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POVZETEK

Digitalna tehnologija je prisotna že na vsakem koraku našega vsakdana. Otrok zelo hitro 

pride v stik s tovrstno tehnologijo, vloga strokovnih delavcev in staršev pa je, da jo 

predstavijo otroku na pravilen način. Informacijsko komunikacijska tehnologija (v 

nadaljevanju: IKT) v vrtcu ne predstavlja samo delo na računalniku – pisanje priprav in 

ostale potrebne dokumentacije –  vendar tudi pristop do metode dela na drugačen način, 

ki je lahko poln izzivov in možnosti za razvoj. IKT za otroka predstavlja igro, igra pa je 

v otroštvu najpomembnejša dejavnost, ki jo moramo podpirati in spodbujati. Kot pri 

vsaki drugi igri je tudi tu pomembno, da poskrbimo za izbiro kvalitetne igre, ki 

spodbuja otrokov celostni razvoj. Otrok z uporabo interaktivne table lahko razvija fino 

motoriko, grobo motoriko, z IKT spodbujamo ustvarjalnost, logično razmišljanje, 

jezikovni razvoj, poveča se tudi samozavest, splošna razgledanost in socialne spretnosti. 

Z digitalno tehnologijo se srečujemo vsak dan, preko IKT pa lahko otroku predstavimo 

kaj vse spada v to kategorijo ter zakaj je pomembna za naše vsakdanje delovanje. Otrok 

lahko to in še več razvija, če uporabljamo pravilen pristop, hkrati pa je pomembno, da 

razvije tudi kritičen odnos do IKT. Ponudimo mu kvalitetne in preverjene igre, podprte 

iz strani strokovnjakov, z didaktično vrednostjo, ki mu lahko zagotavljajo celovit razvoj 

možganov ter spodbujajo razvoj tudi na vseh ostalih področjih. 

V diplomskem delu predstavimo tako pozitivne kot negativne vplive IKT v vrtcu. Za 

lažjo predstavo, katere vsebine in kako otroku predstaviti digitalno tehnologijo, smo na 

kratko predstavili tudi tehnološko pismenost, tehnično vzgojo v vrtcu, lastnosti IKT ter 

razvoj otroka v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili rezultate učne 

ure, ki smo jo izvedli v vrtcu Pedenjped, enota Nove Fužine, kjer ugotavljamo ali so bili 

odzivi drugačni glede na način predstavitve tabličnega računalnika otrokom. Tu smo 

povezali različne ugotovitve, na podlagi teoretičnega dela. Hkrati pa nas je zanimalo 

tudi mnenje strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalni ustanovi, kakšno je njihovo 

znanje na tem področju in ali uporabljajo IKT pri dejavnostih. Z obdelavo rezultatov 

ankete smo dobili predstavo kakšno je realno stanje v slovenskih vrtcih. Sodelovanje s 

starši je zelo pomembno za kvalitetno delo v vrtcu, zato smo izvedli tudi anketo med 

starši, s čimer smo dobili celotno sliko otroka, ki je seznanjen z IKT in kako ga starši 

seznanijo z njo v domačem okolju. Na podlagi znanja, ki smo ga pridobili v literaturi in 

anketi smo izvedli dejavnosti s pomočjo računalniške tablice v vrtcu Pedenjped, enota 

Nove Fužine. Izkazalo se je, da je pomembno, kako otroku predstavimo delo in pravila 
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pred samo uporabo računalniške tablice. Ugotovitve lahko uporabimo v vsakodnevnih 

dejavnostih v vrtcu, kjer koristimo IKT. Predvsem je pomembno, da tovrstno 

tehnologijo otroku predstavimo kritično, postopno ter smiselno, torej jo uporabimo 

takrat, ko nam dodatno pomaga pri usvajanju znanja, razvijanju spretnosti in 

sposobnosti otrok.

Ključne besede: digitalna tehnologija, IKT, predšolski otrok, tehnološka pismenost
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Problems with the Introduction of Digital Technology in 

Kindergarten

SUMMARY

Technology is already present at every step of our everyday life. The child comes in 

contact with this type of technology very quickly, and it is up to us, professionals and 

parents to present it to the child in the right way. Information and communication 

technology (hereinafter: ICT) in kindergarten represents not only computer work - 

writing preparations and other necessary documentation, but approaching the method of 

work in a different way, which can be full of challenges and possibilities for 

development. ICT for a child represents a game, and the game is in childhood the most 

important activity that we need to support and encourage. As with any other game, it is 

also important to take care of choosing a quality game that promotes children's 

integrated development. With the use of an interactive table, a child can develop fine 

and rough motoric skills, additionally ICT stimulates creativity, logical thinking, 

language development, and self-confidence, general perception and social skills. We 

encounter digital technology every day, and through ICT, we can present to the child 

everything that belongs to this category, why it is important for our everyday activities. 

It is important to stress that a child can develop this and even more by using the right 

approach, and at the same time developing a critical attitude towards ICT. We offer the 

child quality didactic games, supported by experts that can guarantee the complete 

development of the brain and encourage development in all other areas.

In the diploma paper, we present both positive and negative impacts of ICT in 

kindergarten. In order to facilitate the performance, the contents and how to present the 

digital technology to the child, we also briefly presented the technological literacy, 

technical education in kindergarten, the characteristics of ICT and the development of 

the child in the pre-school age. In the empirical part, we presented the results of the 

lesson that we carried out in the Pedenjped kindergarten, Nove Fužine unit, where we 

determined whether the responses were different with the way the tablets were 

presented to children. Here we have linked various findings, based on the theoretical 

part. At the same time, we were also interested in the opinion of professional staff in the 

educational institution, the knowledge of professional staff in this field, and whether 

they use ICT in activities. The analysis of the results of the survey gave us an idea of 
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what the real situation is in Slovenian kindergartens. Cooperation with parents is very 

important for quality work in the kindergarten, so we conducted a survey among 

parents. Thus we got the complete picture of a child who is familiar with ICT and how 

parents familiarize with it in the home environment. On the basis of the knowledge 

acquired in the literature and the surveys, we carried out activities using a computer 

table in the Pedenjped kindergarten, the unit of Nove Fužine. It turned out to be 

important how the rules and handling is introduced to children before start of use. The 

findings can be used in day-to-day activities in a kindergarten where we use ICT. Above 

all, it is important that this kind of technology is presented to the child critically, 

gradually, and sensibly. We therefore encourage its use when it helps children at 

acquiring knowledge, developing skills and abilities.

Key words: digital technology, ICT, pre-school children, technological literacy
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1 UVOD

Ko omenimo »digitalna tehnologija« si lahko pojem povezujemo z različnimi 

predmeti s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, od mobilnih telefonov, 

računalnikov, pametnih tablic pa vse do pametne hiše. Tako se že v zgodnjem 

obdobju življenja srečujejo z novodobno tehnologijo tudi otroci. Slišimo, vidimo 

in preberemo veliko negativnih strani uporabe te tehnologije za naše najmlajše, 

obstaja pa tudi vedno več literature in strokovnjakov na področju razvoja otroka, 

ki vidijo veliko pozitivnih strani uporabe le-tega. Tehnologija je v zadnjih 

desetletjih tako močno napredovala, da je pomembno, da poznamo tako dobre kot 

slabe strani tega, ter to ustrezno predstavimo najmlajši generaciji. Pomembno 

vlogo pri vsem tem imajo predvsem starši, vzgojitelji in drugi pedagoški delavci, 

ki se srečujejo pri delu z vzgojo oziroma učenjem otroka. Informacijsko 

komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) ponuja veliko možnosti za 

razvoj otroka na različnih področjih. Na področju gibanja se razvija prstna 

spretnost oziroma t. i. fina motorika, na področju jezika se lahko razvijajo pred-

bralne in pred-pisalne spretnosti ter spretnosti, kjer otrok lahko razvija socialni 

govor. Na področju umetnosti lahko razvija umetniško predstavljivost, otrok 

spoznava različne načine komuniciranja s pomočjo računalnika na področju 

družbe, na področju narave lahko spoznava različne načine shranjevanja in 

zbiranja informacij, otrok lahko spoznava pojem števila ter pravila. Vse te cilje 

lahko dosežemo ob pravilni zastavitvi dejavnosti ter premišljeni izbiri aktivnosti z 

različnimi pripomočki digitalne tehnologije. Skozi ves postopek pa je pomembno 

imeti zdravo ravnotežje med uporabo IKT in drugimi dejavnostmi, ki otroku 

omogočajo zdrav razvoj.

Vsak strokovni delavec se sprašuje, kako vključiti digitalno tehnologijo v 

vsakodnevne dejavnosti, predvsem pa v kakšnem obsegu, še posebno če govorimo 

o vzgoji, kjer je pomemben vsak korak za usmerjanje posameznika, da zraste v 

samostojno in uspešno osebo. Menim, da je igra dober motivator za aktivno 

sodelovanje pri dejavnostih, hkrati pa ima vrsto izobraževalnih učnikov. 
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1.1 Opredelitev področja in opis problema

V diplomskem delu bomo poskusili preveriti smiselnost uporabe digitalne 

tehnologije v vrtcu, predvsem kako uvesti tako veliko spremembo v že utečeno 

skupino. Sprašujemo se, ali lahko to prinese le težave, ko otrok želi takšnega 

načina dela vedno več in nima več želje po igranju zunaj na igrišču, v naravi, ali je 

možno izvesti dejavnost tako, da se to ne zgodi in da vsakodnevne dejavnosti, ki 

jih izvajamo v vrtcu le izpopolnimo s pripomočkom IKT. Kako pravilno prikazati 

otroku uporabo pametnega telefona, tabličnega in namiznega računalnika ali 

drugo digitalno tehnologijo, s katero se srečujemo vsakodnevno. Za razumevanje 

tega pa potrebujemo osnovna znanja o tehnologiji, digitalni tehnologiji in razvoju 

otroka, da izmed obilice iger, ki jih najdemo na spletu, lahko izberemo  

dejavnosti/didaktično igro, ki je primerna za predšolskega otroka.

Potreba po tehnološkem opismenjevanju raste vsak dan bolj. Industrializacija in 

tehnološke spremembe silijo tudi vzgojno izobraževalne ustanove, da omogočijo 

učenje in razvoj vseh tistih, ki bodo postali znanstveniki, inženirji, tehniki in 

delavci (Avsec in Sajdera, 2019, Herschbach, 1997).

Za začetek uvajanja digitalne tehnologije je pomembno, da je tudi vzgojitelj otrok 

podučen na tem področju, kar je dobra motivacija in dodana vrednost vsakega 

vzgojitelja. Tehnološko opismenjevanje je potrebno na celotni vertikali, saj ima 

lahko ne-umestitev ali prekinitev tehnološkega opismenjevanja dolgoročne 

posledice, ki  se kažejo v nezadostnem interesu otrok / učencev / dijakov / 

študentov za proaktivno spremljanje hitro spreminjajočega se sveta okoli nas 

(Avsec in Sajdera, 2019). 

Tehnološka pismenost obsega tri dimenzije: znanje, način razmišljanja o 

delovanju in zmožnosti. Obsega tudi sposobnost uporabe, razumevanja, 

vrednotenja in uporabe tehnologij (Garmire in Pearson, 2006).
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Pomembno je, da tehniko poskušamo preplesti z ostalimi področji v vrtcu. 

Papotnik (1993) navaja par primerov prepletenosti, kot na primer izdelava 

različnih predmetov iz naravnih materialov: pri razvijanju govora izdelava lutke, 

pri razvijanju matematičnih pojmov izdelava različno velikih hiš in ugotavljanje 

velikosti, pri likovni vzgoji izdelava lutk, pri glasbi izdelava različnih glasbil, pri 

telesni vzgoji uporaba odpadnih materialov za izdelavo poligona, ipd. (Papotnik, 

1993).

Otroci se zavedajo sveta okoli sebe, v osnovi pa ne razumejo tehnologije s katero 

se srečujejo vsak dan. Otrok se mora zavedati kako se je tehnologija razvijala 

skozi čas. Pri spoznavanju različnih predmetov, orodji, ki jih potrebujemo za 

doseganje nekega cilja, hkrati povezujejo usvojeno znanje z drugimi področji 

(ITEA, 2007).

Različni avtorji navajajo prednosti IKT v spodbujanju komunikacije, sposobnosti 

vodenja, prilagajanju na nove situacije, spodbujanju aktivne vloge učenca pri 

pouku, povečanju motivacije, omogočanju večje individualizacije in večjem 

sodelovanju med učenci hkrati pa boljšem upoštevanju načela zavestne aktivnosti 

(Avsec in Kocijančič, 2016; Harej, 2013).

Računalnik ne nudi različnih čutnih izkušenj, lahko pa otrok z njim raziskuje in 

izraža svet idej. Pomembno vlogo ima tudi pri razvoju socialnih interakcij in 

jezikovnem razvoju. Računalnik dopolnjuje vse ostale dejavnosti, ki jih v enaki 

meri še vedno izvajamo. (Zore, 2005).

Za uvajanje pravilne dejavnosti in zahtevnosti le te, je potrebno dobro poznati 

otrokov razvoj hkrati pa poznati otroke v skupini, njihove želje, predvsem pa 

njihovo individualno sposobnost ter zahtevnost, ki so jo sposobni uspešno izvesti. 

Razvoj otroka so raziskovali različni avtorji, nekaj jih bomo tudi mi predstavili za 

lažjo predstavo, kaj vse razvijamo v predšolskem obdobju in kje k razvoju 

prispeva tudi digitalna tehnologija ali informacijsko komunikacijska tehnologija. 

Predšolsko obdobje, od drugega do sedmega leta, je Piaget imenoval 

predoperativno obdobje. Za to obdobje je značilna raba simbolnega mišljenja, 

spoznavati pričnejo vzročnost, razvijajo razumevanje identitete, usvajajo pojem 
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števila, po petem letu pa prične otrok dojemati razliko med tem kar se zdi, in tem 

kar je (Papalia s sod., 2003).

Na področju kognitivne psihologije ugotavljajo, da IKT omogoča otroku 

optimalen razvoj, omogoča pa tudi razvoj otrokove raziskovalne aktivnosti. 

Stopnje razvoja so odvisne od spodbud okolja in količine izkušenj otroka (Novak 

s sod., 2013).

Papotnik (1993) predstavi nekaj dejavnosti, ki so smiselne za izvajanje v fazi 

intuitivne inteligence. V tem obdobju se krepijo predstavne dejavnosti, ki jih 

lahko krepimo z razvijanjem sposobnosti za opazovanje in pridobivanje tehničnih 

izkušenj, razvijanje logičnih matematičnih predstav, spretnosti in delovnih navad 

(Papotnik, 1993). 

Pri igri je potrebna aktivna udeležba, kjer se otrok igra z znanimi predmeti ali pa 

raziskuje neznane, dejavnosti so lahko domišljijske. Igra poveže doživetja, 

izkušnje, je notranje motivirana in jo izvajamo zaradi lastnega zadovoljstva ne 

glede na izid. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001)

Kot vzgojitelj lahko v igro vstopamo kot kompetentnejši partner, s tem otrok 

lahko doseže potencialno raven, ki je drugače ne bi usvojil oziroma bi jo kasneje. 

Tako obliko neformalnega učenja poimenujemo tudi območje bližnjega razvoja 

pri igri. Tak način spodbujanja pa je učinkovit le takrat, ko otroka usmerjamo, 

spodbujamo in demonstriramo izzive tako, da jih otrok lahko izvede sam 

(Zupančič, 2001).

Menimo, da je pomembno pravilno vpeljati digitalno tehnologijo v predšolsko 

obdobje. S tem bomo pridobili nov način spoznavanja sveta in kaj vse ta ponuja 

skozi digitalno tehnologijo, pripomogli bomo k bolj kvalitetni in bolj raznovrstni 

vsakodnevni dejavnosti v vrtcu in k zvišanju nivoja tehnološke pismenosti tudi 

samih vzgojiteljev in otrok.

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela
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Namen diplomskega dela je ugotoviti kakšen je pravilen način uvajanja digitalne 

tehnologije v vzgojo predšolskega otroka. Uvajali jo bomo v skupino otrok starih 

od 5-6 let.

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

 C 1: Predstaviti digitalno tehnologijo v vrtcu.

 C 2: Opredeliti trenutno stanje rabe digitalne tehnologije v vrtcu.

 C 3: Preveriti in analizirati odnos vzgojiteljev in staršev do vključevanja 

digitalnih tehnologij pri predšolski vzgoji.

 C 4: Predstaviti ustrezno uvedbo IKT v skupino otrok starih od 5-6 let.

 C 5: Evalvacija izvedbe dejavnosti s pomočjo digitalne tehnologije kot 

didaktičnega pripomočka v vrtcu.

Preverili smo naslednje hipoteze (H1 – 6)

 H 1: Digitalne tehnologije v vrtcih ne uporabljajo kot dodatno orodje za 

doseganje ciljev različnih dejavnosti.

