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POVZETEK 

 

Diplomsko delo predstavlja pozitivne učinke izkustvenega učenja otrok. Zdi se mi, da še zmeraj 

prevečkrat posegamo po tradicionalnih metodah učenja, veliko se govori in demonstrira, otroci 

pa so premalokrat samostojni in do odgovorov ne pridejo prek lastnega raziskovanja. V 

teoretičnem delu sem predstavila igro in igrače, izkustveno učenje, tehnično pravilno ravnanje 

ter 2 uporabljena materiala – papir in plastiko. Prek anketnih vprašalnikov sem pridobila mnenja 

vzgojiteljic o tehnično pravilnem rokovanju otrok z igračami in na kakšen način ga pri otrocih 

razvijajo same. To, da je izkustveno učenje res učinkovito, so dokazali predšolski otroci Vrtca 

Pod Gradom, ki so bili vključeni v izvedeno dejavnost, predstavljeno v empiričnem delu. V 

skupini Miške sem s pomočjo 3D kartonaste sestavljanke pri otrocih, starih 5–6 let, razvijala 

tehnično pravilno ravnanje z igračami. Dejavnost sem izvajala v treh delih, najprej z uvodno 

avtorsko zgodbo, nato z eksperimenti in kasneje še z igro s 3D kartonasto sestavljanko. Otroško 

igro sem skozi obdobje enega meseca opazovala in si zapisovala ključne dogodke. Po izvedeni 

dejavnosti so otroci zaradi na novo pridobljenega znanja in ustreznega rokovanja še vedno 

lahko uporabljali kartonasto igračo, ki jo uporabljajo še danes.  

 

Z napisanim diplomskim delom želim spodbuditi vzgojitelje, starše in druge pedagoške 

delavce, da čim pogosteje posegajo po različnih učnih metodah in otrokom omogočijo, da z 

lastno aktivnostjo pridobijo novo znanje in okrepijo svoje spretnosti. 

 

Ključne besede: igra, igrača, tehnično pravilno ravnanje, umetna snov, papir, izkustveno 

učenje. 

  





 

 

 

Developing technical correct handling of pre-school 

children with toys 

 

ABSTRACT 

 

This written thesis represents positive effects of experiential child learning. In my opinion, 

traditional teaching methods are still too often used. We talk and demonstrate a lot while 

children don't get enough opportunities to through exploring independently find the answers by 

themselves. In the theoretical part of this thesis I described what a game and toy are, experiential 

learning, technical correct handling and 2 used materials-paper and plastic. Through a 

questionnaire I gathered opinions of kindergarten teachers about children’s technically correct 

handling of toys and how they’re improving it with children at work. Pre-school children of 

kindergarten Vrtec Pod Gradom, who were included in the activity, proved, the effectiveness 

of the experiential learning. I was, in a group aged 5-6 and named Miške, with the help of 3D 

cardboard jigsaw, developing technically correct handling of toys. I divided the activity into 3 

parts, with first being a self-written story, followed by experimental part and finished off with 

children playing with 3D cardboard jigsaw. I observed the children’s game trough a 1-month 

period and wrote down every important event that happened during that time. Due to newly 

acquired knowledge and technically correct handling, children were still able to use the toy 

even after the completed activity and are still using it. 

 

By writing this theises I would like to encourage kindergarten teachers, parents and other 

pedagogical workers to intervene in various teaching methods as often as possible and to enable 

the children to gain new knowledge and acquire skills through their own activity. 

 

Keywords: game, toy, technically correct handling, artificial material, paper, experiential 

learning 
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1  UVOD 

 

Živimo v dobi, kjer igrača pogosto ni več privilegij, a le ena od mnogih pospravljenih v 

otroški sobi. Ko se ta pokvari ali poškoduje, jo raje vržemo stran, kot da bi vložili čas v 

njeno popravilo. V vrtcu opazujem odnos otrok do igrač in velikokrat opazim, da mnogi 

izmed njih z igračo ne znajo pravilno rokovati. Zaradi umetnih materialov so te veliko 

bolj odporne na nepravilno rokovanje in se težje poškodujejo. Ko se, pa jih zaradi njihove 

relativno nizke cene zavržemo in zamenjamo z novimi. Otroci tako izgubljajo pravi odnos 

do igrač, saj se zavedajo, da so lahko zamenljive. 

 

1.1  Opredelitev področja in opis problema  

 

Izkustveno učenje je proces pridobivanja novih znanj prek konkretne izkušnje. Vsako 

učenje je lahko izkustveno, obstaja pa veliko različnih načinov pridobivanja izkušenj. 

Načeloma velja, da več kot se učimo, manj pomembne postajajo konkretne izkušnje in 

bolj pridejo do izraza simbolne, posredne informacije. Piaget je mnenja, da otroci, ki s 

pomočjo lastne aktivnosti (tj. eksperimentiranja, dokumentiranja itd.) lažje, hitreje in 

bolje razumejo vsebino kot tisti, ki jim ta možnost ni bila ponujena in so vse informacije 

pridobili od vzgojiteljic oz. učiteljic (Renat, 2015). 

 

Izkustveno učenje postavi otroka v neposredni stik z dano situacijo, pri kateri ne gre več 

zgolj za razmišljanje o možnih odgovorih, ampak tudi za preizkušanje in aktivno 

pridobivanje novih znanj. Posameznik v učenje vstopa z določenim že pridobljenim 

znanjem, predhodnimi izkušnjami in lastno osebnostjo, zato je lahko vsaka situacija za 

nas čisto drugačna izkušnja (Bertalanič in Bertalanič, 2014). 

