem učenju v vrtcu, ki jo pišem pri mentorju dr. Stanislavu Avscu, Vas prosim, da si 

vzamete nekaj minut časa in odgovorite na vprašanja. Vsi odgovori so anonimni. 

Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

  

Prosim Vas, da pri spodnjih vprašanjih izberete odgovor, ki Vam najbolj ustreza. 

  

1. Vaše trenutno delovno mesto: 2. Delovne izkušnje: 

a)  Vzgojitelj/ica a)  Do 5 let 

b) Pomočnik/ca vzgojitelja/ice b) 5 -10 let 

c) Drugo: _________________ c) 10 - 20 let 

  d) Več kot 20 let 

  
3. Kako v vrtcu spoznavate naravne materiale? (napišite dejavnost, metodo, postopke, tehnike, 
oblike dela z otroki, pripomočke …) 
_____________________________________________________________________________ 
  
4. Kako pogosto ste do sedaj že izvedli naslednje dejavnosti v povezavi  spoznavanja volne z 
otroki? 0 - nikoli , 1 - 1x na leto, 2 - nekajkrat na leto, 3 - vsak mesec, 4 - vsak teden, 5 - vsak 
dan 

Obisk kmetije z ovcami       0      1       2       3      4       5 

Ogled postopka striženja       0      1       2       3      4       5 

Izdelovanje izdelkov iz volne       0      1       2       3      4       5 

Ogled videoposnetkov       0      1       2       3      4       5 

Ogled fotografij       0      1       2       3      4       5 

Branje strokovne literature      0      1       2       3      4       5 

Branje pravljic      0      1       2       3      4       5 

Drugo: ___________________      0      1       2       3      4          5 
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5. Ali se vam zdi uporaba ovčje volne kot naravni material dovolj ali premalo zastopana v 
vrtcu? Utemeljite. 
_____________________________________________________________________________ 
  
6. Kaj menite, katere lastnosti ovčje volne so ključne za uporabo v vrtcu? 
___________________________________________________________________________ 
  
7. Ali bi ovčjo volno uporabljali pogosteje, če bi bili bolj seznanjeni s tehnološkimi postopki? 
Kaj predlagate za večje poznavanje tehnoloških postopkov s strani pedagoških delavcev? 
_____________________________________________________________________________ 
  
8. Katere lastnosti in postopke obdelave ovčje volne in njenih polizdelkov poznate? 
_____________________________________________________________________________ 
  
9. Ali ste v vrtcu z otroki že kdaj izdelovali/uporabljali izdelke iz ovčje volne? Če je Vaš 
odgovor DA, napišite kaj in kako ste izdelovali/uporabljali, če je Vaš odgovor NE, napišite, 
zakaj ne. Kaj po Vašem mnenju otroci urijo, razvijajo ob stiku z različnimi oblikami ovčje 
volne? 

KAJ DA - kaj in kako? / NE - zakaj? Kaj otroci urijo, razvijajo? 

Suha (nastrižena) volna     

Volnena preja    

Volneni izdelki    

Filc    

  
10. Kako ocenite uporabnost izdelkov iz volne, ki jih izdelajo otroci? (1-neuporabno, 5 zelo 
uporabno) 

Igrače      1          2          3  4          5 

Okraski      1     2      3     4       5 

Izdelki (prtički, torbice …)      1     2      3     4       5 

Didaktične igre       1     2      3     4       5 

Blazine (volna kot polnilo)       1     2      3     4       5 

Drugo:____________________       1     2      3     4       5 

   
 
Hvala Vam za sodelovanje in Vaš prispevek! 
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