 H 2: Pojem tehnološke pismenosti pozna več kot polovica anketiranih 

vzgojiteljev.

 H 3: Večina otrok pozna IKT in jo dnevno uporablja.

 H 4: Več kot polovica otrok, ki uporabljajo IKT tehnologijo, jo uporablja 

za igre, ki niso prej preverjene iz strani staršev in nimajo dodatne 

vrednosti.

 H 5: Več kot polovica anketiranih staršev ne podpira IKT kot kvalitetno 

orodje za razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka.

 H 6: Vsaj pri polovici otrok je vidna večja pozornost in koncentracija pri 

izvedbi dejavnosti.

1.3 Metode raziskovanja

V diplomskem delu smo uporabili kvantitativne raziskovalne pristope:
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 Teoretično-kavzalno metodo raziskovanja: zbiranje in proučevanje 

domače in tuje literature, deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, 

analiza in interpretacija izsledkov;

 Empirično-pedagoškega raziskovanja: metoda anketnega vprašalnika za 

strokovne delavce vrtca in anketni vprašalnik za starše, statistična 

obdelava zbranih podatkov in evalvacija, izdelava kriterijev za 

ocenjevanje napredka na podlagi metode opazovanja, fotografiranje in 

dokumentiranje.

Vzorec zajema 20 otrok starih od 5-6 let. Med njimi je 12 deklic in 10 dečkov. V 

skupini imajo dečka, ki čaka na odločbo. 

V vzorec spremenljivk smo vključili anketni vprašalnik, namenjen strokovnim 

delavcem vrtca, z vprašanji o poznavanju tehnološke pismenosti, znanju o 

digitalni tehnologiji, poznavanju in uporabi IKT, vrstah digitalne tehnologije, ki jo 

uporabljajo med izvajanjem dejavnosti v vrtcu, pogostosti rabe digitalne 

tehnologije kot orodja pri izvedbi dejavnosti, mnenju o smiselnosti in uporabnosti 

digitalne tehnologije v vrtcu, ter sposobnosti izvedbe podobnih dejavnosti. Drugi 

anketni vprašalnik pa je bil namenjen staršem, z vprašanji o pogostosti rabe 

digitalne tehnologije doma, koristnosti rabe digitalne tehnologije pri vzgoji 

otroka, načinu izbire iger za otroka ter katera orodja digitalne tehnologije 

uporabljajo doma.

Opazovanje otrok med izvedbo dejavnosti je potekalo s pomočjo opazovalnega 

lista s kriteriji, na katerih smo ocenjevali motivacijo, poznavanje in aktivno 

sodelovanje otroka pri izvedbi dejavnosti s pomočjo interaktivne tablice. Izbrali 

smo dejavnosti, ki jih otroci že poznajo in so jih že izvajali v vrtcu. Pred izbiro in 

izvedbo dejavnosti, smo pridobili informacije o posamezniku glede sodelovanju v 

skupini pri vzgojitelju.
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Gradivo smo pridobili iz različnih virov, preko množičnih medijev, arhivskega 

gradiva, znanstvene literature in neposredno; spraševanje, opazovanje.

Uporabili so kvantitativno raziskovanje. Uporabili smo anketni vprašalnik, ter 

preko opazovanja dejavnosti, ki smo si jo zastavili prišli do zaključkov.

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavji

V prvem poglavju bomo predstavili tehnološko pismenost, ter predstavili razlike 

med tehniko in tehnologijo. Predstavili bomo tudi kakšna je povezava IKT s 

predšolskimi otroki in zakaj je pomembno, da jih seznanimo že v zgodnjem 

obdobju otroštva.

Predstavili bomo še razvojne značilnosti predšolskega otroka. S tem znanjem 

lahko ugotovimo kakšne dejavnosti so primerne za določeno predšolsko obdobje, 

v našem primeru otrok starih od 5 do 6 let.

V naslednjem poglavju bomo predstavili digitalno pismenost. Kaj predstavlja 

informacijska komunikacijska tehnologija. Kakšno znanje obsegajo digitalne 

kompetence.   Kako digitalno tehnologijo predstavimo v vrtcu s pomočjo 

informacijsko komunikacijskih (v nadaljevanju: IK) sredstev. Za lažjo predstavo 

bomo predstavili nekaj rezultatov raziskav, ki so bile izvedene na tem področju. 

Zakaj je smiselno vključevati ta sredstva v našo vsakodnevno rutino oziroma 

dejavnosti, kdaj to vnesti, na kakšen način in kje lahko naredimo napake pri 

uvedbi IKT v vrtec.
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Na koncu bomo predstavili empiričen del, ki zajema dejavnosti, ki smo jih izvedli 

v vrtcu ter rezultate ankete za vzgojitelje, ter anketo za starše.

Sledi še diskusija doseganja zastavljenih ciljev dela, preverjanje postavljenih 

hipotez ter  zaključki o umestitvi in smiselnosti samega diplomskega dela.
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST

Tehnološka pismenost je potrebna za aktivno delovanje v današnji družbi, namreč 

tehnologija je zgradila umetno narejen svet okoli nas, zato jo lahko imenujemo tudi 

motor družbe. Da upravljamo z vso tehnologijo okoli nas, potrebujemo ne le 

strokovnjake, vendar tudi tehnološko pismeno prebivalstvo, ki lahko učinkovito 

uporablja vsa ta orodja. Tu nastopijo vzgojitelji in učitelji, ki morajo biti 

usposobljeni za poučevanje tehnologije. Vsestranska naprava za avtomatsko 

obdelavo podatkov (računalnik) je danes cenovno dostopna, ki na enem mestu 

lahko vizualno predstavi skoraj vse stroje, naprave, infrastrukturo, naravo, umetno 

narejeno okolje in tudi ljudi (Garmire in Pearson, 2006).

2.1 Tehnika in tehnologija

Tehnika in tehnologija zajema praktične aktivnosti, ki so osnovane z namenom 

razvijanja samozavesti pri otrocih/učencih/dijakih/študentih, da se lahko spopadajo 

z različnimi izzivi z uporabo najrazličnejših znanj in spretnosti (Owen-Jackson, 

2010 a).

Tehnika. Pod pojmom tehnika razumemo zavestno in smotrno preoblikovanje 

naravnega sveta v umetno človekovo okolje. Tehnika v ožjem smislu zajema vse 

naprave, objekte, postopke in procese, ki služijo tem namenu, pri tem pa se za 

civilizacijske in kulturne potrebe uporabi racionalno pridobljena naravoslovna 

spoznanja (ITEA, 2007). Tehnika je tudi področje človekovih izkušenj, spretnosti in 

znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja svojega okolja po 

svojih materialnih in duhovnih potrebah (Banks, 2010).

Tehnologija. Uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških 

potreb in reševanje problemov. (ITEA, 2007). S pojmom tehnologija označujemo 

znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s 



10

pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske 

in kulturne potrebe. Razločneje jo opredeli Senjur (1993, s. 158), ki pravi, da 

tehnologija zajema vse usposobljenosti za izdelavo, uporabo in delovanje koristnih 

stvari. Tehnologija je sestavljena iz tehnik. Vsaka vrsta tehnike je povezana z vrsto 

značilnosti: značilnost proizvoda, uporaba materialov, obseg proizvodnje, 

komplementarni proizvodi in storitve ipd. Za lažje razlikovanje lahko pojem 

tehnologija primerjamo tudi s pojmom znanost. Pri tem naj bi bila znanost 

namenjena pridobivanju novega znanja, medtem ko tehnologija namenjena uporabi 

tega znanja, da bi se pridobile nove tehnike. Pretnar (2002, 196) tako tehnologijo 

opredeljuje kot zalogo znanja o načinih in metodah spreminjanja proizvodnih 

vložkov v izdelek. Povzamemo lahko, da je tehnologija znanost o tehniki. Pod tem 

pojmom se skrivajo tako tehnične kot znanstvene discipline z gospodarskega in 

kulturnopolitičnega vidika. Stanovnik in Kavaš (2004, 10) ločita splošno in 

specialno tehnologijo. S splošno tehnologijo kot znanstveno disciplino se sledi 

podobnim ciljem s tem, ko se poskuša na podlagi sistemsko-teoretične zasnove 

zajeti tiste značilnosti in povezave, ki označujejo tehnične postopke, procese in 

naprave itd., skupaj z njihovimi učniki.  Specialne tehnologije pa se ukvarjajo z 

znanstvenimi prikazom in raziskovanjem posameznih obrtnih in industrijskih 

postopkov ali sestavo postopkov kot tudi z objekti in napravami, ki so temu 

namenjene. Tehnologija je tudi uporaba znanja, spretnosti in virov z namenom 

zadovoljevanja človekovih potreb in želja ter spoznavanja in reševanja problemov s 

pomočjo raziskovanja, snovanja, razvijanja in vrednotenja proizvodov, procesov in 

sistemov. Je veda o predelavi surovin, obdelavi in predelavi materialov v izdelke 

(Owen-Jackson, 2010 a).

Ford (2002, 60) loči temeljno (ang. basic) in razločevalno (ang. distinctive) 

tehnologijo:

• Temeljna tehnologija je tista, ki omogoča delovanje podjetij v posameznih 

panogah. Brez njih podjetja ne morejo proizvajati.

•   Razločevalna tehnologija je tista tehnologija, po kateri se proizvodnja enega 

podjetja razlikuje od drugega. Gre za ponudbo različnih tehnologij s strani 

dobaviteljev, ki jih nabavna podjetja zaznavajo kot posebne tehnologije. So vir 

konkurenčne prednosti dobaviteljev tehnologij.
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Na tehnologijo lahko gledamo tudi v širšem in ožjem smislu. Link in Siegel (2007, 

3) opredeljujeta tehnologijo z vidika tehnoloških sprememb. V ožjem smislu 

tehnologija pomeni fizično ali otipljivo orodje, ki ga predstavlja inovacija. V širšem 

pomenu pa je tehnološka sprememba opisana kot socialni proces, kjer se 

tehnologija nanaša na neotipljive strukture, kot sta tehnološka etika in 

organizacijska tehnologija.

Definicij je veliko, vse skupaj pa lahko povzamemo v to: tehnologija je vsak poseg 

človeka v naravo, da doseže svoje potrebe in interese (Garmire in Pearson, 2006).

Avsec (2012) izpostavlja problem pojmovanja tehnike in tehnologije. Meni, da se 

tehnika in tehnologija ne moreta ločevati v uporabi. Medtem, ko pod pojmom 

tehnika zajemamo vse naprave, objekte, postopke in procese pa tudi človekove 

izkušnje, spretnosti in znanja je tehnologija, kot navajajo tudi drugi avtorji, uporaba 

znanja in raba sredstev ali virov za zadovoljitev človeških potreb ter reševanja 

problemov. (Avsec, 2012)

2.2 Tehnična vzgoja v vrtcu

Tehnična vzgoja se v predšolskem obdobju  izvaja preko usmerjevalnih in globalnih 

ciljev kurikuluma v ustvarjalnem delovnem procesu (Papotnik, 1999). Tehnična 

vzgoja upošteva specialno didaktični in pedagoško-psihološki vidik, hkrati pa 

zajema tudi tehniško-tehnološki, fizikalni, ergonomski, oblikovni in organizacijo-

ekonomski vidik izvedbene dejavnosti. Opredeljeni etapni cilji kot so: (1) 

spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik, (2) spoznavanje in uporaba orodja, 

strojev, naprav, pripomočkov in (3) konstruiranje, razvijanje spretnosti in 

ustvarjalnih sposobnosti omogočajo izvedo usmerjenih dejavnosti, kjer otroci lahko 

preskušajo, ugotavljajo, sestavljajo,  razstavljajo, gradijo, primerjajo in vrednotijo 

svoje izdelke, ki so predvsem kot sredstvo za oblikovanje ustvarjalne in celovite 

osebnosti (Papotnik, 1999). 

Tudi Zuljan (2014) je govoril o vsebinah tehnike in tehnologije v povezavi z 

naravoslovjem in matematiko. Medtem ko nam naravoslovje nudi znanje o 
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naravnem svetu, ki je osnova za razvijanje tehnologije, matematika pripomore k 

izboljšavi tehnologije (Zuljan, 2014).

Na področju družbe otrok v predšolskem obdobju spoznava tudi zgodovinske 

spremembe, ki so se zgodile v družbi. Kot primer avtorica navaja primer sprememb 

v gradnji stavb. Pomembno je, da upoštevamo načelo od bližnje okolice do daljne. 

Z odkrivanjem narave otroci spoznavajo tudi različna okolja, kjer se odvija 

tehnologija. Na področju narave uporabljamo tudi različne pristope, ki so podobni 

kasneje tehnični vzgoji, kot na primer opazovanje in postavljanje vprašanj. Pri 

matematiki pa avtorica navede program LOGO, ki je primeren za učenje 

matematike, ki se prepleta z računalniškim opismenjevanjem (Marjanovič Umek, 

2001).

Vsi vemo kaj predstavlja danes tehnologija, od računalnikov do letal in gensko 

zasnovane rastline. Globlje razumevanje, kako vse to deluje, pa razumejo le redki. 

Mednarodno združenje International Technology Education Association (2007) 

meni, da bi morali otroci do osmega leta: razumeti razliko med naravnim svetom in 

svetom, ki ga je ustvaril človek; spoznanje, da vsi ljudje uporabljamo različna 

orodja in tehnike, ki nam pomagajo pri reševanju vsakodnevnih težav; razumeti, da 

imajo sistemi različne dele, ki delujejo skupaj, da opravijo neko delo; spoznanje, da 

uporabljamo različne materiale pri izdelavi različnih predmetov; razumevanje, da 

potrebujemo načrt, da pridemo do cilja. Za razumevanje povezave tehnologije z 

drugimi področji  otrok spoznava povezanost usvojenih znanj z različnimi področji. 

Da otroci prepoznajo spremembe v družbi, ki so se zgodile zaradi tehnologije, 

morajo razumeti tudi, da so orodja in naprave lahko tako koristne kot tudi nevarne. 

Znanje o ponovni uporabi ali reciklaži različnih materialov pomagajo otroku 

povezati učinek tehnologije do okolja. Razumevanje, kako je družba vplivala na 

tehnologijo, pripomore k razumevanju dejstva, da so vsi produkti narejeni z 

namenom, da zadovoljijo individualne potrebe. Poznavanje dejstva, da danes 

živimo drugače kot v preteklosti predvsem zaradi tehnologije, bo pripomoglo k 

razumevanju zgodovine tehnologije. Otrokom moramo dovoliti, da pridejo sami do 

rešitve nekega zastavljenega problema in skozi cel postopek pustiti da so čim bolj 
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kreativni. S tem bomo dosegli, da spoznajo lastnosti oblikovanja. Da usvojijo 

znanje inženirskega oblikovanja, naj poskušajo sami najti problem, samostojno 

iskati ideje za rešitev, med postopkom sodelovati z drugimi v skupini, ideje pa 

poskušati predstaviti tako verbalno, kot s skico in modelom. Pomembno je, da 

ugotovijo, da s postavljanjem vprašanj lažje pridejo do znanja kako stvari delujejo, 

ter da se zavedajo, da imajo vsi produkti in sistemi možnost odpovedi, vendar hkrati 

vedeti, da se lahko tudi večina popravi. Pod tehnologija spada tudi razvoj medicine. 

Tu se otrok spoznava s cepivi, ki preprečujejo, da zbolimo, ter razvija zavedanje, da 

medicina pomaga obolelim in da obstaja tudi veliko produktov, ki pomagajo 

ljudem, da lahko skrbijo sami zase. V povezavi z agrikulturo otrok spoznava 

tehnologijo, ki omogoča, da imamo hrano skozi vso leto ne glede na vremenske 

razmere.  Za razumevanje energije je potrebno znanje, da energijo dobimo v 

različnih oblikah in da z energijo delamo varčno (ITEA, 2007).

V predšolskem obdobju naj otroci dobijo osnovno razumevanje s pomočjo 

ponavljajočih se področij, kjer otrok sčasoma opazi vzorec tehnološkega razvoja. 

Skozi različne dejavnosti, naj spoznavajo, da tehnološka dejavnost zahteva orodja, 

ki pomagajo človeku opraviti nalogo, materiale za izdelavo različnih snovi, 

oblikovanje različnih materialov do želenega izdelka (Zuljan, 2014).

Kako podajati vsebine tehnike in tehnologije pa je v veliki meri odvisno tudi od 

razvoja otroka, da bodo koristi vzajemne, kjer se otrok razvija celovito in vertikalno 

izboljšuje veščine in tehnološko znanje, horizontalno pa zna uporabiti tudi sredstva 

drugih področji dejavnosti v vrtcu.
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3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROKA

Med tretjim in šestim letom starosti se hitro razvija grobe in drobne motorične 

spretnosti. Pod drobne razumemo tudi manipulativne, ki spremljajo koordinacijo 

rok in oči ter sodelovanje majhnih mišic (Papalia s sod., 2003).