 

Najpogostejšo opredelitev izkustvenega učenja je napisal David Kolb, ameriški psiholog 

in vzgojni teoretik. Po njegovem je učenje proces, s katerim znanje izhaja iz pretvorbe 

izkušenj. Te lahko dojemamo na dva načina; s konkretno izkušnjo ali abstraktno 

konceptualizacijo. Od posameznika je nato odvisno, kako bo pridobljene informacije 

preoblikoval; ali z razmišljujočim opazovanjem ali z aktivnim eksperimentiranjem. Ta 

proces je povezan v cikel izkustvenega učenja. Model deli proces učenja na štiri stopnje. 

Učenje se začne s konkretno izkušnjo, pri kateri je pomembno, da ima otrok pri učenju 
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poudarek na konkretnih izkušnjah in ne na teoriji. Nadaljnja stopnja se razvije v 

razmišljujoče opazovanje, kjer otrok razmišlja o pridobljeni izkušnji in jo poskuša 

razumeti. Tretja je abstraktna konceptualizacija, pri kateri otrok logično sklepa in 

uporablja svoje razumevanje teorije za dobro izvedbo dejavnosti. Zadnja, četrta stopnja, 

aktivno eksperimentiranje, pa od otroka pričakuje, da svoje znanje preizkuša v različnih 

situacijah, ki vodijo k novim konkretnim izkušnjam (Cherry, 2018). 

 

Igra je svobodna, ustvarjalna dejavnost, ki ne potrebuje vnaprej pripravljenih pravil. Je 

spontana, izhaja iz notranje motivacije in ni nujno vodena po zunanjih navodilih. Tista, 

ki obstajajo, pa otroci skozi igro sproti spreminjajo (Marjanovič, 1981). 

 

Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič (2001) sta igro opredelili kot široko paleto 

različnih dejavnostih, zajetih skupaj, tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Enotne 

opredelitve otroške igre otežujeta dva dejavnika, saj se igre med seboj razlikujejo glede 

na otrokovo starost in vrsto igre. Najbolj znano in razširjeno klasifikacijo otroške igre je 

leta 1961 zapisal Toličič, ki je igro razdelil na štiri vrste igralnih dejavnosti: 

 

− funkcijska igra, 

− domišljijska igra, 

− dojemalna igra in 

− ustvarjalna igra.  

 

Smilansky pa je igro razvrstil glede na različne razvojne ravni igre (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2001).  

− funkcijska igra, 

− konstrukcijska igra, 

− dramska igra in  

− igra s pravili.   

 

»V igri ni nekega zunanjega cilja, cilj je v igri sami« (Škvarč, 2017, str. 61). Poleg časa 

in prostora za svojo igro pa otrok potrebuje tudi pripomočke (Kuret, 1959). Igrača je za 

otroka lahko katerikoli predmet, s katerim lahko manipulira in si ga v svoji igri spremeni 

v želeno igračo. Igrača je podvrsta neživih predmetov, ki so oblikovani z namenom igre 

in so prilagojeni kulturi. Veljajo kot osnova otrokove igre, prek katerih posameznik 
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spoznava lastno kulturo, hkrati pa tudi samega sebe. V zgodnjem življenjskem obdobju 

mu igračo predstavljajo lastni deli telesa in taka igra mu omogoča spoznavanje lastnega 

telesa, telesnih zmožnosti in okolja, ki ga obdaja (Fekonja, 2016). Otrok si prek igre z 

igračami pridobiva veliko novih izkušenj tako na spoznavnem, socialnem kot tudi na 

čustvenem področju (Marjanovič, 1981). 

 

Plastične mase oz. sintetični polimerni proizvodi so v današnjem svetu najbolj uporabljen 

tehnični material. Zaradi nižje cene, enostavnosti, lahke mase in ostalih boljših lastnosti 

so nadomestili uporabo naravnih materialov. Proizvodi so uporabljeni vsakodnevno in so 

postali skorajda neizbežen pripomoček vsakega gospodinjstva. Prav tako se uporabljajo 

v gradbeništvu, pohištveni industriji, elektroindustriji ter avtomobilskih, kemijskih in 

tekstilnih industrijah. Zaradi svojih dobrih lastnosti (vodoodpornost, gibljivost, trpežnost 

itd.) pa so nadomestili uporabo naravnega materiala tudi pri igračah (Jug-Hartman, 1997). 

 

Papir, material, uporabljen že tisočletja nazaj, v obdobju Egipčanov, je material, izdelan 

iz mrežasto razporejenih vlaken celuloze, ki je pridobljena s kemično predelavo rastlin, 

ki vsebujejo celulozo. Papir je tanka, upogljiva snov, ki je hitro uničljiva ob nepravilnem 

rokovanju. Kakovost je odvisna od sestave osnovnih surovin in načina pridelave. Poleg 

pridelave pa na kakovost vplivajo tudi fizikalne lastnosti, kot so trdost, vpijanje vode in 

belil, prepustnost zraka, sposobnost za prepogibanje, klejenost, vsebnost dodatkov in 

drugo. Glede na namen uporabe ločimo več vrst papirja: pisalni papir, tiskalni in knjižni 

papir, karton in lepenke, specialne vrste papirja in papirno konfekcijo (Jug-Hartman, 

1997). 

 

Igrače in igre predstavljajo pomembno in osrednjo motivacijsko orodje za vsakodnevne 

vrtčevske dejavnosti. Kljub številni literaturi in virom, ki se navezujejo na to tematiko, 

nikjer ni moč zaslediti konkretnih virov, ki bi podajali pravilno tehnično ravnanje z 

igračo. Naše delo bo tako dobro vodilo in primer dobre prakse, kako podaljšati rok 

uporabnosti izdelka, tj. igrače, ob vzdrževanju, pravilnem rokovanju pred, med in po igri. 

Otroci bodo hkrati lahko ob igri s poudarjenim pravilnim ravnanjem razvijali tudi odnos 

do nekaterih elementov tehniškega razmišljanja ob ustrezni konceptualizaciji znanja in 

psihomotorike. 
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1.2  Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je razviti tehnično pravilno ravnanje z igračami pri otrocih, 

starih 5–6 let. To želim doseči s pomočjo izkustvenega učenja, prek spoznavanja in 

rokovanja s tehničnima materialoma (plastiko in kartonom), z eksperimentiranjem in z 

igro s 3D- sestavljanko, narejeno iz kartona. 

 

Cilji, ki jih želim doseči v svojem diplomskem delu, so: 

− C1: predstaviti izkustveno učenje, 

− C2: predstaviti tehnične materiale, 

− C3: uporabiti izkustveno učenje za spoznavanje tehnično pravilnega ravnanja z 

 igračami, 

− C4: predstaviti pravilno rokovanje z igračo, 

− C5: ugotoviti, kako si pravilno ravnanje z igračami razlagajo vzgojitelji, 

− C6: ugotoviti, kaj o trenutnem otrokovem rokovanju z igračami menijo 

vzgojiteljice, 

− C7: ugotoviti, na kakšen način odnos do igrač razvijajo vzgojiteljice v vrtcu. 

 

Preverila bom veljavnost naslednjih hipotez: 

− H1: Večina vprašanih vzgojiteljic je mnenja, da otroci ne znajo pravilno rokovati 

z  igračami. 

− H2: Večina vprašanih vzgojiteljic je mnenja, da starši z otroki ne razvijajo 

ustreznega  odnosa do igrač. 

− H3: Razvijanje odnosa do igrače ob igri bo podaljšalo čas uporabnosti igrače po 

 izvedeni dejavnosti. 

− H4: Na pravilno ravnanje z igračo bo veliko bolj vplivala učna in vzgojna vrednost 

 igrače kot material sam. 

− H5: Deklice bodo bolj uspešne pri pravilnem tehničnem ravnanju in pri njihovi 

igri bo manj poškodb na igračah kot pri dečkih. 

 

1.3  Metodologija dela 

 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila različne metode dela: 
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− zbiranje in proučevanje ustrezne strokovne literature in virov, 

− priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu. 

− uporaba deskriptivne metode in analiza ter interpretacija izsledkov, 

− analiza in kritično vrednotenje izkustvenega učenja ob zasnovanih primerih,  

− pripovedovanje, eksperimentiranje, dokumentiranje s pomočjo fotografij in ček 

liste. 

 

1.4  Struktura diplomskega dela 

 

V prvem poglavju diplomskega dela sem opredelila problem, namen, cilje, hipoteze in 

načine dela, uporabljene v empiričnem delu. V drugem poglavju sem predstavila tehnični 

material, uporabljen v empiričnem delu diplomskega dela, ter način pridelave, lastnosti, 

uporabo itd. papirja in umetnih mas. V tretjem poglavju sem predstavila izkustveno 

učenje, njegove značilnosti, zakaj je smiselno in na kakšen način ga je možno uvajati v 

vrtcu. V četrtem poglavju sem predstavila področje tehnike v vrtcu in na kakšen način je 

vpeljana v vsakodnevne dejavnosti ter zakaj je primerna. Pri tem sem v podpoglavju na 

kratko opisala fino motoriko in kako je povezana s tehnično pravilnim rokovanjem. V 

petem poglavju sem predstavila pomen igre in igrač, v podpoglavju pa tudi anketni 

vprašalnik z analizo odgovorov. V šestem poglavju sem podala zapis vseh izvedenih 

dejavnosti v vrtcu, prek katerih bodo otroci spoznavali materiale in pravilno rokovanje z 

igračami. V sedmem poglavju sem ovrednotila zastavljene cilje in hipoteze, v zaključnem 

poglavju pa podala evalvacijo, ki vključuje vse ugotovitve, do katerih sem prišla v okviru 

dela. 
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2 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA KOT KONTEKSTUALNA  

RAZSEŽNOST DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Izobraževanje in usposabljanje za poklic se vrši že od vrtca pa do programov 

vseživljenjskega učenja odraslih. Še posebno pomembno vlogo igra predšolsko 

izobraževanje, saj celovit razvoj otroka dosežemo le s horizontalno povezanostjo raznih 

vsebinskih področij in z vertikalno nadgradnjo s spremljanjem otrokovih zmožnosti.  

 

Tehniško izobraževanje in razvijanje odnosa do tehnike predstavlja izobraževanje vsebin 

tehnike in tehnologije za učence/dijake/študente od osnovnošolskega do univerzitetnega 

študija z namenom biti tehnološko pismen (Avsec, 2012). Predstavlja tudi pot načrtovanih 

in pridobljenih tehniških izkušenj od vrtca do univerzitetnega tehniškega študija. Študenti 

te izkušnje uporabijo pri kasnejši zaposlitvi, za uspešen prehod na delovnem mestu in 

sodelovanje v družini, skupnosti in vseh oblikah vseživljenjskega učenja. 