Za predoperativno obdobje je značilna raba simbolnega mišljenja, kjer otrok lahko 

razmišlja o dogodkih, osebah in predmetih brez neposrednega stika. Otrok dodaja 

lastnosti različnim predmetom ali osebam, razvija se razumevanje identitete; 

pojmovanja, da ljudje ali predmeti ostanejo isti, tudi če nekoliko spremenijo obliko, 

velikost ali videz. V tem obdobju večina otrok pozna besede za primerjavo količin, 

ne zmorejo pa razumeti konzervacije oziroma razumevanja, da dve enaki stvari 

ostaneta enaki, tudi če spremenimo njuno obliko, pod pogojem, da ničesar ne 

dodamo ali odvzamemo. Torej razum. Značilno je tudi, da se otrok lahko osredotoči 

le na en vidik situacije in zanemarijo druge. Piaget je tudi preko naloge ugotovil, da 

otrok v tem obdobju ni zmožen zavzeti perspektivo drugega, temu pojavu pravimo 

tudi egocentrizem. Empatija, po mnenju Piageta, se zaradi egocentrizma odloži do 

začetka konkretnih operacij (po 7. letu starosti), vendar so novejše raziskave 

pokazale, da se začne empatija razvijati že zelo zgodaj. Do šestega leta otrok 

uporablja 2600 besed in razume več kot dvajset tisoč besed, v tem času pričnejo 

sestavljati daljše in zapletene povedi, vse boljši postajajo tudi v pragmatiki, 

pojavljati pa se prične tudi zasebni govor, govorjenje s samim seboj, brez potrebe 

po komunikaciji z drugimi. V predšolskem obdobju se prične razvijati 

prepoznavanje, oziroma sposobnost identificiranja nečesa, s čimer smo se že srečali, 

in priklic, sposobnost obujanja znanja iz spomina (Papalia s sod., 2003).

Podobno razlaga Piagetevo teorijo tudi Batistič Zorec (2006), hkrati pa jo razdeli na 

prekonceptualno ali simbolno mišljenje, ki traja od 2. do 4. leta in intuitivno 

mišljenje, ki traja od 4. do 7. leta. V tem obdobju je pomemben egocentrizem. To 
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pomeni, da ima otrok zmožnost upoštevati le svoj lastni vidik. V tem obdobju je 

tudi značilno, da je otrok nezmožen klasificirati predmete po dveh različnih 

lastnostih (Batistič Zorec, 2006).

Pojem števila usvojijo v predšolskem obdobju, ki vključuje dve miselni operaciji: 

razumevanje glavnih in vrstilnih števnikov. V predšolskem obdobju otroci spoznajo 

načelo ena na ena, načelo ustaljenega vrstnega reda, načelo irelevantnosti vrstnega 

reda, načelo kardinalnosti in načelo abstrahiranja. V prvem letu je otrokovo 

razumevanje prostora precej egocentrično, kasneje pa že prične uporabljati zunanje 

predmete in so že zmožni zavzeti perspektivo drugega. Pojem časa je bistveno manj 

oprijemljiv, daljši časovni intervali se razvijejo kasneje. V predšolskem obdobju pa 

se že razvija opismenjevanje, otroci že pred četrtim letom rišejo znake podobne 

črkam. Govor zaostaja za mišljenjem. Slikovno otrok lahko reši nalogo, če pa je ta 

predstavljena besedno pa ne, kajti še ni usvojil ustreznega števila izrazov. Logika se 

pojavi nekaj let pred jezikom (Nemec in Kranjc, 2011).

Prav tako predstavita igro Nemec in Kranjc (2011) kot dejavnost, ki je notranje 

motivirana in je smisel v njej sami. Igro izvaja zaradi lastnega zadovoljstva. 

Namernost dejavnosti, usmerjenost na predmete, odsotnost posledic, notranja 

motivacija, oblikovanje domišljijskega sveta, so osnovne značilnosti igre (Nemec in 

Kranjc, 2011)

Igro pa lahko delimo glede na to, kaj je glavna dejavnost igre. Funkcijska ali 

raziskovalna igra se pojavi že v prvem letu življenja, kasneje pa se pojavi še 

dojemalna dramska ali sociodramska igra, za katero je značilno igranje vlog. 

Simbolna igra se lahko pojavi prej, tudi pri enem letu starosti, pravimo ji tudi 

domišljijska igra. Ustvarjalna igra, konstrukcijska igra in kasneje še igra s pravili, ki 

pa jo otrok lahko usvoji, ko prepozna, razume in v naprej sprejme pravila (Nemec 

in Kranjc, 2011).
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4 DIGITALNA TEHNOLOGIJA IN DIGITALNE 

KOMPETENCE

Za boljše razumevanje pojma digitalne tehnologije bomo predstavili nekaj opisov 

tega pojma. Hkrati pa bomo podali razliko med informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (kasneje IKT) in digitalno tehnologijo.

Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske 

družbe. Avtorja Šorgo in Špernjak (2010) navajata tri nivoje digitalne kompetence. 

V osnovnem, zna učitelj uporabljati e-pošto, spletni brskalnik, urejevalnike besedil, 

multimedije, ipd. Drugi, splošno – profesionalni nivo, vsebuje rabo spletne učilnice, 

elektronske table, šolsko administracijo, ipd. Tretji, specialno – profesionalni nivo, 

pa vsebuje digitalno mikroskopijo, programe, namenjene poučevanju specifičnega 

predmeta, ipd. Za polni razvoj digitalno-tehnološke in digitalne kompetence bi 

morali učitelji v študiji vsebovati različne sklope, kjer bi se posameznik uril za 

učinkovito rabo računalnika in nanje priključene periferne opreme, poznati različne 

načine kako tehnologijo vključiti v obstoječi pouk, rabo interaktivnih elementov, 

zmožnost objektivnega ocenjevanja lastnega dela in učinek, ki ga ima poučevanje z 

IKT ter izpopolniti odnos do tehnologij, pripravljenost vključevanja v pouk, 

kreativnost, ipd.. (Šorgo in Špernjak, 2010)

Avstralski kurikulum (ACARA, 2018) navaja digitalno tehnologijo kot dejavnost, 

kjer razvijamo znanje, razumevanje in spretnosti, da posameznik doseže naslednje 

cilje:

 raziskovanje, oblikovanje, načrtovanje, ustvarjanje in analiziranje rešitve,

 razumevanje kako se je tehnologija spreminjala skozi čas, da je posameznik 

ustvarjalen med uporabo tradicionalne, trenutne ali razvijajoče se 

tehnologije,
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 uporabe tehnologije tudi na drugih področjih narave in socialnega okolja,

 pravilna uporaba orodja in primerno rokovanje med iskanjem rešitve,

 vse skupaj pravilno analizirati.

Medtem ko IKT predstavlja kako uporabljati IK-sredstva, predstavlja digitalna 

tehnologija, kako so ta sredstva narejena. Digitalna tehnologija je tudi znanje o 

strojni in programski opremi (ACARA, 2018).

Prvi koraki k razumevanju digitalne tehnologije je torej IKT za motivacijo in 

usvajanje osnove znanja o tehnologiji na tem področju.

Pod komunikacijsko tehnologijo spada vse od dimih signalov, pisanja, tiskanja do 

telefona, računalnika in interaktivne tablice. Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija pa so vsi izdelki, ki shranjujejo, zapisujejo, obdelujejo in shranjujejo 

različne vrste informacij. Danes ta orodja obstajajo v različnih oblikah, 

najpogostejše orodje je računalnik. Pomembno je, da otroka seznanjamo tudi z 

ostalimi orodji informacijske tehnologije. Pri tem pa moramo vedno iskati 

ravnotežje med informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter drugimi dejavnostmi. 

(Zuljan, 2014).

4.1 Digitalne kompetence
Pod pojmom digitalna pismenost si predstavljamo vrsto znanj, spretnosti in vedenj, 

ki pripomorejo k uporabi in delovanju posameznika v digitalnem svetu. Ključni 

sestavi del te zmožnosti je digitalna kompetenca (Javrh s sod., 2018). DigiComp 

(Digital Competece Framework for Citizens) je predstavil osem ravni doseganja 

kompetenc in primere rabe (Carretero s sod., 2017). V prejšnji verziji DigiComp 1.0 

so predstavili štiri ravni, te štiri so v novejši različici razširili, vsaka raven se deli na 

dodatno raven. Prva, raven nebogljenosti, predstavlja znanje prepoznavanja svojih 

informacijskih potreb, iskanja podatkov, informacij in vsebin, kako poiskati način 

in kako dostopati do teh podatkov ter kako prepoznati enostavne osebne strategije 

iskanja, vse s pomočjo drugih. V drugi ravni vse to znanje lahko izvedemo tudi 
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samostojno. Pri preživetveni ravni v začetku si znamo pojasniti informacijske 

potrebe kasneje tudi ponazoriti. Torej, izvesti natančno določena in običajno iskanja 

podatkov, informacij in vsebin pojasniti kako se do njih dostopa. Kasneje znamo 

tudi opisati ter pojasniti natančno določene in običajne osebne strategije iskanja ter 

organizirati osebne strategije iskanja. Višja raven je raven premagovanja ovir kjer 

znamo že usmerjati druge, poleg pa še odzvati se na informacijske potrebe kasneje 

tudi oceniti, uporabiti iskanja ali na višji ravni prilagoditi strategijo iskanja za 

pridobivanje podatkov. Znamo pokazati kako dostopamo do podatkov, informacij in 

vsebin oziroma kasneje tudi pojasniti kako dostopati ter predlagati osebne strategije 

iskanja in smo zmožni tudi spreminjati osebne strategije iskanja. Na najvišji in 

hkrati ravni, ki je popolnoma na novo izdelana, raven mojstrstva, pa znamo ustvariti 

rešitve kompleksnih problemov z nekaj soodvisnimi dejavniki in povezati svoje 

znanje (Carretero s sod., 2017). Torej, oseba ki je digitalno pismena, pozna in 

uporablja IK sredstva, zna jih povezati med seboj ter posodabljati, s tem znanjem je 

zmožna opravljati svoje delo, zmožna je iskati in upravljati najrazličnejše 

informacije, zna presoditi katere informacije so tehtnejše od drugih, navsezadnje pa 

ohranja zdrav odnos do digitalnega sveta (Javrh s sod., 2017).

4.2 IKT v vrtcu

Elektronske igre vsebujejo izobraževalne elemente in so spodbujanju 

izobraževalnega učinka v realnem svetu, ki poteka na interaktiven način. Drugod po 

svetu so elektronske igre že dodali v učni kurikul. V okviru konference Game On so 

nekateri izobraževalci začeli elektronske igre upoštevati kot medij, ki lahko dvigne 

motivacijo učencev. Williamson Shaffer pravi: Ne živimo v industrijski dobi, 

temveč v dobi izobraževanja. (Pirih in Berce, 2013)

Poudariti moramo, da otrok potrebuje veliko čutnih izkušenj: igra v peskovniku, 

sprehod v naravi, manipuliranje z različnimi snovmi, ipd. tega računalnik ne nudi, 

predvsem pa ne more nadomestiti. Pri delu v skupinah je računalnik stimulativen 

tudi pri jezikovnem razvoju, otroci se posvetujejo med sabo, si pomagajo in 
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nakazujejo na možnosti različnih rešitev. Otroku, ki nimajo možnosti rabe 

računalnika moramo dati možnost rabe, tistim, ki je računalnik zelo blizu pa 

pomagati, da razvijejo kritično distanco. Da otrok to spozna, potrebuje 

ozaveščenega odraslega, ki ga bo postopoma in premišljeno seznanil z 

računalnikom (Zore, 2005).

Avtor (Zore, 2005) navede tudi problematiko šolskega sistema, kjer enostavno ni 

dovolj finančnih sredstev, da bi omogočili toliko računalniškega orodja. Opaža, da 

ima kar 93% učencev pri sebi mobilni telefon, ki bi ga lahko uporabljali tudi v učne 

namene, tako ne bi bilo potrebe po izkoriščanju sredstev za stvar, ki jo ima skoraj 

vsak učenec dnevno s seboj v šoli. V takem primeru, moramo na začetku povedati 

točna pravila uporabe digitalne tehnologije, sicer lahko postane moteč element 

(prav tam).

V raziskavi na področju IKT, ki so jo izvedli v osnovnih šolah, so ugotovili, da 

otroci v prvem razredu lažje dosegajo zastavljene cilje. Opaziti je bilo tudi močno 

motiviranost pri otrocih. Avtor navaja problem ciljev v učnih načrtih, ki so 

preohlapno opredeljeni na področju IKT oziroma niso obvezna sestavina učnih 

načrtov. Z odpravo tega problema bi dosegli večjo oporo učiteljem, možnosti bolj 

sistematičnega in organiziranega pristopa do usvajanja teh spretnosti in znanj 

(Novak, Velikanje in Kranjc, 2013).

Vnos IKT v vrtec je pripomoglo k boljšemu delu tudi v naslednji raziskavi. 

Vzgojiteljica je opazila večjo pozornost, sodelovanje in aktivno vključenost v 

dejavnosti. Pozornost in vztrajnost se je izboljšala tudi otroku s posebnimi 

potrebami. Skozi različne dejavnosti je lahko opazovala kompetence otrok, ki jih 

prej ni bilo opaziti. Večini otrok se je ob uporabi fotoaparata in računalnika, to kar 

jim je bilo dano med dejavnostjo, izboljšala fina motorika, povečala vztrajnost, 

koncentracija, povečala samozavest in podobno. Avtorica pa je, ob vseh napredkih, 

ki so jih otroci v skupini usvojili, izpostavila, kako pomembno je, da predstavimo 

digitalno tehnologijo na smiseln in uporaben način. (Hrastovec, 2013)
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Druge ugotovitve na tem področju so pokazale, da raba elektronskih iger lahko 

izboljša logično razmišljanje, zmožnost reševanja problemov. Izobraževalne igre 

pomagajo tudi pri razvoju komunikacije, povečanje pozornosti, izboljšanje 

matematičnih, jezikovnih in bralnih spretnosti. (Rufus, 2011)

Za pravilno uvajanje IKT-ja v vrtec pa je potrebno poznati vse spektre uvedbe 

takega načina dela v skupino. Za to potrebujemo poznati tako pozitivne vplive, ki 

lahko prispevajo k vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcu, kot negativne vplive. Le 

tako bomo razumeli in poznali tudi tveganja, ki jih lahko prinese nov način učenja 

in hkrati poskušali to preprečiti s tem, da pravilno, predvsem kritično predstavimo 

in uvedemo IKT otrokom.

Kljub pozitivnim vplivom pa ima čas, ki ga preživimo pred računalnikom lahko tudi 

negativne posledice, kot na primer slaba drža. Preživljanje večino dneva pred 

računalnikom lahko povzroči tudi socialne težave, otrok pa lahko postane bolj 

agresiven v primeru igranja nasilnih iger. Na Japonskem so izvedli raziskavo in 

izmerili aktivnost možganov med igranjem igre Nintendo in aritmetičnih iger. Med 

igro Nintendo je bila vidna aktivnost le na področju možganov, ki so povezani z 

vidom in premikanjem. Medtem, ko je med aritmetično igro aktivna desna in leva 

stran možganov, ki je povezana z učenjem, spominom, čustvi, ki se razvijajo do 20. 

leta. (Rufus, 2011)
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Agresivne igre privedejo do bolj 

agresivnega vedenja, čustvovanja  in 

mišljenja, večja možnost agresivnega 

reagiranja in zmanjšanja empatije, 

odvisnost do elektronskih iger, 

poškodbe možganov oziroma večja 

nagnjenost k njim,  socialna 

izoliranost, učenje napačnih vrednot, 

zmedenost – realni in izmišljeni svet, 

povečana debelost, slabša telesna 

drža, povečanje možnosti za 

epileptične napade, mišične in 

skeletne motnje

Reševanje problemov, logično 

razmišljanje, večopravilnost, roka-

oko koordinacija, razvijanje fine 

motorike in prostorske spretnosti, 

načrtovanje, hitro razmišljanje, 

odločanje in analiziranje, natančnost, 

razvijanje strategije in predvidevanj, 

zavedanje situacije, usvajanje 

matematičnih in bralnih spretnosti, 

vztrajnost, uporaba različnih 

zemljevidov, koncentracija, spomin, 

pravilno soočanje z izzivi, ovirami in 

frustracijami.

Poglejmo si nekaj pozitivnih in negativnih vplivov video iger.

Slika 1: Pozitivni in negativni vplivi video 

iger 

Vir: Tumbokon, 2018

4.3 Principi uvajanja IKT v vrtce
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V kurikulumu za vrtce strokovnjaki navajajo splošne cilje kurikula. Med njimi so 

tudi pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih predšolske vzgoje, dvig 

kakovosti medosebnih interakcij med otroci ter med otroci in odraslimi v vrtcu, 

večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev 

(Bahovec, 1999). Skozi doseganje ciljev pa kurikul navaja različna načela h 

katerimi stremimo skozi leto med izvajanjem dejavnosti. Pri uvajanju  IKT-ja v 

skupino so pomembna predvsem naslednja načela: načelo demokratičnosti in 

pluralizma, ki omogoča različne metode in načine dela s predšolskimi otroki; načelo 

odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu narekuje, da mora biti vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev 

omogočena čim bolj pestra ponudba vsebin, dejavnosti in metod; načelo 

uravnoteženosti, ki zagotavlja uravnoteženost med otrokovimi razvojnimi 

značilnostmi na eni strani in kurikulom na drugi strani, kjer vzgojitelj zagotavlja 

aktivnosti iz vseh področij; načelo sodelovanja z okoljem, kjer upoštevamo 

različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov; načelo 

razvojno-procesnega pristopa, kjer upoštevamo vsesplošni razvoj otroka in 

spodbujamo otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja, razmišljanja, itn. 

(Bahovec s sod., 1999).

Uporaba IKT-ja je načrtovana, kar pomeni, da vključujemo smiselno povezano in 

umeščeno v okvir določenega načrta, pri tem je pomembno, da opredelimo kdaj, 

koliko časa in kako uvedemo IKT v skupino. Otroku ponudimo računalnik, ko je 

zanj to razvojno primerno, kdaj točno je to, presodi vsak strokovni delavec sam, 

glede na zanimanje otroka in presojo, ali bo obogatil dejavnosti. Uporaba sloni na 

principu sodelovanja, torej ima tudi socialne učinke, kar vodi k temu, da delo 

poteka v manjših skupinah. To omogoča sodelovanje med otroki, da si izmenjujejo 

ideje in predloge ter si pomagajo. Pomembna je tudi prisotnost odraslega, ki 

dejavnost usmerja, ter spodbuja otroke k večji pozornosti. Raznolikost in smiselnost 

programov nudi razvijanje konvergentnega ter divergentnega mišljenja in 

kreativnosti. Pri izbiri programov sledimo stopnji težavnosti, ki je primerna 

otrokovim sposobnostim. Vsebine morajo upoštevati načela življenjske bližine, 

nazornost, konkretnost, sistematičnost in postopnost. Cilji pa morajo biti razvidni in 

dosegljivi. Estetika programske opreme mora ustrezati merilom, prav tako pa mora 
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biti strokovni delavec usposobljen za rabo programov. V vrtcu se skupaj otroci in 

vzgojitelji dogovorijo o pravilih ter času, ki ga lahko otrok prebije pri uporabi IKT, 

seznanimo jih z načinom dela. IKT nudi možnost individualizacije, saj lahko 

stopnjujemo težavnost, količino ponavljanja ter izbiremo vsebine, ki ustrezajo 

vsakemu posamezniku (Zore, 2005)

Pri uvajanju IKT-ja mora strokovni delavec otroke dobro poznati in ta sredstva 

ponuditi takrat, ko otrok pokaže zanimanje. Pred izvedbo moramo vedno imeti pred 

očmi otroka in kaj bo s tem pridobil. Pomembno je tudi, da je otrok zmožen biti 

skoncentriran dovolj časa, da sledi navodilom in upošteva osnovna pravila. Pri 

uvajanju upoštevamo območje bližnjega razvoja otroka. Dejavnosti morajo biti 

spodbuda otroku, odrasla oseba pa spremlja in se premišljeno vključuje v dejavnost. 

Dejavnosti lahko ob pravilni uvedbi spodbujajo otrokovo socialno interakcijo, 

pripomorejo k hitrejšemu učenju, h krepitvi medsebojnih odnosov ter bogatijo 

besedišče (Fojkar, 2012).
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5 UVAJANJE IKT V VRTEC

Empirični del diplomske naloge sestavljajo analiza stanja med vzgojitelji in starši, 

izvedba dejavnosti, ter analiza ocenjevalnega lista, ki smo ga uporabili med 

izvedbo.

5.1 Analiza stanja med vzgojitelji

Namen anketnega vprašalnika je bil ugotavljanje pogostosti rabe digitalne 

tehnologije v vrtcu, ugotavljanje razumevanja tehnološke pismenosti pri 

vzgojiteljih, mnenja vzgojiteljev o takšnem načinu dela, znanje strokovnih delavcev 

o digitalnih tehnologiji. Hkrati pa smo razdelili vprašalnik tudi staršem, kjer smo 

poskušali ugotoviti, kakšen pristop imajo starši v domačem okolju do digitalne 

tehnologije pri otrocih, mnenje o IK sredstvih kot kvalitetnem orodju v vrtcu, ki 

pripomore h kvalitetnemu razvoju otroka.

Vprašalnik za strokovne delavce vzgojno izobraževalne ustanove je vseboval 9 

vprašanj (Priloga B), vseboval je dve vprašanji zaprtega tipa, ki sprašujejo po 

demografskih podatkih, eno vprašanje odprtega tipa, tri kombiniranega tipa in tri 

vprašanja zaprtega tipa. Podatke smo obdelali s programom za delo s 

preglednicami.

Anketo smo razdelili v mesecu februarju 2019 med strokovne delavce ljubljanskih 

vrtcev. Od 280 prejemnikov ankete je anketo izpolnilo 79 strokovnih delavcev (28 

%), od tega je v celoti anketo izpolnilo 63 anketirancev. V anketi so sodelovali  trije 
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moški in 59 žensk. Od tega je bilo 7 mlajših od 25 let, 26 strokovnih delavcev starih 

med 26 in 35 let, 22 starih med 36 in 45 let, 4 osebe stare med 46 in 55 let ter 3 

osebe starejše od 56 let.

Odgovore na vprašanja zaprtega tipa smo prikazali grafično, za odgovore na 

vprašanja odprtega in kombiniranega tipa pa smo dodali pisno razlago.

1. vprašanje: Kaj razumete pod pojmom tehnološka pismenost?

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Nanj je odgovorilo 69 anketirancev. Od tega je  

večina opisovala tehnologijo kot IKT, nekateri so naštevali IK sredstva, odgovor, 

kot je bil »znanje o uporabi tehnologije« pa je preveč splošen, da bi nam karkoli 

povedal o tehnološki pismenosti. 39 anketirancev (61 %) je vsaj deloma pravilno 

predstavilo tehnološko pismenost kot znanje o tehnologiji, le 21 % pa jih je omenilo 

tudi samo uporabo tehnologije, razumevanje delovanja in vrednotenja takega načina 

dela. 

2. vprašanje: Ali menite, da so elektronske igre inovativna metoda 

izobraževanja v pedagoškem procesu? 

42%

40%

5%

13%

Da
Ne, ker
Ne vem
Drugo
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Slika 2: Primernost elektronskih iger kot inovativna metoda izobraževanja v 

pedagoškem procesu

Kombiniran tip vprašanja je vseboval štiri možnosti, ki pa jih je bilo potrebno 

dodatno obrazložiti. Pritrdilni odgovor je podalo 26 anketirancev, kot obrazložitev 

pa so najpogosteje navedli, da je potrebno dejavnost dobro zasnovati, da se otroci 

kaj naučijo in da je pomembna izbira primernih iger. Odgovor, kjer se anketiranec 

ne strinja z izjavo, da so elektronske igre inovativna metoda izobraževanja v 

pedagoškem procesu, je potrdilo 40 %, torej le ena oseba manj. Kot obrazložitev so 

navedli zasvojenost, da take vrste metod prej zavirajo razvoj, kot pa ga spodbujajo, 

da lahko dejavnost izvedemo tudi brez elektronskih naprav in pripomočkov. Pod 

drugo pa so navedli, da je to izvedljivo le v primeru, da je kader dovolj izobražen, 

da odobravajo uporabo, le v primeru iger, ki imajo didaktičen pomen.

3. vprašanje: Katera od naštetih IK sredstev ste že uporabili med dejavnostjo in 

kako pogosto jo uporabljate? 

Tretje vprašanje je bilo zaprtega tipa. Za vsako IK sredstvo je moral anketiranec 

označiti pogostost rabe pri dejavnostih. Najpogosteje strokovni delavci uporabljajo 

CD predvajalnik/radio in fotoaparat (100 %), od tega večkrat na dan najbolj 

uporabljajo CD predvajalnik/radio (27 %), fotoaparat 25 %, prenosni telefon 13 % 

in računalnik 9%. Nikoli pa niso uporabili interaktivne tablice med dejavnostjo (75 

%), diktafona (61 %) in televizije (52 %).

4. vprašanje: Ali je bilo opaziti večjo motivacijo med otroki, ko ste uporabili 

kakršnokoli obliko IKT kot dodatni pripomoček med izvedbo dejavnosti? 
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Slika 3: Povišanje motivacije v primeru uporabe IKT kot dodatnega pripomočka

V četrtem vprašanju, kjer je bila možna izbira med tremi odgovori, je bila potrebna 

dodatna obrazložitev pri vsaki trditvi. Kot povečano motivacijo, ki jo je označilo 

83% anketirancev, je opaziti preko večje pozornosti otrok, sodelovanja, umirjenosti 

skupine in koncentracije ipd. Kot obrazložitev, da ni bilo povečanja motivacije (15 

%), so navedli, da ni bilo opaziti nič posebnega v skupini, kot primer so navedli 

primer druge dejavnosti (npr. lutke), kjer je bilo več zanimanja. Da se je motivacija 

zmanjšala pa je navedel le en anketiranec, kot obrazložitev je navedel, da se je to 

zgodilo pri mlajših otrocih, v nasprotju s starejšimi, kjer je bila pozornost večja.

5. vprašanje: Kako pogosto v Vašem vrtcu nudijo izobraževanja na področju 

uvajanja tehnologije v vsakodnevno rutino ali dejavnosti v skupini? 



28

1% 0%

30%

58%

10%

Tedensko
Mesečno
Letno
Še nikoli
Drugo

Slika 4: Izobraževanja na področju uvajanja tehnologije v vsakodnevno rutino ali 

dejavnost v skupini

Kot odgovor so imeli anketiranci na voljo »tedensko, mesečno, letno, še nikoli in 

drugo«. Največ odgovorov je bilo, da še nikoli, kar je odgovorila več kot polovica 

(58 %), sledili so mu odgovori letno, drugo, kjer so dodatno obrazložili, da ne 

poznajo odgovora ali pa da je taka vrsta izobraževanja še redkeje nudena iz strani 

vrtca kot pa ponujen odgovor – letno. Tedensko je odgovoril le en, mesečno pa 

nihče.

6. vprašanje: Ali se Vam zdi, da imate dovolj znanja, da lahko izvedete 

dejavnosti s katerokoli digitalno tehnologijo (računalnik, tablični računalnik, 

prenosni telefon, ipd.)? 
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Slika 5: Primernost znanja za izvedbo dejavnosti s katerokoli digitalno tehnologijo

Največ anketirancev je pri tem vprašanju odgovorilo, da imajo dovolj znanja (80 

%), ker so samoiniciativni in se izobražujejo na tem področju. 16 % pa jih meni, da 

nima dovolj znanja za izvedbo take dejavnosti. 

7. vprašanje: Označite v kakšnem obsegu se strinjate s trditvijo. 

Največ anketirancev (74 %) se je strinjalo s trditvijo da je potrebno uporabo IKT pri 

otrocih časovno omejiti. Druga trditev, s katero se je strinjalo 58 % je, da za 

uporabo IKT potrebujejo otroci navodila pred uporabo. Najmanj strinjanja pa je bilo 

pri trditvi, da je uporaba IKT bolj smiselna v prvem starostnem obdobju, kjer se jih 

43 % ni strinjalo in 34 % sploh ni strinjalo. Večje število (37 %) se ni strinjalo s 

trditvijo, da ni časa za uvajanje IKT, prav tako je bil višji delež (32-33 %) 

nestrinjanja tudi pri naslednjih trditvah: uporaba IKT je najbolj smiselna pri 

usvajanju ciljev iz področja gibanja, družbe in narave, ter da povečuje motorične 

spretnosti.

5.2 Analiza vprašalnika za starše
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Drugi vprašalnik je bil namenjen staršem. Želeli smo ugotoviti kako starši 

sprejemajo dejavnosti, kjer imamo kot orodje različna IK sredstva, hkrati pa nas je 

zanimalo, katere igre imajo na voljo otroci v domačem okolju ter koliko časa 

porabijo za igre.

Vprašalnik, ki ima 8 vprašanj (Priloga C), ima tri vprašanja zaprtega tipa, kjer nas 

zanimajo splošni demografski podatki o anketiranemu in otroku anketiranega, tri 

vprašanja zaprtega tipa in dve vprašanji kombiniranega tipa. Tudi tu smo podatke 

obdelali s programom za delo s preglednicami.

V februarju 2019 smo razdelili 157 anket. Od tega je anketo izpolnilo 33 staršev (21 

%), od tega je v celoti anketo izpolnilo 27 anketirancev. V anketi je sodelovalo 8 

moških in 19 žensk (70 %). Od tega je bilo 7 starih med 26 in 35 let, 18 starih med 

36 in 45 let ter ena oseba stara med 46 in 55 let. Od tega je bilo 14 otrok 

predšolskih in 13 osnovnošolskih.

1. vprašanje: Ali vaš otrok uporablja IKT (računalnik, prenosni telefon, 

tablični računalnik, ipd.)? 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa. Največ staršev je izbralo nekajkrat tedensko (36 %), 

sledijo mu nekajkrat mesečno in vsak dan (21 %), nekajkrat letno (15%) in nikoli (6 

%). Nihče od staršev ni izbral odgovora večkrat na dan.
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Vsak dan
Večkrat na dan

Slika 6: Pogostost uporabe IKT

2. vprašanje: Ali vi zbirate igre na elektronskih napravah? 

Pri drugem vprašanju zaprtega tipa je večina staršev (52%) odgovorila, da vedno 

izbira igre na elektronskih napravah, 32% jih izbira občasno, nikoli pa le 16%.

52%

32%

16%

Vedno
Občasno
Nikoli

Slika 7: Izbira staršev uporabe iger

3. vprašanje: Ali ima otrok omejen čas uporabe IK sredstev? 
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Pri kombiniranem tipu vprašanj, kjer so imeli na voljo odgovor »da, ne in drugo« je 

16 staršev (90%) odgovorilo, da omeji čas uporabe IK sredstev otroku. Napisati pa 

so morali tudi časovno omejitev. 13 od njih ima omejen čas pod eno uro ostali trije 

pa eno uro ali več na dan.

90%

10%

0%

Da, koliko časa ….
Ne, ker
Drugo

Slika 8: Omejen čas pri uporabi IK sredstev

4. vprašanje: Kakšne igre izbirate za otroka? 

Anketiranci so izbirali med odgovori »tiste, ki so otroku všeč/imajo dobro grafiko/ 

imajo didaktičen pomen/ki so zabavne/ni važno, le da je otrok zaposlen/aritmetične 

igre/drugo«. Kot najpomembnejši dejavnik pri izbiri igre so izbrali didaktičen 

pomen iger (62%), drugi najpomembnejši dejavnik je bil, da so igre otroku všeč in 

da so zabavne.
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Slika 9: Vrste igre za otroka

5. vprašanje: Ali menite, da je uporaba IK sredstev v vrtcu kvalitetno orodje za 
razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka? 

Pri kombiniranem tipu so anketiranci izbirali med tremi odgovori, katere so dodatno 

lahko tudi obrazložili. Več kot polovica staršev je mnenja, da IK sredstva niso 

kvalitetno orodje za razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka (53 %), 35 % pa 

meni nasprotno. Obrazložitve, zakaj niso kvalitetno orodje za razvoj, so bile 

predvsem zasvojenost in da tak način dela otroku prej zavira razvoj kot pa ga 

spodbuja. Tisti, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno pa so mnenja, da je to 

znanje nujno za prihodnost.
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Slika 10: Uporaba IK sredstev v vrtcu kot kvalitetno orodje za razvijanje 

sposobnosti in spretnosti

5.3 Namen in opredelitev problema

V diplomskem delu smo želeli izvedeti pravilen način uvedbe digitalne tehnologije 

v vrtce. Torej kako otroku predstaviti prvič računalnik, telefon, televizijo, tablični 

računalnik in podobno IKT tehnologijo, ki predstavlja uvod v razumevanje digitalne 

tehnologije, kdaj je primerno, da uvedemo IKT tehnologijo v skupino ter natančno 

določimo koliko časa lahko posameznik porabi na napravi. Hkrati pa nas je 

zanimalo tudi mnenje vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev v vrtcih ter 

staršev, kdaj, če sploh, je primerna uvedba IKT pri predšolskih otrocih. Poleg tega 

nas je zanimalo, koliko znanja imajo strokovni delavci na področju IKT, ter kdaj so 

se nazadnje izobraževali na tem področju. Pri uvedbi IKT je pomembna tudi 

povezava s Kurikulom za vrtce, torej i) katere aplikacije bomo uporabljali pri 

uvedbi interaktivne tablice pri predšolskem otroku; ii) so vse igre, ki jih najdemo na 

spletu primerne in iii) kako je igranje povezano s cilji iz Kurikula za vrtce.