Otroci/učenci/dijaki/študenti v programih in dejavnostih tehniški vsebin so usmerjeni na 

obvladovanje učnih značilnosti osnovnih naravoslovnih načel, matematičnih pojmov in 

komunikacijskih veščin, ročnih spretnosti, osebnih veščin, povezanih z izgradnjo raznih 

tehnologij, tehnološkega načrtovanja in razvoja izdelkov tehnologije (Avsec, 2012) v 

sklopu različnih tehnik.  

 

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 temu 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 

(Avsec, 2012). 

 

Uporabo znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb in reševanje 

problemov pa imenujemo tehnologija (ITEA, 2007). S pojmom tehnologija označujemo 

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

katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne 

potrebe. Razločneje jo opredeli Senjur (1993, v Avsec, 2012), ki pravi, da tehnologija 
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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, tehnologija 

pa uporabi tega znanja, da bi se pridobile nove tehnike. Pretnar (2002, v Avsec, 2012) 

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, v Avsec, 2012) 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; v Avsec, 2012). 

 

Ford (2002, v Avsec, 2012) 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 proizvodnje drugega. Gre za ponudbo različnih tehnologij s 

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

vir konkurenčne prednosti dobaviteljev tehnologij. 

 

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

Avsec, 2012) opredeljujeta tehnologijo z vidika tehnoloških sprememb. V ožjem smislu 

tehnologija pomeni fizično ali otipljivo orodje, ki ga predstavlja inovacija. V širšem 
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pomenu pa je tehnološka sprememba opisana kot socialni proces, kjer se tehnologija 

nanaša na neotipljive strukture, kot sta tehnološka etika in organizacijska tehnologija.  

 

Na tem mestu lahko povzamemo, da tehnika in tehnologija zajemata praktične aktivnosti, 

ki so osnovane z namenom razvijanja samozavesti pri učencih, da se lahko spopadajo z 

različnimi izzivi z uporabo najrazličnejših znanj in spretnosti. 

 

Usmerjevalni in globalni cilj tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju je prek 

ustvarjenega delovnega procesa povezati področje narave in umetnosti, kjer je zajeta tudi 

večina ciljev tehnične vzgoje (Slika 2.1)  

 

 

Slika 2.1: Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju (Papotnik, 1999) 
 

 

Tehnična vzgoja upošteva specialno didaktični, pedagoško-psihološki in tehnično-

tehnološki vidik organiziranje in izvedbe dejavnosti vsebin tehnike in tehnologije. Otroci 

pri tem izvajajo dejavnosti razstavljanja, sestavljanja, konstruiranja, preskušanja, 

raziskave, primerjanja, kot tudi vrednotenja (Slika 2.1).  

 

Ključno vlogo pri organizaciji dejavnosti ima vzgojitelj, ki mora upoštevati tudi sodobna 

dognanja tako v učnem kontekstu kot tudi izzive tehnološke družbe (Avsec in Sajdera, 

2019). Še več, Avsec in Sajdera (2019) sta v potnem diagramu pokazala povezave, kako 
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vzgojiteljev odnos do tehnike in tehnologije lahko preoblikuje in omogoča razvijanje 

tehniškega mišljenja otrok že v predšolskem obdobju. Še posebno razvit odnos do vsebin 

tehnike in tehnologije izboljša situacijski interes za vključitev in delo v različnih 

dejavnostih tehnične vzgoje ob hkratnem razvijanju ustvarjalnosti otrok. Tehniške 

dejavnosti, ki omogočajo manipulacijo z raznimi materiali, orodji in pripomočki, ob 

izdelkih za razvijanje vizualizacije in prezentacij aktualnih vsebin tehnike in tehnologije 

lahko omogočajo razvijanje odnosa do tehnike, krepitev medosebnih veščin, izboljšajo 

kognitivne veščine in ročne spretnosti (Avsec in Sajdera, 2019).   

 

2.1  Fina motorika 

  

Fina motorika je gibanje majhnih mišic na rokah, v zapestju in prstih. Povezava drobnih 

gibov in oči je sposobnost, ki ohranja dobro koordinacijo otroka. Koordinacija oko-roka 

pomeni, da je otrok sposoben nadzora majhnih gibov svojih rok in prstov (Nemec, Kranjc, 

2011). 

 

Izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj fine motorike, povečuje intelektualne 

sposobnosti, saj uporaba prstov reagira na velik del možganske skorje in tako aktivira 

mentalni razvoj (Štaher, 2017). 

 

Začne se razvijati že pri dojenčkih, najprej z razvojno stopnjo palca, ki preide v igro s 

prsti in kasneje, okrog 9. meseca, v sposobnost pincetnega prijema. Ta otroku omogoči, 

da s palcem in kazalcem prime majhen predmet. V naslednji fazi otrok lahko majhen 

predmet pobere, dá nekomu drugemu in začne pospravljati. Pri 2–3 letih pa že lahko iz 

kock sestavi stolp, v zlaganko polaga koščke sestavljank in sam jé (Kroflič idr., 2001). 

 

Pri 4 letih je sposoben iz kock zgraditi bolj kompleksne konstrukte, skozi luknjice vtikati 

vrvico in dokaj pravilno držati barvico v rokah. Pri 5 letih pa si zna, brez da bi polil, sam 

naliti sok v kozarec, risati in prerisovati (Center Motus, 2019). 

 

Finomotorične aktivnosti otroku omogočajo pridobivanje gibalnih izkušenj, ki vodijo k 

večjim, zahtevnejšim gibalnim aktivnostim. Razvoj koordinacije oko-roka je starostno 

pogojen. Otrok začne prek tipa spoznavati predvsem med 2. in 3. letom, zato je 
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pomembno, da mu takrat ponudimo čim več dejavnosti, ki bodo okrepile njegove 

motorične spretnosti (Kroflič idr., 2001). 

 

Nekaj primerov dejavnosti, ki spodbujajo fino motoriko (Štaher, 2017): 

− nizanje kroglic, 

− sestavljanke, 

− uporaba barvic in škarij, 

− oblačenje, 

− uporaba pribora itd. 

 

Poleg dejavnosti, ki vodijo k boljši fini motoriki, je pomembno, da otroku omogočimo 

tudi taktilno občutenje celotnega telesa. To dosežemo z dejavnostmi, ki vključujejo 

nestrukturiran material (voda, pesek, sneg itd.) (Kroflič idr., 2001). 

 

Razvijanje finomotoričnih spretnosti je ključno, saj otrok z njimi postaja čedalje bolj 

samostojen (npr. zapenjanje zadrge), lahko svoje ideje prek igre ali ustvarjanja vedno 

lažje uresničuje, omogočajo pa mu tudi boljšo socializacijo, vključenost v igro s prijatelji 

in izboljšujejo njegovo samozavest (Štaher, 2017). 

 

Ravno to pa otroka postavlja v neposredni stik z okoljem, domačim, kot tudi vrtčevskim 

oz. šolskim. Prek njih izkazuje svoje znanje in sposobnosti, se primerja z ostalimi in gradi 

svojo celotno motoriko. Zavedati se moramo, da razvoj vsakega otroka poteka v svojem 

tempu in da ni enako močan na vseh področjih. Kljub temu pa je dobro poznati razvojne 

mejnike tudi s področja fine motorike. Pozorni moramo biti na otrokovo samostojno 

aktivnost in aktivnost znotraj skupine. Če opazimo, da se otrok izogiba dejavnostim fine 

motorike, ne kaže želje po dejavnostih, ki od njega zahtevajo sedenje za mizo, se raje 

ukvarja s stvarmi, ki od njega ne zahtevajo pretirane uporabe prstov, ga ne zanima 

barvanje, striženje ali pa čaka, da stvari namesto njega opravijo drugi, mu moramo 

ponuditi še bolj pestro izbiro aktivnosti, ki bodo spodbudile njegove drobne gibe.  

 

Ponudimo mu lahko (Center Motus, 2019): 

− igre, ki vsebujejo ščipalke, 

− uporabo pincet, 

− zapenjanje in odpenjanje gumbov, 
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− pletenje in druge igre z vezalkami, 

− zavijanje in odvijanje vijakov,  

− elastike, ki si jih da okrog prstov, itd. 
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3 IGRA IN IGRAČE 

 

Otrok ne potrebuje igrače, da se igra. Svobodna igra je otrokova nuja in nenadomestljiva 

dejavnost v prvih letih življenja. Igro ali igračo lahko najde v vsakem predmetu, ki vzbudi 

njegovo pozornost. Prek dejavnosti igre razvija vsa svoja področja. Z njo razvija 

motoriko, intelekt ter spodbuja spoznavni in čustveni razvoj. S pomočjo svoje domišljije 

spoznava nove načine igre in uporabnost predmetov kot pripomočkov za bolj zanimivo 

in razvito igro. Z njo razvija svoj razum in domišljiji pusti prosto pot (Škvarč, 2017).  

 

Vloga odraslih pri igri otrok je ključnega pomena. Avtorji so različnega mnenja glede 

vključevanja odraslih v igro otrok, velja pa, da je dobro otrokovo igro opazovati in vanjo 

poseči le, ko otrok izrazi željo po tem ali če ta postane neprimerna ali nevarna. Odrasli 

želimo v igro pogosto vključiti pravila, ki pa otroku niso pomembna in z njimi zgolj 

oviramo njeno svobodo (Pogačnik-Toličič, 1978). 

 

Raziskave (Alison Gopnik, 2002, vzeto po Škvarč, 2017) so pokazale, da se do 

otrokovega drugega leta v centralnem živčnem sistemu ustvari največ miselnih povezav, 

do sedmega leta pa razvoj naraste na 70 % vseh povezav, ki jih ima kasneje tudi v 

odraslem obdobju. Čeprav se te razvijajo vse življenje, začno tiste, ki se do desetega leta 

niso povezale, odmirati. Rezultati torej pričajo o tem, da je obdobje mlajšega otroštva 

izrednega pomena za otrokov mentalni razvoj. Učenje otroku nudi širjenje omrežja 

živčnih povezav, ki vplivajo na njegovo nadaljnje razumevanje in pridobivanje novih 

izkušenj. Otroku predstavlja učenje, čeprav nezavedno, že samo okolje, v katero je 

postavljen. Vsakodnevno opazuje in posluša dražljaje okolice in se uči. K okolju pa sodita 

tudi igra in z njo povezana igrača. Te dve predstavljata otrokovo osnovno aktivnost, ki 

vpliva na njegov psihomotorični razvoj, in osnovo za prve oblike učenja.  