V ta namen smo skrbno pripravili učno pripravo za skupino predšolskih otrok. 

Zbrali smo pet dejavnosti oziroma računalniških didaktičnih iger, katere so izvajali 

na interaktivni tablici. Za lažje in bolj natančno opazovanje otrok med izvedbo smo 
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v naprej sestavili opazovalni list, ki nam je omogočal lažjo analizo in razčlenitev 

rezultatov. Opazovalni list smo sestavili glede na to, kar nas je zanimalo in je bil 

enak za vse dejavnosti, le za hologram, kjer pa je bil način izvedbe malo drugačen 

in smo si ga tudi vsi skupaj ogledali. Opazovalnega lista v tem primeru nismo 

izpolnjevali, ker smo to dejavnost uporabili bolj kot motivacijsko sredstvo. 

Dejavnost smo izvedli v izbranem vrtcu s skupino dvajsetih predšolskih otrok. 

Uporabili smo metodo strukturiranega opazovanja brez udeležbe. Polovici otrok 

smo predstavili način pravilnega rokovanja s tabličnim računalnikom, podali 

natančna navodila oziroma pravila za igro s tabličnim računalnikom, omejili smo 

jim čas, ponudili pomoč v primeru, če jo bodo potrebovali ter skozi dejavnost 

spodbujali sodelovanje med pari otrok, ki so igrali skupaj na enem tabličnem 

računalniku. Drugi polovici otrok smo le predstavili pravilno rokovanje s tabličnim 

računalnikom. Med izvedbo smo opazovali vsakega posameznika, njegovo 

obnašanje med igranjem, sodelovanje z drugimi in si opažanja strukturirano 

zapisovali. Na koncu smo imeli 20 izpolnjenih opazovalnih listov.

5.4 Cilji raziskave

Cilj raziskave je bil, da z izvedbo dejavnosti v vrtcu ugotovimo način, kako 

učinkovito uvesti interaktivne tablice v skupino na način, da bo otrok v skupini še 

vedno sodeloval in da bo vpliv takega načina dela v skupini pripomogel k 

doseganju ciljev na različnih področjih Kurikula za vrtce ter ugotoviti prednosti in 

slabosti uporabe interaktivne tablice.

5.5 Priprava učne ure in opis opazovalnega lista

Za začetek ure otroke povabim v krog, kjer se z otroki pogovarjam o tehnologiji, 

kaj je to, kje jo najdemo, kaj vse še obstaja, kar nimamo doma ali v vrtcu. Nato 

predstavim tablični računalnik. Skupaj se pogovorimo o osnovnih pravilih 

rokovanja s tabličnim računalnikom – tu poskušamo spodbujati otroke k 
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samostojnemu razmišljanju, kaj lahko počnemo s tabličnim računalnikom in kaj ne. 

Za motivacijo jim najprej predstavim hologram, zatemnimo sobo in hologram 

postavimo na mizo. Skupaj si ogledamo posnetek, s postavljanjem vprašanj 

spodbudimo otroke k razmišljanju kako to deluje in ali je kdo že kje videl podoben 

pojav. 

Nato povabim otroke k igranju različnih iger na tabličnem računalniku. Otroke 

razdelim v manjše skupine in se odmaknemo v bolj miren kotiček igralnice, kjer jim 

predstavim igre.

Slika 11: Ogled holograma

5.6 Predstavitev vzorca

Vzorec zajema 20 otrok starih od 5-6 let. Med njimi je 12 deklic in 10 dečkov. V 

skupini imajo dečka, ki čaka na odločbo. 

Raziskavo smo izvedli v vrtcu Pedenjped, enota Nove Fužine. Sodelovali so vsi 

otroci v skupinah. Pri izvedbi učne ure je bila prisotna vzgojiteljica Alma Seferagić.
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5.7 Opis računalniških iger

V tem poglavju bomo predstavil igre, ki so jih igrali otroci na učni uri. Izbrane igre 

so predvsem prikaz tehnologije na drugačen način, kjer otroci spoznavajo različne 

tehnike preko igre. 

Odločili smo se za izvajanje glavnega dela učne igre v odmaknjenem kotičku 

igralnice, kjer smo spoznali pravila igre. Ponovimo osnovna pravila rokovanja s 

tabličnim računalnikom:

 s tabličnim računalnikom ne mahamo okoli,

 tablični računalnik imamo ves čas igranja na mizi,

 če kaj ne deluje, počakamo, da se sistem odzove ali vprašamo za pomoč 

vzgojitelja.

Prvim štirim skupinam otrok predstavimo dodatna pravila igre:

 Vsaka skupina ima omejen čas igranja, ko vzgojitelj reče »stop«, odložimo 

tablični računalnik, brez slabe volje ali ignoriranja navodil,

 med igranjem igre morajo vedeti kaj je cilj igre, ki mi ga na koncu igre tudi 

predstavijo,

 med igro otroci med sabo sodelujejo, si pomagajo, izmenjujejo ideje, itn.

 v primeru, da jim kljub sodelovanju kaj ne bo šlo, vedno lahko vprašajo 

vzgojitelja za pomoč ali nasvet.

Ostalim štirim ekipam dodatnih pravil ne predstavimo, s tem želimo izpostaviti 

razliko v uvajanju IKT otroku. Torej poznajo le osnovna pravila in lahko igrajo kar 

želijo, ter kolikor časa želijo, otroke ne spodbujamo k temu, da dodatno razmišljajo, 

kaj točno je cilj igre, kljub temu, da je tudi v teh skupinah več otrok hkrati pri enem 

tabličnem računalniku, prav tako jih ne spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju. 

Med samo izvedbo imamo pred sabo ocenjevalni list za lažje opazovanje ključnih 

lastnosti pri otrocih.
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5.7.1 Didaktična igra 1: Ustvari si svojo knjigo

Slika 12: Posnetek zaslona igre My first storybook

Uporabnik ima na levi strani možnost različnih funkcij, ki jih lahko uporablja kakor 

želi. V našem primeru bodo otroci uporabljali prvi (modri) simbol, drugi (rumeni) 

in četrti (siv). Otrok ima neomejeno izbiro simbolov in kategorij (karakterji, šola, 

mesto, hiša, podeželje, morje, fantazija, okraski), možnost je tudi, da sam nariše 

svojo sliko z različnimi risalnimi pripomočki, možnost je tudi izbire ozadja oziroma 

pokrajine, kjer se bo njihova zgodba dogajala. Njegova naloga je, da čim bolj 

ustvarjalno naredi slikanico. Skozi izdelavo je pomembno, da otroci sodelujejo, 

dajejo ideje, predvsem pa da skupaj ustvarijo zgodbo, ki jo bodo lahko na koncu 

predstavili. Otrok ustvarja, razvija svojo domišljijo, raziskuje in išče možnosti za 

izvedbo čim bolj zanimive slikanice. 
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Slika 13: Med izdelovanjem slikanice

Na začetku otrokom predstavim namen igre, da izdelajo svojo slikanico, ki jo 

morajo na koncu predstaviti meni, ali, če bodo imeli željo, celotni skupini.

5.7.2 Didaktična igra 2: Spoznajmo like

Slika 14: Posnetek zaslona igre Spoznajmo like

Igralec ima na volja v spodnji (rumeni) vrstici (glej sliko) različne like, ki jih mora 

vnesti v zgornji lik (modri liki) pravilno, da so skladni. Igra pomaga otrokom učenja 
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osnovnih lastnosti geometričnih likov. Med igranjem bodo otroci opazili razlike in 

podobnosti med dvema likoma za dokončanje sestavljanke. Skozi samo igro se tudi 

zahtevnost povečuje.

Tu bomo otrokom povedali, da se spodnji liki premikajo, če bo to sploh potrebno.

5.7.3 Didaktična igra 3: Razvijanje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti

Slika 15: Posnetek zaslona Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti

Igra ponuja vajo za oblikovanje številk in črk. Otroci imajo možnost izbire (v 

angleškem jeziku) velike tiskane črke, male tiskane črke in številke. Pred vsako 

nalogo bo črtkana črta pokazala v katero smer mora otrok potovati s prstom. Med 

samo izvedbo igre pa je možnost tudi poslušanja glasbe.

Na začetku jim pomagamo le pri izbiri funkcije – male, velike črke, številke.
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5.7.4 Didaktična igra 4: Prvi koraki do programiranja

Otrok mora glede na spodnje ikone, rumena vrstica (glej sliko) izbrati pravilni 

vrstni red, da pride »junak« do cilja oziroma želenega predmeta. Uporabnik 

oziroma igralec mora v naprej razmišljati o potezah, ki jih bo nato njegov lik v igri 

izvedel točno glede na njihove ukaze.

Tu jim povemo le, da so spodaj ukazi, ki jih mora pravilno razvrstiti, figura se bo 

nato premaknila točno tako, kot bodo dali zaporedje ukazov.

Slika 16: Posnetek zaslona igre Prvi koraki v programiranje

5.7.5 Peta dejavnost: Hologram

Kot motivacijsko sredstvo smo izdelali hologram. Izrisali smo podlogo trikotnika 

(glej sliko spodaj) na PVC (Polivinilklorid). 
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Slika 17: Podloga za hologram. 

Vir: https://maker.pro/storage/0ea1d8f/0ea1d8f477a94ad872879107936f1d8b.jpeg

Nato smo natančno izrezali štiri enake like z nožem za karton. Ko smo dobili štiri 

identične like smo jih zlepili skupaj z lepilno pištolo. Dobili smo piramidi podoben 

lik (glej sliko spodaj).

Na spletni strani https://www.youtube.com/ smo poiskali primeren videoposnetek, 

ki je namenjen projiciranju holograma, položili lik podoben piramidi na tablico in 

predvajali posnetek. 

5.8 Rezultati in interpretacija

Za opazovanje otroka med in po izvedbi aktivnosti smo pripravili opazovalni list. 

Glavni cilj ni bil, kako uspešni bodo v sami igri, vendar kako bodo med sabo 

sodelovali, ali bodo prosili za pomoč, če jo bodo potrebovali, motivacija otrok med 

izvedbo dejavnost, interakcija otrok, odzivi otrok in ali so bili cilji, ki smo si jih 

zadali doseženi. Predvsem pa smo želeli preveriti ali bo očitna razlika med tistimi 

skupinami, ki so dobili dodatna navodila in tistimi, ki bodo dobili le osnovna 

pravila. V opazovalni list smo dodali tudi predhodne izkušnje otrok s takimi 

sredstvi in ali mogoče obstaja tudi tu kakšna povezava.

https://maker.pro/storage/0ea1d8f/0ea1d8f477a94ad872879107936f1d8b.jpeg
https://www.youtube.com/
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Spodnji grafi prikazujejo rezultate opazovalnega lista in sicer, o poznavanju IK 

sredstev, kakšni so bili otrokovi odzivi med igranjem iger, ali je bila opazna 

interakcije med otroki, aktivnost otroka, motivacija otroka in kateri cilji so bili bolje 

doseženi in kateri slabše.

Slika 18: Spol

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 60 % deklic (12) in 40 

%  dečkov (8). Vseh otrok je bilo 20. Število otrok je bilo sodo, tako, da smo 

razdelili skupine po dva otroka, deset skupin, petim skupinam smo predstavili 

dodatna navodila, preostalim petim pa ne.
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Slika 19: Prikaz razlike med otroki, ki so že uporabljali IK sredstvo in otroki, ki še 

niso

Med učno uro smo otroke vprašali ali so že uporabljali kakšno od naštetih IK 

sredstev, večina otrok (80 %) je že uporabljalo telefon, medtem, ko je bilo manj 

otrok, ki je že uporabljalo tablico (60 %), še manj pa računalnik (45 %).
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Postal je jezen

Slika 20: Pogostost odziva na reševanje problema

Med samo izvedbo smo opazovali tudi odzive otrok v primeru problema, ki ga niso 

znali rešiti sami, večina otrok (90%) je prosilo za pomoč, dva otroka pa sta 
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odnehala in prepustila tablico drugemu igralcu/otroku. Jeze ali agresije ni pokazal 

noben otrok.
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Vzgojiteljica
Posvetovanje v skupini, nato 
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Nikogar

Slika 21: Koga je otrok prosil za pomoč pri igri

Opazovali smo tudi na koga se je otrok obrnil po pomoč, le en otrok se je takoj 

obrnil k vzgojiteljici, večina 16 otrok (80%) se je najprej posvetovala med sabo, 

šele nato, če je bilo to potrebno, so vprašali za mnenje ali nasvet vzgojiteljico. Le 

trije otroci pa niso vprašali nikogar, igrali so naprej in poskušali rešiti težavo sami, 

enemu je uspelo in je lahko nadaljeval z igro, dva pa sta odnehala, ter tablični 

računalnik prepustila drugemu otroku.
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Slika 22: Sodelovanje otrok v skupini med igro

Sodelovanje med samo igro in nudenje pomoči drug drugemu je izvedlo 6 otrok (30 

%). Od njih so bili štirje otroci, ki niso še uporabljali nobenega od naštetih IK 

sredstev. Štirje otroci (20%) so se skozi igro pogovarjali si dajali nasvete, vendar 

niso sodelovali v taki meri kot prva skupina. Ena skupina otrok (10%) se je 

prerekala skozi dejavnost, kdo bo držal tablico, sodelovanja ni bilo, ta skupina tudi 

ni dobila dodatnih navodil na začetku izvedbe dejavnosti. Tudi tisti, ki se med seboj 

niso pogovarjali in je dejavnost potekala večino časa tako, da je igral en, ostali pa so 

opazovali (40%), so bili iz skupine, ki ni dobila dodatnih navodil. 
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Slika 23: Zbranost otrok med dejavnostjo

Večina otrok (80%) je bila med igro zbrana, en otrok (5%) ni bil zbran že med 

navodili, ki smo jih ponovili. Otrok je bil v skupini, kjer smo ponovili le osnovna 

pravila, dodatnih ni dobil, kljub temu da je otrok že poznal tablični računalnik, mu 

je bila igra prezahtevna in ni razumel cilja igre, zato je zelo hitro odnehal. Preostali 

tri (15%) pa je zmotila igra druge skupine, hkrati smo imeli namreč dve skupini 

(štiri otroke), ki so igrali enako igro.
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Slika 24: Odnos otrok na različnih področjih
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Pred izvedbo učne ure, smo si postavili štiri področja opazovanja: i) motivacija 

otrok, ii) interakcija med otroci, iii) interakcija med otroci in vzgojiteljem ter iv) 

aktivnost otroka. Najboljša je bila motivacija otrok (95 %). Otrok, ki ni imel 

motivacije skozi igro, je isti otrok, ki ni bil zbran (glej prejšnji graf) med 

poslušanjem navodil. Medsebojna interakcija otrok je bila dobra, le en otrok je 

slabše sodeloval. Še boljša je bila interakcija med vzgojiteljem in otroci. Otroci so 

pokazali zmožnost razumevanja in tudi prosili za pomoč, postavljali vprašanja, 

nihče se ni jezil na pravila ali kazal kakršnokoli drugo obliko ne sprejemanja. Tudi 

aktivnost otrok je bila dobra, zopet ni bil aktiven le en otrok (5%), ki tudi ni imel 

motivacije in ni bil zbran med samo izvedbo dejavnosti.

5%

0%

30%

65%

Ni želel prenehati
Občutek jeze in 
nezadovoljstva
Obotavljanje, sčasoma 
odloži tablični računalnik
Takoj odloži tablični 
računalnik

Obnašanje

Slika 25: Odzivi otroka ob koncu dejavnosti

Ob koncu dejavnosti oziroma ob koncu igre je večina otrok (65%) odložila tablični 

računalnik, vsi iz skupine, ki so prejeli dodatna navodila in tudi nekaj otrok iz druge 

skupine. Težave s prenehanjem je imel le en (5%) otrok, vendar je kmalu odložil 

tudi on, potrebno je bilo več časa.
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Sposobnost samostojnega reševanja problemov
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Sposobnost logičnega sklepanja

Razvita motorika

Sposobnost zbranosti

Cilj je bil dosežen Cilj ni bil dosežen v celoti Cilj ni bil dosežen

Slika 26: Uspešnost otrok pri doseganju ciljev

Cilji so bili v večini doseženi, največ odstopanj je bilo pri sodelovanju. Med igro 

smo se ustavili in se pogovorili o sodelovanju in kako igramo igro, vendar kljub 

temu na koncu  polovica otrok ni sodelovala z otroki, 4 otroci (20 %) so delno 

sodelovali, šest (30 %) pa jih je sodelovalo brez dodatnih razlag in spodbujanj k 

sodelovanju. Vsi otroci so razlikovali med liki, to smo opazili pri igri Spoznajmo 

like, prav tako so znali uporabljati različne predmete in procese, kar smo spoznali 

preko igre različnih iger na tabličnem računalniku. Cilj je bil pri vseh dosežen tudi 

pri razviti motoriki, med izvajanjem iger, tu predvsem ugotavljamo razvitost fine 

motorike (prstne motorike). Večina otrok (95%) je dosegla cilj pri sposobnosti 

poslušanja, otroci so navodila, ki so jih dobili, tudi upoštevali med izvedbo 

dejavnosti. Enako število otrok je bilo tudi sposobno zbranosti skozi dejavnost, kar 

se v veliki meri navezuje na poslušanje. Malo manj otrok (90%) je sposobnih 

logičnega sklepanja, to lastnost so otroci potrebovali najbolj v igri Prvi koraki v 

programiranje. Samostojnost pri reševanju problemov pa niso dosegli trije otroci 

(15%), ki niso nikogar prosili za pomoč. Kljub temu da je enemu od teh uspelo brez 
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pomoči, nam to lahko kaže na slabo reševanje problema, ker lahko predpostavljamo 

možnost, da mu naslednjič ne bi uspelo in je nil uspeha v tem primeru posledica 

sreče. 

5.9 Povzetek ugotovitev

Kot pričakovano je bilo veliko otrok, ki so bili že seznanjeni z različnimi IK 

sredstvi, ter so jih že uporabljali. Zanimivo pa je, da so še vedno otroci, ki doma ne 

uporabljajo nobene digitalne tehnologije. Večjih razlik pri sodelovanju, samim 

odnosom in obnašanjem med aktivnostjo, ni bilo zaznati v primerjavi med spoloma. 

Opazili pa smo razliko med otroci, ki so že uporabljali tako napravo in tistimi, ki 

niso. Veliko več je bilo sodelovanja med otroki, ki ne poznajo takih naprav, tudi ni 

bilo prerivanja med otroki za napravo. Veliko več je bilo prerivanja in prerekanja 

med otroci, ki imajo doma napravo in jo igrajo, po pričevanju otrok, skoraj 

vsakodnevno. Tu bi bilo potrebno več raziskav, da bi lahko ugotovili, kje je lahko 

razlog za tako obnašanje, ali je to način vzgoje, karakter otroka, poznavanje tega 

področja in s tem večja samozavest in več drznosti z napravo. Mogoče pa je le to, 

da doma nimajo dodatnih pravil in ko imajo tablični računalnik, prenosni telefon ali 

kakšno drugo napravo pri sebi, pozabijo na okolico, jo izklopijo, in hkrati pozabijo 

na pravila, ki so pomembna tudi med igranjem take vrste iger. 

Hkrati pa so vsi otroci pokazali, tudi tisti z manj ali nič izkušenj, spretnost z 

rokovanjem na tabličnem računalniku. Otrok je hitro prepoznal kaj mora delati, 

sicer so bila manjša odstopanja, predvsem v času, ki ga je posameznik potreboval za 

razumevanje delovanja igre.

Pri večini iger otroci niso imel težav, najmanjše težave so imeli pri igri Spoznajmo 

like tudi pri igri za razvijanja predbralnih in predopismenjevalnih spretnosti ni bilo 

večjih težav. Pri igri Ustvari si svojo zgodbo je bilo opaziti manjše zavore pri 

zmožnosti domišljijske rabe jezika, sposobnosti miselnega in čustvenega 
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sodelovanja v literarnem svetu, sposobnost domišljijskega sooblikovanja in 

doživljanja literarnega sveta, umetniški predstavljivosti in domišljiji z zamišljanjem 

in ustvarjanjem. Največ težav smo opazili pri igri Prvi koraki do programiranja. V 

igri je potrebno več logičnega sklepanja in predvidevanja vnaprej kot v prejšnjih 

igrah in je povzročalo več težav kot običajno.

Veliko boljše rezultate, predvsem v igri Prvi koraki do programiranja in Ustvari si 

svojo zgodbo, kjer so bile razlike bolj opazne, smo opazili v skupini, kjer so otroci 

sodelovali med sabo in so si pomagali. Tam kjer interakcije med otroci ni bilo 

oziroma je bila slabša, so večino časa porabili za prerekanje katera ideja bo 

obveljala. Hkrati pa je bilo moč opaziti boljše rezultate v skupinah, kjer so imeli 

otroci dodatna navodila pred dejavnostjo. Boljše rezultate so dosegali tudi tisti 

otroci, ki niso imeli prejšnjih izkušenj s takimi igrami. 

Ni pa bilo izjeme kar se tiče čustvenega odziva otrok, nihče od otrok ni pokazal jeze 

ali agresije med izvedbo, bilo je nekaj razočaranja pri otrocih, ki niso prišli do 

želenega rezultata.

Pri ciljih pa je bila večina precej uspešna, le malo število otrok ni usvojila kakšnega 

cilja, sicer je bilo nekaj takih primerov, kjer je bil cilj dosežen le deloma, a vseeno 

je bilo opaziti možnost nadaljnjega napredka v tej smeri s pravilno spodbudo in 

pristopom.
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6 DISKUSIJA

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti optimalen način za uvedbo digitalne 

tehnologije v vrtec. Osredotočili smo se na skupino otrok starih 5-6 let. Z anketnim 

vprašalnikom smo želeli izvedeti trenutno stanje po vrtcih, demografsko se nismo 

osredotočali, ker v našem primeru ne predstavlja bistvene razlike. Želeli smo 

ugotoviti pristop staršev do informacijske komunikacijske tehnologije ter njihovo 

mnenje o uvedbi IKT v vrtce, ter možnosti njihovega sodelovanja. 

V nadaljevanju bomo predstavili zastavljene cilje in hipoteze, ter ugotovitve:

C 1: Predstaviti digitalno tehnologijo v vrtcu.

Predstavitev digitalne tehnologije v vrtcu smo zbrali in sortirali različno strokovno 

literaturo. Ugotovili smo, da digitalno tehnologijo v vrtcu lahko predstavimo preko 

različne informacijske komunikacijske tehnologije. Hkrati pa smo ugotovili 

pomembnost tehnološke pismenosti strokovnega delavca, torej da predstavi 

otrokom nekaj kompleksnega in zapletenega na enostaven in zabaven način, za to 

pa mora dobro razumeti pojem, ki je obširneje obrazložen v poglavju 4.

C 2: Opredeliti trenutno stanje rabe digitalne tehnologije v vrtcu.

Skozi analizo ankete strokovnih delavcev smo ugotovili, da v vrtcih uporabljajo IK 

sredstva. Najpogostejše se uporablja CD predvajalnik ali radio, ki ga uporabljajo 

tudi večkrat na dan, tudi fotoaparat je pogosteje uporabljen pripomoček, ki pa se 

uporablja predvsem za dokumentiranje dejavnosti, ne pa za uporabo, ki jo lahko 

spoznajo tudi otroci. Interaktivna tablica se  veliki količini ne uporablja v vrtcih, tu 

lahko razlog tiči v finančni oviri same institucije ali pa prepričanje vzgojiteljev. 

Natančnejša analiza odgovora na vprašanje 3 (priloga C) je podana v poglavju 5.1.

C 3: Preveriti in analizirati odnos vzgojiteljev in staršev do vključevanja 

digitalnih tehnologij pri predšolski vzgoji.
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Pri izvedbi in analiziranju rezultatov ankete strokovnih delavcev vzgojno 

izobraževalne ustanove, v poglavju 5.1., in staršev, v poglavju 5.2., smo ugotovili, 

da je 42 % anketiranih vzgojiteljev mnenja, da so elektronske igre inovativna 

metoda izobraževanja v pedagoškem procesu, 25 anketirancev (40 %) pa se s to 

trditvijo ni strinjalo predvsem zaradi možnosti zasvojenosti. Enak razlog so navedli 

tudi starši za nestrinjanje z uporabo IK sredstev kot kvalitetno orodje za razvijanje 

spretnosti in sposobnosti. V medijih bolj pogosto zaznamo članke o zasvojenosti 

mladih z digitalno tehnologijo kot pa članke, ki govorijo o spodbudnem učinku 

tovrstnega načina učenja. Predvidevam, da predvsem to vpliva na mnenje 

vzgojiteljev in staršev, ne pa znanje in poglobljeno iskanje značilnosti takega 

poučevanja. Zanimivo je, da kljub prepričanju večine staršev, da lahko IK sredstva 

vodijo v zasvojenost in da niso primeren pripomoček za razvoj otroka, otrok vseeno 

lahko uporablja tovrstna sredstva (94%).

C 4: Predstaviti ustreznost uvedbe IKT v skupino starih od 5-6 let.

Skozi teoretičen del, kjer smo preverili tudi nekaj rezultatov različnih raziskav v 

poglavju 4.1. na področju IKT v vrtcu, ter empiričen del kjer smo izvedli učno uro v 

skupini otrok starih 5-6 let, poglavja od 5.5 do 5.9. Ugotovili smo, da je pomembno 

kako predstavimo neko sredstvo otroku, kakšna pravila predstavimo in kako smo 

dosledni pri dogovorjenem z otroki. Torej v naprej določena pravila so nujnost za 

pravilno uvedbo, uravnoteženost različnih aktivnosti mora biti skozi celo leto 

prisotno, predvsem pa moramo premišljeno, smiselno in s ciljem načrtovati kako 

bomo vnesli IKT v neko dejavnost. Raba IKT mora v vrtcu predvsem obogatiti in 

popestriti vsakodnevno dejavnost. Dobro usposobljen strokovni delavec mora ves 

čas načrtovanja videti otroka pred sabo, ter vse pozitivne učinke, ki bodo vplivali na 

otroka. 

C 5: Evalvacija izvedbe dejavnosti s pomočjo digitalne tehnologije kot 

didaktični pripomoček v vrtcu.

Po izvedbi učne ure v vrtcu smo glede na rezultate ocenjevalnega lista (priloga B) 

in cilje, ki smo jih zastavili v naprej ovrednotili celotno uro. V pomoč nam je bila 

priprava (priloga A), sestavljena pred izvedbo. Izbira iger, ki smo jih ponudili 

otrokom, je bila izbrana na podlagi informacij vzgojiteljice, ki nam je zaupala, kaj 

vse so v tistem letu izdelovali, se učili in raziskovali. Predstavila je dobre in slabe 
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lastnosti skupine, kje je skupina močna in kje je še prostor za izboljšave. Glede na 

dane informacije smo nato izvedli dejavnost, ki nam je v večini prinesla pozitivne 

rezultate v obliki večje motivacije otrok, sodelovanja otrok med igranjem iger, 

spodbude k dodatnemu raziskovanju in iskanju pomoči na primeren način. Rezultati 

so podrobneje predstavljeni v poglavju 5.8. Zavedamo pa se, da je tudi tu veliko 

prostora za izboljšavo, kot smo že ugotovili, je potrebno tak način dela z otroki 

primerno vnašati v različne dejavnosti, torej, da tablični računalnik ni edini 

pripomoček in način raziskovanja pri dejavnosti vendar je le nadgradnja že znanega 

in pomoč iskanju dodatnega znanja, ki ga mogoče ne moremo najti v naši bližnji 

okolici. 

Preverili smo naslednje hipoteze:

H 1: Digitalne tehnologije ne uporabljajo v vrtcih kot dodatno orodje za 

doseganje ciljev različnih dejavnosti.

V anketi, ki smo jo razdelili med strokovne delavce vrtcev, predvsem v Ljubljani, 

smo ugotovili, da je od 62 anketirancev pritrdilo na vprašanje rabe IKT v vrtcih 33 

vzgojiteljev, kar predstavlja malo več kot polovico anketiranih (53 %). Našo 

hipotezo zavrnemo, ker večina uporablja tovrstno tehnologijo kot dodatno orodje za 

doseganje ciljev različnih dejavnosti.

H 2: Pojem tehnološke pismenosti pozna več kot polovica anketiranih 

vzgojiteljev.

39 anketirancev od 69, torej 61 % vseh anketiranih, je vsaj deloma pravilno 

predstavilo tehnološko pismenost kot znanje o tehnologiji; večina je opisovala 

tehnologijo kot IKT. Le nekaj pa jih je omenilo tudi sam uporabo tehnologije, 

razumevanje delovanja in vrednotenja takega načina dela. Le 21 % anketirancev je 

podalo odgovor, ki je zajemal tako znanje kot uporabo različne tehnologije. Torej 

hipotezo ovržemo, ker je manj kot polovica strokovnih delavcev odgovorila na 

vprašanje napačno ali pa pomanjkljivo.

H 3: Večina otrok pozna IKT in jo dnevno uporablja.

Koliko otrok pozna IKT smo vrednotili pri učni uri, kjer smo vsakega posameznika 

vprašali o tem. Od 20 otrok, ki so bili v skupini in sodelovali v dejavnosti je bilo 16 
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otrok, torej 80 % otrok, ki so že kdaj uporabljali telefon, računalnik, računalniško 

tablico ipd. V anketi, ki smo jo ponudili staršem pa so rezultati pokazali, da od 33 

staršev le 2 (6 %) starša še nista ponudila tako vrsto igre otroku, 5 staršev (15 %) je 

odgovorilo, da otrok uporablja IKT nekajkrat letno, nekajkrat mesečno 7 staršev (21 

%), 36 % anketiranih pove, da njihov otrok igra nekajkrat tedensko, vsak dan pa 

igra 7 otrok (21 %). Hipotezo lahko potrdimo, glede na rezultate večina otrok pozna 

IKT in jo redno uporablja. Nekajkrat tedensko ali več jo uporablja več kot polovica 

otrok anketiranih staršev.

H 4: Več kot polovica otrok, ki uporabljajo IKT tehnologijo, jo uporablja za 

igre, ki niso prej preverjene iz strani staršev in nimajo dodatne vrednosti.

V anketi smo preverjali tudi prisotnost starša v takem načinu iger njihovih otrok. 

Rezultati so pokazali, da 16 staršev (48 %) vedno izbere igre, ki jih igra otrok, 10 

staršev občasno preverja vrste iger, 5 staršev (15 %) pa jih nikoli ne preveri in 

odločitev popolnoma prepusti otroku. Hipotezo ovržemo na podlagi rezultatov 

ankete.

H 5: Več kot polovica anketiranih staršev ne podpira IKT kot kvalitetno 

orodje za razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka.

11 staršev (64 %) od 17 staršev, ki je na to vprašanje odgovorilo, ni mnenja da je 

IKT kvalitetno orodje za razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka v vrtcu. Kot 

obrazložitev so starši ponudili razlago zasvojenosti, boljše dejavnosti, ki ne 

vključujejo takih pripomočkov, da enostavno IKT ne pripomore pri razvoju otroka. 

Na podlagi rezultatov hipotezo potrdimo.

H 6: Vsaj pri polovici otrok je vidna večja pozornost in koncentracija pri 

izvedbi dejavnosti.

Glede na rezultate ocenjevalnega lista, ki smo ga imeli pri učni uri izvedbe v vrtcu, 

so nam rezultati pokazali, da je bilo opaziti zbranost pri 80 % otrok, velika 

prisotnost motivacije in koncentracija. Hipotezo lahko potrdimo.



56

7 ZAKLJUČEK
  

Vsaka popestritev vsakodnevne dejavnosti je dobrodošla. Ali je to uporaba 

drugačnih likovnih pripomočkov, bolj pestri uvodni del in s tem večja motivacija 

otroka, drugačna uporaba gibalnih vzorcev, kakršenkoli pristop, ki bo drugačen in 

ga otrok sprejme, ter poveča njegovo motivacijo, podaljša koncentracijo in 

pozornost. To lahko dosežemo tudi z digitalno tehnologijo. Vendar na žalost večina 

ljudi vidi, predvsem iz pedagoškega vidika, slabosti uporabe te tehnologije v vrtcu 

ali konec koncev tudi v šoli. Seveda se moramo zavedati tudi slabosti tega, vendar 

če, tako kot vsako vsebino, ki jo ponudimo otroku, dobro preučimo, kritično 

analiziramo ter spoznamo pravilen pristop do tega, verjamem, da lahko pridobimo 

veliko več kot smo mogoče na začetku želeli ali upali.