 

Pomembno je, da odrasli z nudenjem varnega in spodbudnega okolja podpiramo otrokovo 

raziskovanje, ta pa raziskuje svet okrog sebe ravno prek igre in igrač (Škvarč, 2017). 

 

3.1  Igra 

 

»V igri se otrok razvija in igra ga razvija!« (Pogačnik-Toličič, 1978, str. 7). 
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Igra med vsemi višje razvitimi bitji predstavlja pomemben del odraščanja. V igri ne 

uživajo samo otroci, temveč tudi mladiči mnogih živali. Na višji razvojni stopnji kot bitje 

je, dlje časa pri njem traja obdobje igre. Z igro se sposobnost razvoja še dodatno oblikuje 

in razvija. Igra vpliva na dva pomembna elementa človeških sposobnosti. Dopolnjuje 

nerazvite oz. še nedodelane sposobnosti in izpopolnjuje že podedovane. Tako recimo 

dojenček, ki zna že nagonsko prejemati hrano, a še ne zna uporabljati nog za hojo, prek 

igre in s tem spoznavanja lastnega telesa postopoma shodi. Prek igre se hoja razvija še 

naprej v tek, skakanje ipd. (Kuret, 1959). 

 

Je najpomembnejša vrtčevska dejavnost, ki je pomembno vpletena v Kurikul za vrtce in 

s tem tudi v pripravljene dejavnosti v vrtcu (Kroflič, 2001). 

 

Igra se od ostalih dejavnosti razlikuje po tem, da je svobodna, spontana dejavnost, ki se 

začne brez kakršnihkoli zunanjih prisil. Poteka po notranjih željah, načelih in logiki 

(Marjanovic, 1981). 

 

Igra je otrokova priprava za nadaljnje življenje. Brez nje se posameznik ne bi zavedal in 

obvladal lastnega telesa, imel tako dobre sposobnosti verbalnega izražanja in občutenja 

okolice s pomočjo čutil (Kuret, 1959). 

 

Igra je v nas samih. Nihče nas ne sili vanjo, igramo se zato, ker nas k raziskovanju vleče 

notranja sila. Dojenčkov razum še ni dovolj razvit, da bi razumel, zakaj je pomembno 

spoznavati svoje telo in njegove zmožnosti. Nagonsko začne premikati svoje okončine, 

se z njimi igrati, s kriki in različnimi glasovi pa utrjevati svoje govorne organe (Kuret, 

1959). 

 

Otrok se igre ne udeležuje zato, da bi prek nje razvil svoje sposobnosti, pač pa zato, da 

zadovolji svoje notranje potrebe. Njegova igra je največkrat usmerjena k doseganju 

zastavljenega cilja in čuti občutek ugodja ob uspešno premaganih ovirah. To pa pomeni, 

da je otrok v igro tudi čustveno vpleten. Čustva pa niso prisotna zgolj ob igralnih 

dejavnostih, temveč tudi na vseh ostalih stopnjah otrokove motivacije. To dejstvo 

pripomore k njegovi daljši vztrajnosti, tudi ko pri igri postane utrujen (Marjanovič, 1981). 
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Otrok pa se ne bi igral, če ob tem ne bi čutil ugodja. Če se kljub naporu ob igri ne bi 

zabaval, gibov zagotovo ne bi vsakič znova in vztrajno ponavljal. Igra mora biti glavna 

dejavnost otrokovega vsakdana vse do vstopa v vrtec. Otroška igra je nujna, zato mora 

imeti otrok omogočeno pravico do igranja. Ta ga bo pripeljala do zdravega fizičnega in 

psihičnega razvoja (Kuret, 1959). 

 

Pomemben dejavnik v otrokovi igri je tudi domišljija, ki mu omogoča, da v igri brez ovir 

doživlja vse tisto, kar mu v svetu zunaj igre ni dopuščeno ali ni omogočeno zaradi 

njegovih še razvijajočih se zmogljivosti. Ravno zaradi lastne domišljije in zadovoljstva, 

ki ga ob igri doživlja, se vanjo vedno znova vrača. Igra mu prav tako omogoča tudi 

obrnjeno vlogo odraslega in otroka. V vsakdanjem življenju mora biti otrok večino časa 

podrejen odraslim, bodisi staršem ali vzgojiteljem, pri igri pa postane samostojen in se 

prek nje udeležuje življenja odraslih. Doma opazuje starše ali ljudi v svoji okolici, nato 

pa njihovo vedenje posnema med igro. Tako mu na primer v realnem svetu ni dopuščeno 

izraziti pretirane jeze do ostalih, v igri pa je. Skozi njo je otrok zmožen izraziti svoje 

notranje napetosti in na koncu doseči umirjenost (Marjanovič, 1981). 

 

Prav tako, kot je pomembna igra posameznika, je izrednega pomena tudi igra v skupini. 

Takrat otrok dobi priložnost, da prične spoznavati samega sebe prek drugih in ob stiku z 

drugimi ugotovi, kaj so njegova močna področja, kje potrebuje več vaje, ob katerih 

dejavnostih uživa in ob katerih ne. Ob vztrajnosti in večkratnih ponovitvah napreduje in 

uspeva, ob neuspehih pa sprva občuti žalost, nato pa dodatno motivacijo, da uspe (Felkar, 

2012). 