Ena od glavnih razlogov, zakaj ne bi uporabljali digitalne tehnologije v vrtcu, je 

bilo iz ankete razvidno mnenje, da vodi v zasvojenost. Seveda, v določenih pogojih 

je možno, da otroka zasvoji igra računalniških iger. Pod nadzorom, s časovno 

omejitvijo, smiselno umestitvijo v dejavnost, izbiro elektronskih iger, ki vsebujejo 

izobraževalne elemente in le ob dejavnostih, kjer otrok dejansko dobi dodatne in 

razširjene vtise, je uporaba digitlne tehnologije lahko koristen pripomoček pri 

učenju in razvoju. To pomeni, da otroku ne bomo kazali drevesa na raznoraznih 

videoposnetkih, ki jih najdemo na spletu, vendar ga bomo peljali ven, v gozd, 

naravo, kjer bo dobil primarne vtise in izkušnje, ki jih ne pozabi tako zlahka. Če pa 

se bomo v vrtcu pogovarjali o Zemlji, vesolju, našemu osončju, pa je smiselno, da 

pokažemo videoposnetek, ki smo ga v naprej poiskali in je preverjeno pravilen, s 

katerim otrok dobi boljši občutek o tem kakšen je naš planet in kaj vse ga obdaja. 

Ponekod po svetu so elektronske igre že našle svoje mesto tudi v učnem kurikulu. 

Za lažje uvajanje elektronskih iger pa je tudi veliko vodnikov, ki so nastali na 

podlagi različnih projektov. 

Različne raziskave, hkrati pa tudi naše raziskovalno delo, so pokazale pozitiven 

vpliv iger na posameznikovo obnašanje, na spodbujanje motivacije za učenje. 

Izkazale so se kot učinkovita tehnika za razvoj pomnjenja, za pridobivanje osnovnih 

in specifičnih znanj, za razvoj socialnih veščin ipd..
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V slovenskih vrtcih imamo toliko svobode, da lahko izbiramo različne metode in 

pripomočke pri delu z otroki. S pravilnim raziskovanjem in končnim znanjem 

obstajajo neskončne možnosti za vsakodnevne izboljšave pri našem delu. Dejstvo 

je, da otroci odraščajo v času in okolju, ki je nam neznan, za to pa se moramo 

dodatno potruditi, prilagoditi in dati možnost, da se razvijajo optimalno, ter nudimo 

to, kar nam je bilo včasih tuje, pa vendar je danes možnost, da nam to le pomaga.

Diplomsko delo nam pokaže pravilen pristop do uvajanja IKT v vrtcu, skupini. 

Torej osnovno znanje o tehnološki pismenosti, kritično razmišljanje, zadostno 

znanje o IKT-ju na vseh področjih tako pozitivnih kot negativnih posledic takšnega 

načina dela, izvemo kakšno je mišljenje staršev o tem področju na pedagoškem 

področju in strokovnih delavcev, kakšne so trenutne značilnosti o IKT v vrtcu. 

Veliko je še možnosti za izboljšave na tem področju; od izobraževanja staršev in 

strokovnih delavcev o IK sredstvih v vzgoji in pedagoških pristopih, do bolj 

kakovostne izbire elektronskih  iger, ki bi jih lahko ponudili otroku, za vse  to pa je 

potreben čas, znanje in navsezadnje so potrebna tudi osnovna finančna sredstva, ki 

bi omogočila izvedbo. V prihodnje bi želeli preveriti učinke takega načina dela v 

pedagoškem procesu  skozi daljše obdobje, ter na različnih starostnih in 

demografskih skupinah otrok.
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8 PRILOGE
Priloga A

Učna priprava

Starost otrok: 5-6 let

Število otrok: 20

Cilji iz kurikuluma za vrtce:

 Spodbujanje ustvarjalnosti,
 Razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,
 Razvijanje izražanja in komuniciranje z umetnostjo
 Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije,
 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Operativni cilji, ki jih razvija projekt:

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ob pomoči 
informacijsko komunikacijske tehnologije,

 Otrok razvija sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem 
svetu s pripomočkom IKT-ja,

 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 
umetniškimi sredstvi (tehnikami ni tehnologijami) in njihovimi izrazni 
lastnostmi,

 Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov 
namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje,

 Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje,
 Otrok spoznava geometrijska telesa in like,
 Razvijanje socialnih veščin,
 Otrok nudi pomoč drugim otrokom v skupini,
 Otrok je sposoben prositi za pomoč druge otroke v skupini,
 Otrok spoznava digitalno tehnologijo,
 Razvijanje pozornega poslušanja (navodil),
 Razvijanje logičnega sklepanja
 Razvijanje motoričnih spretnosti,
 Otrok raziskuje in uporablja zaslon na dotik,
 Razvijanje sposobnosti za izdelavo lastne zgodbe na podlagi ponujenih 

simbolov,
 Otrok razvija samostojno reševanje problemov.



II

Metode in oblike dela

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija postopkov in tehnologij, poizvedovanje 

in raziskovanje, eksperimentiranje

Oblike dela: skupinsko (2-3 otrok)

Metodični postopek dejavnosti:

Uvod: 

1. Skupini postavimo vprašanje: kaj je digitalna tehnologija
2. Spodbudimo otroke, da poimenujejo digitalno tehnologijo, ki jo poznajo. Iščemo 

predmete v igralnici in doma. 
3. Predstavimo tablični računalnik.
4. Pomenimo se o pravilnem rokovanju s tabličnim računalnikom – predlogi otrok.
5. Za dodatno motivacijo jim pokažemo hologram, ob postavljanju vprašanj 

poskušamo ugotoviti njihov način razmišljanja kako hologram deluje, skupaj 
nato predstavimo delovanje holograma.

6. Otroke povabim k igranju iger, ki sem jih pripravila.

Glavni del: 

1. Otroke razdelimo v skupino po 2-3 otroke, maksimalno 2 skupini hkrati izvajata 
igre na tablici.

2. Skupaj z otroki ponovimo osnovna pravila rokovanja s tabličnim računalnikom 
– s tabličnim računalnikom ne mahamo okoli, tablični računalnik imamo ves čas 
igranja na mizi, tablični računalnik ne uporabljamo sami, vendar le ob 
prisotnosti vzgojitelja, v primeru ne odzivanja tabličnega računalnika prosimo za 
pomoč vzgojitelja..

3. Skupaj določimo pravila pri rokovanju s tablični računalnik: s tabličnim 
računalnikom zaključimo takoj, ko se čas konča, čas imajo omejen (10 minut, po 
potrebi podaljšamo) in nismo zato slabe volje, med igranjem razmišljajo o cilju 
igre, med igranjem morajo otroci v skupini med sabo sodelovat, si pomagati, 
izmenjavati ideje o možnih rešitvah, itn., za dodatno pomoč lahko vprašajo tudi 
vzgojitelja– to predstavimo polovici otrok, polovici pa ne. (Želimo izpostaviti 
razliko v uvajanju IKT otroku)

4. Pred začetkom igre predstavimo štiri igre, ki jih mamo v naprej določene. 
Osnovne informacije o igri, ki jih bomo predstavili so predstavljene za vsako 
posebej spodaj. Skupina se nato skupaj odloči katero igro bo igrala. Vse ostale 
informacije; kako se nato igro igra in kako rešiti problem prepustimo otrokom, 
da ugotovijo sami oziroma si pomagajo med sabo/z vzgojiteljem. 

5. Med izvedbo imamo pred sabo ocenjevalni list, ki ga izpolnjujemo glede na 
delovanje otrok.



III

Zaključek: 

1. Otroke vprašamo o občutkih med igranjem iger na interaktivni tablici 
2. Skupaj ugotovimo ali je igranje iger na tablici zabavno, ali to pomeni da ni 

potrebno da se igramo tudi druge igre? Spodbujamo otroke, da predstavijo tudi 
druge dejavnosti, ki so ravno tako zabavne in poučne, ki pa ne vključujejo rabe 
IKT.

Skozi celo dejavnost otroke opazujemo in na podlagi opaženega izpolnjujemo 

ocenjevalni list.

Literatura:

ABCya.com, L.L.C., a division of IXL Learning. 

http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm

ABCya.com, L.L.C., a division of IXL Learning. 

http://www.abcya.com/letter_trace.htm

Bahovec, E. (at al.) (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.

codeSpark Academy. https://codespark.com 

My story book (2014). https://www.mystorybook.com/

http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm
http://www.abcya.com/letter_trace.htm
https://codespark.com/
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Priloga B

Ocenjevalni list

1. SPOL M Ž

2. ALI JE OTROK ŽE KDAJ UPORABLJAL TABLIČNI RAČUNALNIK?

a) DA

b) NE

3. ALI JE OTROK ŽE KDAJ UPORABLJAL RAČUNALNIK?

a. DA

b. NE

1. KAKO JE OTROK REŠEVAL PROBLEM V IGRI

a. Prosil je za pomoč

b. Odnehal je

c. Postal je jezen

2. KO/ČE JE POTREBOVAL POMOČ JE VPRAŠAL…

a. Vzgojiteljico 

b. Najprej so se posvetovali vsi otroci v skupini, nato so vprašali 

vzgojiteljico

c. Otrok nikogar ni prosil za pomoč

3. ALI SO OTROCI SODELOVALI MED SABO (SKUPINA 2-3 OTROCI)?

a. Da, otroci so se skozi celotno igro sodelovali in si pomagali

b. Deloma, otroci so se pogovarjali, vendar niso upoštevali drug drugega

c. Ne otroci se niso med sabo pogovarjali, en otrok je igral celo igro, drugi 

so opazovali

d. Ne, otroci niso sodelovali, prerivali so se kdo bo imel tablični računalnik

4. ALI JE BIL OTROK ZBRAN?

a. Da, otrok je skozi celo igro sodeloval

b. Ne, otrok ni sodeloval

c. Deloma, otroka je zmotilo ___________________________

5. PRI VSAKI TRDITVI NAPIŠI ŠTEVILO 0-2
2 – ZELO DOBRA

1 – DOBRA

0 – ZELO SLABA

a. Motivacija otrok ____

b. Interakcija med otroki ______
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c. Interakcija otrok – vzgojitelj ____

d. Aktivnost otroka ______

6. KAKŠNO JE BILO OBNAŠANJE OTROKA, KO SE JE IZTEKEL ČAS IN JE 

MORAL PRENEHATI Z IGRANJEM

a. Otrok ni želel dati tablični računalnik iz rok in prenehati 

b. Otrok je pokazal občutke jeze in nezadovoljstva

c. Otrok se je obotavljal in sprva ni želel odložiti tablice, kasneje jo je

d. Otrok je takoj odložil tablični računalnik

7. ALI JE BIL CILJ DOSEŽEN?
3 – CILJ JE BIL DOSEŽEN

2 – CIL NI BIL DOSEŽEN V CELOTI

1 – CILJ NI BIL DOSEŽEN

a. ____Otrok ima sposobnost poslušanja (navodil)

b. ____Otrok ima sposobnost samostojnega reševanja problemov

c. ____Otrok je sposoben uporabljati in razvijati različne tehnike in 

tehnologije

d. ____Otrok prepozna in uporablja različne tehnične predmete in procese, 

pozna njihov namen 

e. ____Otrok razlikuje med liki in jih razvršča

f. ____Otrok dobro sodeluje z drugimi otroki v reševanju zastavljenega 

problema

g. ____Otrok je sposoben  logičnega sklepanja
h. ____Otrok ima dobro razvito motoriko
i. ____Otrok je sposoben samostojno reševati pravila
j. ____Otrok je sposoben zbranosti skozi celotno dejavnost



Priloga C

Anketa za strokovne delavce

Pozdravljeni, sem Mateja Koželj, študentka 3. letnika Predšolske vzgoje UL. V 

diplomski nalogi pišem o problematiki uvajanja digitalne tehnologije. Anketni 

vprašalnik, ki je pred vami, mi bo v veliko pomoč pri pripravi diplomskega dela, zato 

Vas vljudno prosim, da ga izpolnite. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo 

uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela. Za vaš čas in trud se vam že v naprej 

zahvaljujem!  

Q1 - Kaj razumete pod pojmom tehnološka pismenost? 

 

Q2 - Ali menite, da so elektronske igre inovativna metoda izobraževanja v pedagoškem 
procesu? 

Obrazložite
Da  
Ne, ker  
Ne vem  
Drugo:  

Q3 - Katera od naštetih IK sredstev ste že uporabili med dejavnostjo in kako pogosto jo 
uporabljate? 

Večkrat na 
dan

Vsak dan Nekajkrat 
tedensko

Nekajkrat 
mesečno

Nekajkrat 
letno

Nikoli

CD 
predvajalnik/radio
Diktafon
DVD predvajalnik
Fotoaparat
Interaktivna tablica
Kamera
LCD projektor
Računalnik
Tablični računalnik
Prenosni telefon



VII

Večkrat na 
dan

Vsak dan Nekajkrat 
tedensko

Nekajkrat 
mesečno

Nekajkrat 
letno

Nikoli

Televizija
Drugo:

Q4 - Ali je bilo opaziti večjo motivacijo med otroki, ko ste uporabili kakršnokoli obliko 
IKT kot dodatni pripomoček med izvedbo dejavnosti? 

Kako se je to opazilo?
Da  
Ne  
Motivacija se je zmanjšala  

Q5 - Kako pogosto v Vašem vrtcu nudijo izobraževanja na področju uvajanja 
tehnologije v vsakodnevno rutino ali dejavnosti v skupini? 

 Tedensko 
 Mesečno 
 Letno 
 Nikoli še nismo imeli izobraževanja na tem področju 
 Drugo: 

Q6 - Ali se Vam zdi, da imate dovolj znanja, da lahko izvede dejavnosti s katerokoli 
digitalno tehnologijo (računalnik, tablični računalnik, prenosni telefon, ipd.)? 

Dopolnite
Da, imam  
Ne, manjka mi  
Drugo:  
Ne vem  

Q7 - Na lestvici označite ali se strinjate s trditvijo ali ne. 

Se 
popolnom
a strinjam

Se 
strinjam

Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam

Se ne 
strinjam

Se sploh 
ne 
strinjam

Za uporabo IKT potrebujejo otroci navodila 
pred uporabo.
Uporabo IKT pri otrocih je potrebno 
časovno omejiti.
Uporaba IKT povečuje tehnološko 



VIII

Se 
popolnom
a strinjam

Se 
strinjam

Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam

Se ne 
strinjam

Se sploh 
ne 
strinjam

pismenost.
Uporaba IKT povečuje motivacijo pri 
aktivnem sodelovanju med dejavnostjo.
Pravilne in didaktične igre na spletu je težko 
ali celo nemogoče najti.
Uporaba IKT bi morala del pedagoškega 
procesa.
Med vsakodnevno rutino in izvedbo 
dejavnosti ni časa za uvajanje IKT.
IKT moramo v skupino uvesti postopoma, 
sistematično in s pravilno izbiro IKT.
Uporaba IKT ima lahko negativne učinke.
Za uvajanje IKT v skupino mora 
vzgojitelj/ica imeti dodatna 
izobraževanja/usposabljanja.
Uporaba IKT povečuje motorične 
sposobnosti.
Uporaba IKT v vrtcu slabša socialne odnose 
in zavira razvoj otroka.
Uporaba IKT omogoča boljšo 
predstavljivost in pridobivanje novih 
informacij.
IKT lahko uporabljamo kot sredstvo za 
spremljanje otrokovega razvoja in napredka.
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja. družba.
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja. narava.
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja. jezik.
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja. matematika.
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja. umetnost. 
Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja gibanja.
Raba IKT-ja je bolj smiselna v prvem 
starostnem obdobju.
Raba IKT-ja je bolj smiselna v drugem 
starostnem obdobju.