 

Kljub temu da je igra svobodna otroška dejavnost, je pomembno, da se ob njej tudi česa 

nauči. Pri procesu igre je pomembna postopnost. Kdaj je otrok sposoben naslednje stopnje 

igre, je odvisno od njegove mentalne razvitosti, sposobnosti, vztrajnosti ter zbranosti pri 

izbrani igri ter v neki meri od njegove starosti (Fekonja, 2016). 

 

Otrok se že vse od prenatalnega obdobja razvija v kulturnem okolju, ki ga obkroža s 

predmeti, oblikovanimi kot produkti lastne kulture. Otrok tako odrašča v družbi, ki 

vsebuje specifične lastnosti, sisteme in človeške interakcije. Kljub enakim fazam razvoja 

bo slovenski otrok imel drugačno interakcijo z okolico kot na primer otrok, rojen in 

vzgajan nekje v Južni Ameriki (Škvarč, 2017). 
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3.1.1  Vrste iger 

 

Značilnosti igre so v skladu z zdravim razvojem in starostjo otroka različne. Avtorji so 

deljenega mnenja, zato je klasifikacij otroške igre veliko. Na Slovenskem je najbolj 

priznana in razširjena klasifikacija po Toličiču (1961). Ta je igralne dejavnosti razvrstil v 

štiri skupine (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001): 

− funkcijska igra (otrok s svojo senzomotoriko spoznava okolico, otipava, prijema, 

meče, teka, se vzpenja ipd.), 

− domišljijska igra (pogostokrat so to igre vlog ali simbolne igre), 

− dojemalna igra (otrok med igro posluša, posnema, opazuje, kasneje tudi bere), 

− ustvarjalna igra (pri tej je poudarek na risanju, oblikovanju, gradnji predmetov). 

 

Smilansky (vzeto iz Marjanovič Umek, Zupančič, 2001) igro razdeli glede na razvojne 

stopnje otroka: 

− Funkcijska igra  

Ta se pojavi prva in otrok prek nje spoznava samega sebe. Otrok zaradi potreb po 

aktivaciji svojega telesa premika svoje roke in noge, posnema in ponavlja glasove, 

kasneje pa v svoje gibanje vključuje tudi tek, skakanje, rokovanje s predmeti in 

različnimi materiali (npr. pesek). 

− Konstrukcijska igra 

Otrok pri tej igri manipulira s predmeti, da bi iz njih nekaj sestavil ali ustvaril. 

Otrok si je že ob igri sposoben določene stvari predstavljati, saj si zamisli določen 

cilj, na katerega mora biti krajši ali daljši čas osredotočen, če ga želi doseči (npr. 

sestaviti visok stolp s kock).  

− Dramska igra 

Pri tej igri otroci uporabljajo igro vlog oz. pretvarjanja. Ta otroke spodbuja, da se 

udeležujejo različnih gibalnih aktivnosti, jih povabi k ustvarjanju oz. širjenju 

novih miselnih struktur in jim omogoča boljšo socializacijo (npr. otroci se igrajo, 

da so v vesoljski ladji; en je pilot in oponaša zvoke ladje, drugi je vesoljec in si 

izmišljuje vesoljski jezik, tretji pa je astronavt). 

− Igra s pravili  

Pri teh igrah je izrednega pomena, da se otrok nauči podrediti določenim 

pravilom, jih sprejeti in jim slediti do konca igre (npr. »Lisička, kaj rada ješ?«).  
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3.1.2  Konstrukcijske igre 

 

Izdelek, uporabljen pri izvedbi dejavnosti v vrtcu, spada pod konstrukcijske igrače. Igračo 

samo bom predstavila nekoliko kasneje, zaenkrat pa samo še malo več o zgoraj omenjeni 

skupini iger.  

 

Otrok pri tej vrsti iger sestavlja ali gradi posamezne dele igrače in konstruira nek 

konstrukt, za katerega je značilno, da spada na višjo raven strukturiranosti kot pri ostalem 

igralnem gradivu. Do neke mere je konstrukcijska igra lahko tudi ustvarjalna, saj sta pri 

njej prav tako pomembna gradnja in oblikovanje (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). 

Otrok lahko poleg kock pri konstruiranju uporablja tudi številne druge materiale (npr. 

pesek, kamenje, karton itd.) (Nemec, Kranjc, 2011). 

 

Otrok načrtovanja konstrukcij ni zmožen takoj ob rojstvu, ta zmožnost se razvije 

vzporedno z njegovim razvojem in starostjo. Prvič se tak način igre pojavi ob koncu 1. 

leta, ko otrok manipulira s kockami, jih obrača in prestavlja. Z leti pa postaja 

konstrukcijska igra čedalje bolj pogosta in kompleksna (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2001). Štiriletnik v vrtcu temu načinu igre nameni skoraj polovico svojega časa (Nemec, 

Kranjc, 2011). 

 

Majhni otroci najprej zgradijo konstrukt in ga šele takrat, ko je sestavljen, poimenujejo. 

Predšolski otroci pa so sposobni vnaprej povedati, kaj bodo zgradili in kako se bodo 

gradnje lotili. Prehod iz ene v drugo zmožnost je pokazatelj otrokovih spoznavnih 

sposobnosti, dobro razvite fine motorike, gibalnih sposobnosti in koordinacije oko-roka. 

Tak način igre je v otroškem življenju prisoten skozi celotno predšolsko obdobje 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). 