Q8 - Starost 



IX

 do 25 let 

 med 26 in 35 let 

 med 36 in 45 let 

 med 46 in 55 let 

 nad 56 let 

Q9 - Spol 

 Ženski 

 Moški 



Priloga D

Rezultati analize vprašalnika za strokovne delavce

1. vprašanje

2. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da 26 41,9%
Ne, ker 25 40,3%
Ne vem 3 4,8%
Drugo 8 12,9%

3. vprašanje
Večkrat na dan Vsak dan Nekajkrat tedensko Nekajkrat mesečno Nekajkrat letno Nikoli Skupaj

19 19 23 4 6 0 71
26,8% 26,8% 32,4% 5,6% 8,5% 0,0% 100,0%

1 0 2 2 23 44 72
1,4% 0,0% 2,8% 2,8% 31,9% 61,1% 100,0%

1 1 4 9 33 23 71
1,4% 1,4% 5,6% 12,7% 46,5% 32,4% 100,0%

18 13 28 9 3 0 71
25,4% 18,3% 39,4% 12,7% 4,2% 0,0% 100,0%

0 1 5 4 8 53 71
0,0% 1,4% 7,0% 5,6% 11,3% 74,6% 100,0%

2 0 2 20 27 20 71
2,8% 0,0% 2,8% 28,2% 38,0% 28,2% 100,0%

0 0 4 12 39 15 70
0,0% 0,0% 5,7% 17,1% 55,7% 21,4% 100,0%

6 8 7 15 22 11 69
8,7% 11,6% 10,1% 21,7% 31,9% 15,9% 100,0%

9 11 11 9 11 19 70
12,9% 15,7% 15,7% 12,9% 15,7% 27,1% 100,0%

0 0 3 5 25 36 69
0,0% 0,0% 4,3% 7,2% 36,2% 52,2% 100,0%

0 0 1 1 1 0 3
0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

4. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da 50 83,3%
Ne 9 15,0%
Motivacija se je zmanjšala 1 1,7%

5. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Tedensko 1 1,4%
Mesečno 0 0,0%
Letno 21 30,4%
Še nikoli 40 58,0%
Drugo 7 10,1%

6. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da, imam 41 80,4%
Ne, manjka mi 8 15,7%
Ne vem 2 3,9%
Drugo 0 0,0%

7. vprašanje Označite v kakšnem obsegu se strinjate s trditvijo.
Trditve

36 14 11 1 0 62
58,1% 22,6% 17,7% 1,6% 0,0% 100,0%

45 16 0 0 0 61
73,8% 26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

14 32 13 2 0 61
23,0% 52,5% 21,3% 3,3% 0,0% 100,0%

9 23 20 5 3 60
15,0% 38,3% 33,3% 8,3% 5,0% 100,0%

4 17 25 12 1 59
6,8% 28,8% 42,4% 20,3% 1,7% 100,0%

5 21 20 8 6 60
8,3% 35,0% 33,3% 13,3% 10,0% 100,0%

4 6 20 22 7 59
6,8% 10,2% 33,9% 37,3% 11,9% 100,0%

16 39 3 2 1 61
26,2% 63,9% 4,9% 3,3% 1,6% 100,0%

25 17 10 7 2 61
41,0% 27,9% 16,4% 11,5% 3,3% 100,0%

12 25 19 4 1 61
19,7% 41,0% 31,1% 6,6% 1,6% 100,0%

1 5 23 19 12 60
1,7% 8,3% 38,3% 31,7% 20,0% 100,0%

9 15 20 15 1 60
15,0% 25,0% 33,3% 25,0% 1,7% 100,0%

12 29 15 4 0 60
20,0% 48,3% 25,0% 6,7% 0,0% 100,0%

10 33 14 2 1 60
16,7% 55,0% 23,3% 3,3% 1,7% 100,0%

1 7 28 19 4 59
1,7% 11,9% 47,5% 32,2% 6,8% 100,0%

1 6 27 19 6 59
1,7% 10,2% 45,8% 32,2% 10,2% 100,0%

1 9 26 16 7 59
1,7% 15,3% 44,1% 27,1% 11,9% 100,0%

3 15 26 9 6 59
5,1% 25,4% 44,1% 15,3% 10,2% 100,0%

1 9 23 17 8 58
1,7% 15,5% 39,7% 29,3% 13,8% 100,0%

0 4 20 19 15 58
0,0% 6,9% 34,5% 32,8% 25,9% 100,0%

1 3 9 25 20 58
1,7% 5,2% 15,5% 43,1% 34,5% 100,0%

4 30 12 4 7 57
7,0% 52,6% 21,1% 7,0% 12,3% 100,0%

8. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
do 25 let 7 11,3%
med 26 in 35 let 26 41,9%
med 36 in 45 let 22 35,5%
med 46 in 55 let 4 6,5%
nad 56 let 3 4,8%
Skupaj 62 100,0%

9. vprašanje Spol
Odgovori Frekvenca Odstotek
Ženski 59 95,2%
Moški 3 4,8%
Skupaj 62 100,0%

Ali se Vam zdi, da imate dovolj znanja, da lahko izvede dejavnosti s katerokoli digitalno tehnologijo (računalnik, tablični računalnik, prenosni telefon, ipd.)?

Starost

Kaj razumete pod pojmom tehnološka pismenost?

Ali menite, da so elektronske igre inovativna metoda izobraževanja v pedagoškem procesu?

CD predvajalnik/radio

Diktafon

Katera od naštetih IK sredstev ste že uporabili med dejavnostjo in kako pogosto jo uporabljate?

DVD predvajalnik

Fotoaparat

Interaktivna tablica

Kamera

LCD projektor

Kako pogosto v Vašem vrtcu nudijo izobraževanja na področju uvajanja tehnologije v vsakodnevno rutino ali dejavnosti v skupini?

Ali je bilo opaziti večjo motivacijo med otroki, ko ste uporabili kakršnokoli obliko IKT kot dodatni pripomoček med izvedbo dejavnosti?

Računalnik

Prenosni telefon

Televizija

Drugo

Se popolnoma 
strinjam

Se strinjam Niti se strinjam, nisi 
se ne strinjam

Se ne strinjam Se sploh ne 
strinjam

Skupaj

Za uporabo IKT potrebujejo otroci navodila 
pred uporabo.

Uporabo IKT pri otrocih je potrebno časovno 
omejiti.

Uporaba IKT povečuje tehnološko pismenost
Uporaba IKT povečuje motivacijo pri 

aktivnem sodelovanju med dejavnostjo.
Pravilne in didaktične igre na spletu je težko ali 

celo nemogoče najti.
Uporaba IKT bi morala del pedagoškega 

procesa.
Med vsakodnevno rutino in izvedbo 
dejavnosti ni časa za uvajanje IKT.

IKT moramo v skupino uvesti postopoma, 
sistematično in s pravilno izbiro IKT.

Uporaba IKT ima lahko negativne učinke.

Za uvajanje IKT v skupino mora vzgojitelj/ica 
imeti dodatna izobraževanja/usposabljanja.

Uporaba IKT povečuje motorične 
sposobnosti.

Uporaba IKT v vrtcu slabša socialne odnose 
in zavira razvoj otroka.

Uporaba IKT omogoča boljšo predstavljivost 
in pridobivanje novih informacij.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja umetnost.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja gibanja.

Uporaba IKT-ja je bolj smiselna v prvem 
starostnem obdobju.

Uporaba IKT-ja je bolj smiselna v drugem 
starostnem obdobju.

IKT lahko uporabljamo kot sredstvo za 
spremljanje otrokovega razvoja in napredka.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja družba.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja narava.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja jezik

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja matematika.



XI

1. vprašanje

2. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da 26 41,9%
Ne, ker 25 40,3%
Ne vem 3 4,8%
Drugo 8 12,9%

3. vprašanje
Večkrat na dan Vsak dan Nekajkrat tedensko Nekajkrat mesečno Nekajkrat letno Nikoli Skupaj

19 19 23 4 6 0 71
26,8% 26,8% 32,4% 5,6% 8,5% 0,0% 100,0%

1 0 2 2 23 44 72
1,4% 0,0% 2,8% 2,8% 31,9% 61,1% 100,0%

1 1 4 9 33 23 71
1,4% 1,4% 5,6% 12,7% 46,5% 32,4% 100,0%

18 13 28 9 3 0 71
25,4% 18,3% 39,4% 12,7% 4,2% 0,0% 100,0%

0 1 5 4 8 53 71
0,0% 1,4% 7,0% 5,6% 11,3% 74,6% 100,0%

2 0 2 20 27 20 71
2,8% 0,0% 2,8% 28,2% 38,0% 28,2% 100,0%

0 0 4 12 39 15 70
0,0% 0,0% 5,7% 17,1% 55,7% 21,4% 100,0%

6 8 7 15 22 11 69
8,7% 11,6% 10,1% 21,7% 31,9% 15,9% 100,0%

9 11 11 9 11 19 70
12,9% 15,7% 15,7% 12,9% 15,7% 27,1% 100,0%

0 0 3 5 25 36 69
0,0% 0,0% 4,3% 7,2% 36,2% 52,2% 100,0%

0 0 1 1 1 0 3
0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

4. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da 50 83,3%
Ne 9 15,0%
Motivacija se je zmanjšala 1 1,7%

5. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Tedensko 1 1,4%
Mesečno 0 0,0%
Letno 21 30,4%
Še nikoli 40 58,0%
Drugo 7 10,1%

6. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
Da, imam 41 80,4%
Ne, manjka mi 8 15,7%
Ne vem 2 3,9%
Drugo 0 0,0%

7. vprašanje Označite v kakšnem obsegu se strinjate s trditvijo.
Trditve

36 14 11 1 0 62
58,1% 22,6% 17,7% 1,6% 0,0% 100,0%

45 16 0 0 0 61
73,8% 26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

14 32 13 2 0 61
23,0% 52,5% 21,3% 3,3% 0,0% 100,0%

9 23 20 5 3 60
15,0% 38,3% 33,3% 8,3% 5,0% 100,0%

4 17 25 12 1 59
6,8% 28,8% 42,4% 20,3% 1,7% 100,0%

5 21 20 8 6 60
8,3% 35,0% 33,3% 13,3% 10,0% 100,0%

4 6 20 22 7 59
6,8% 10,2% 33,9% 37,3% 11,9% 100,0%

16 39 3 2 1 61
26,2% 63,9% 4,9% 3,3% 1,6% 100,0%

25 17 10 7 2 61
41,0% 27,9% 16,4% 11,5% 3,3% 100,0%

12 25 19 4 1 61
19,7% 41,0% 31,1% 6,6% 1,6% 100,0%

1 5 23 19 12 60
1,7% 8,3% 38,3% 31,7% 20,0% 100,0%

9 15 20 15 1 60
15,0% 25,0% 33,3% 25,0% 1,7% 100,0%

12 29 15 4 0 60
20,0% 48,3% 25,0% 6,7% 0,0% 100,0%

10 33 14 2 1 60
16,7% 55,0% 23,3% 3,3% 1,7% 100,0%

1 7 28 19 4 59
1,7% 11,9% 47,5% 32,2% 6,8% 100,0%

1 6 27 19 6 59
1,7% 10,2% 45,8% 32,2% 10,2% 100,0%

1 9 26 16 7 59
1,7% 15,3% 44,1% 27,1% 11,9% 100,0%

3 15 26 9 6 59
5,1% 25,4% 44,1% 15,3% 10,2% 100,0%

1 9 23 17 8 58
1,7% 15,5% 39,7% 29,3% 13,8% 100,0%

0 4 20 19 15 58
0,0% 6,9% 34,5% 32,8% 25,9% 100,0%

1 3 9 25 20 58
1,7% 5,2% 15,5% 43,1% 34,5% 100,0%

4 30 12 4 7 57
7,0% 52,6% 21,1% 7,0% 12,3% 100,0%

8. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek
do 25 let 7 11,3%
med 26 in 35 let 26 41,9%
med 36 in 45 let 22 35,5%
med 46 in 55 let 4 6,5%
nad 56 let 3 4,8%
Skupaj 62 100,0%

9. vprašanje Spol
Odgovori Frekvenca Odstotek
Ženski 59 95,2%
Moški 3 4,8%
Skupaj 62 100,0%

Ali se Vam zdi, da imate dovolj znanja, da lahko izvede dejavnosti s katerokoli digitalno tehnologijo (računalnik, tablični računalnik, prenosni telefon, ipd.)?

Starost

Kaj razumete pod pojmom tehnološka pismenost?

Ali menite, da so elektronske igre inovativna metoda izobraževanja v pedagoškem procesu?

CD predvajalnik/radio

Diktafon

Katera od naštetih IK sredstev ste že uporabili med dejavnostjo in kako pogosto jo uporabljate?

DVD predvajalnik

Fotoaparat

Interaktivna tablica

Kamera

LCD projektor

Kako pogosto v Vašem vrtcu nudijo izobraževanja na področju uvajanja tehnologije v vsakodnevno rutino ali dejavnosti v skupini?

Ali je bilo opaziti večjo motivacijo med otroki, ko ste uporabili kakršnokoli obliko IKT kot dodatni pripomoček med izvedbo dejavnosti?

Računalnik

Prenosni telefon

Televizija

Drugo

Se popolnoma 
strinjam

Se strinjam Niti se strinjam, nisi 
se ne strinjam

Se ne strinjam Se sploh ne 
strinjam

Skupaj

Za uporabo IKT potrebujejo otroci navodila 
pred uporabo.

Uporabo IKT pri otrocih je potrebno časovno 
omejiti.

Uporaba IKT povečuje tehnološko pismenost
Uporaba IKT povečuje motivacijo pri 

aktivnem sodelovanju med dejavnostjo.
Pravilne in didaktične igre na spletu je težko ali 

celo nemogoče najti.
Uporaba IKT bi morala del pedagoškega 

procesa.
Med vsakodnevno rutino in izvedbo 
dejavnosti ni časa za uvajanje IKT.

IKT moramo v skupino uvesti postopoma, 
sistematično in s pravilno izbiro IKT.

Uporaba IKT ima lahko negativne učinke.

Za uvajanje IKT v skupino mora vzgojitelj/ica 
imeti dodatna izobraževanja/usposabljanja.

Uporaba IKT povečuje motorične 
sposobnosti.

Uporaba IKT v vrtcu slabša socialne odnose 
in zavira razvoj otroka.

Uporaba IKT omogoča boljšo predstavljivost 
in pridobivanje novih informacij.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja umetnost.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja gibanja.

Uporaba IKT-ja je bolj smiselna v prvem 
starostnem obdobju.

Uporaba IKT-ja je bolj smiselna v drugem 
starostnem obdobju.

IKT lahko uporabljamo kot sredstvo za 
spremljanje otrokovega razvoja in napredka.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja družba.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja narava.

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja jezik

Uporaba IKT-ja je najbolj smiselna pri 
usvajanju ciljev iz področja matematika.



XII

Priloga E

Anketa za starše

Pozdravljeni, sem Mateja Koželj, študentka 3. letnika Predšolske vzgoje UL. V 

diplomski nalogi pišem o problematiki uvajanja digitalne tehnologije. Anketni 

vprašalnik, ki je pred vami, mi bo v veliko pomoč pri pripravi diplomskega dela, zato 

Vas vljudno prosim, da ga izpolnite. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo 

uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela.Za vaš čas in trud se vam že v naprej 

zahvaljujem!  

Q1 - Ali vaš otrok uporablja IKT (računalnik, prenosni telefon, tablični računalnik, 
ipd)? 

 Nikoli 
 Nekajkrat letno 
 Nekajkrat mesečno 
 Nekajkrat tedensko 
 Vsak dan 
 Večkrat na dan 

Q2 - Ali vi zbirate igre na elektronskih napravah? 

 Vedno 
 Občasno 
 Nikoli 

Q3 - Ali ima otrok omejen čas uporabe IK sredstev? 

Da, koliko časa?  
Ne, ker  
Drugo:  

Q4 - Kakšne igre izbirate za otroka? 
Možnih je več odgovorov 



XIII

 Tiste, ki so otroku všeč 
 Tiste, ki imajo dobro grafiko (lepo sliko) 
 Igre, ki imajo didaktičen pomen. 
 Igre, ki so zabavne. 
 Ni važno, le da je otrok zaposlen. 
 Aritmetične igre. 
 Drugo: 

Q5 - Ali menite, da je uporaba IK sredstev v vrtcu kvalitetno orodje a razvijanje 
sposobnosti in spretnosti otroka? 

Obrazložite
Da, ker  
Ne, ker  
Drugo:  

Q6 - Starost otroka 

 0-2 leti 
 2-3 leta 
 3-4 leta 
 4 - 5 let 
 5 - 6 let 
 osnovnošolec 

Q7 - Spol 

 Ženska 
 Moški 

Q8 - Starost 

 Do 25 let 
 Med 26 in 35 let 
 Med 36 in 45 let 
 Med 46 in 55 let 
 Nad 56 let 



Priloga F

Analiza vprašalnika za starše

1. vprašanje Ali vaš otrok uporablja IKT (računalnik, prenosni telefon, tablični računalnik, ipd)?
Odgovori Frekvenca Odstotek

Nikoli 2 6,1%
Nekajkrat letno 5 15,2%
Nekajkrat mesečno 7 21,2%
Nekajkrat tedensko 12 36,4%
Vsak dan 7 21,2%
Večkrat na dan 0 0,0%
Skupaj 33 100,0%

2. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek

Vedno 16 51,6%
Občasno 10 32,3%
Nikoli 5 16,1%
Skupaj 31 100,0%

3. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek

Da, koliko časa …. 26 89,7%
Ne, ker 3 10,3%
Drugo 0 0,0%
Skupaj 29 100,0%

4. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek

Tiste, ki so otroku všeč 10 34,5%
Tiste, ki imajo dobro grafiko (lepo sliko) 1 3,4%
Igre ki imajo didaktičen pomen 18 62,1%
Igre, ki so zabavne 5 17,2%
Ni važno, le da je otrok zaposlen 0 0,0%
Aritmetične igre 4 13,8%
Drugo 5 17,2%
Skupaj 29 100,0%

5. vprašanje
Odgovori Frekvenca Odstotek

Da, ker 6 35,3%
Ne, ker 9 52,9%
Drugo 2 11,8%
Skupaj 17 100,0%

Ali vi zbirate igre na elektronskih napravah?

Ali ima otrok omejen čas uporabe IK sredstev?

Kakšne igre izbirate za otroka?

Ali menite, da je uporaba IK sredstev v vrtcu kvalitetno orodje za razvijanje sposobnosti in spretnosti otroka?