 

3.2  Igrača 

 

Igračo predstavlja vsak predmet, ki jo otrok vključi v svojo igro in po želji spremeni v 

igračo, ki bo ustrezala njegovi igri. Lahko pa deluje tudi kot spodbuda za začetek igre.  
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Na začetku otroku igrače predstavljajo njegovi deli telesa. Najprej prsti, roke in noge, 

kasneje obraz in roke skrbnika, na koncu pa preide iz svojega telesa na predmete iz svoje 

okolice. V najbližjem okolju najprej najde odejico, plenico, dudo in podobno, čez čas pa 

začne rokovati še s »pravimi« igračami (Fekonja, 2011). 

 

»Prave« igrače so neživi predmeti, namensko oblikovani za igro, obenem pa tudi kulturno 

pogojeni z okoljem, ki mu otrok pripada (Fekonja, 2016). 

 

Otrok z igračo manipulira tako, da zadovolji lastne potrebe, ali pa na način, kot od njega 

pričakuje družba. Prek kulturne pogojenosti igrače otrok spoznava načela in delovanje 

svoje družbe, se uči družbenih vlog, pravil in medosebnostnih odnosov. Opazovane 

človeške odnose prenese v svojo igro, jih posnema in se od njih uči (Fekonja, 2011). 

 

Tako se med igro nehote socializira in spoznava svojo vlogo v družbi (Pogačnik-Toličič, 

1978). 

Otroku pa lahko igrača pomeni veliko več kot zgolj sredstvo igre, zanj igrača pomeni 

prijatelja, čustveno oporo in varnost. Sprejme jo k sebi, za njo skrbi, prek nje izraža svoja 

občutenja, ki si jih brez nje morda ne bi upal, in se k njej zateče, ko mu je hudo 

(Marjanovic, 1981). 

 

Prek igrač ne spoznava zgolj kulture, ampak tudi razvija svoje spoznavno in čutno okolje, 

motoriko in različne spretnosti (Marjanovic, 1981). 

 

Otrok ob igri z igračami razvija različne telesne funkcije in glede na njih jih je Marjanovič 

(1981) razdelila na 5 skupin: 

− igrača za razgibavanje 

Z njimi otroci razvijajo svoje motorične in gibalne spretnosti, to so npr. žoge, 

obroči, poganjalci itd. 

− ljubkovalne igrače 

Otroke pomirjajo, jim omogočajo občutek varnosti in pozitivno vplivajo na njihov 

čustveni razvoj, npr. punčke iz blaga, plišaste živali itd. 

− igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro  

Prek gradnje različnih konstrukcij otroku omogočajo pridobivanje tehničnih 

izkušenj, to so lesene kocke, sestavljanke, nestrukturiran material itd. 
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− priložnostne igrače 

To so igrače, ki jih otrok izdela sam ali ob pomoči staršev, prek njih gradi zaupanje 

v lastne zmogljivosti, njihovi nameni pa se med seboj razlikujejo glede na začetno 

idejo (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). 

Otroci glede na starost posegajo po različnih vrstah igrač. V zbirki Cicibanove urice – 

Igra in igrače (1981) so avtorji razvrstili igrače glede na starost otrok.  

 

Pri starosti do 6 mesecev so otroci najpogosteje v stiku z igračami, ki jih opazujejo in 

prijemajo. Mednje sodijo okrasni obeski nad otroško posteljico, različni trakovi in drugi 

kosi blaga, ropotuljice, plastične in gumijaste igrače ter ostale mehke igrače.  

 

Med 6. mesecem in prvim letom postanejo otrokom zanimive igrače za opazovanje, 

rokovanje, ljubkovanje in udarjanje. Mednje sodijo različne posodice ali kocke, ki se 

zlagajo ena v drugo, mehke igrače iz blaga, gumijaste žoge itd.  

 

Igrače so nato razdelili v štiri skupine. Na razgibavanje in razvijanje spretnosti, 

domišljijsko igro, gradnjo in konstruiranje ter družabne igre.  

 

Pri igračah, ki vplivajo na otrokovo razgibavanje in spretnosti, so pri otrocih, starih 1–2 

leti, najbolj pogoste igrače na kolesih ali različna vozila, večje žoge in igrače za igro s 

peskom. Pri starosti 2–4 let k igri doda še kroglice za nizanje, različna vozila (ladje, letala, 

avtomobili) in velikosti žog. Med 4.–6. letom pa začne uporabljati tudi že kolesa, skiroje, 

drsalke, skakalne vrvi in podobno.  

 

Za domišljijsko igro otrok pri starosti 1–2 let uporablja različne plišaste živali, punčke in 

figurice iz različnih materialov (les, blago, plastika), 2–4-letni otrok doda k igri oblačila 

za punčke, različno igralno opremo za kotičke »kuhinja«, »trgovina«, »frizer«. Predšolski 

otrok pa k domišljijski igri doda še stara oblačila, obutev in dodatke odraslih oseb, se igra 

s telefonom itd. 

 

Igrače 1–2-letnega otroka pri igri gradnje in konstruiranja so votle kocke, velike duplo 

kocke, preproste vlaganke itd.  
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Družabne igre pridejo v poštev med otrokovim 2. in 4. letom, ko zanj to predstavljajo 

različne barvne kocke, glasbene igrače, frnikole in preproste slikanice. Otrok, star 4–6 let, 

pa je sposoben razumeti že igro z natančneje določenimi pravili, npr. domine, gibalne 

igre, igre spomina ali igre s črkami/številkami itd. 
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4   IZKUSTVENO UČENJE 

 

Lahko bi rekli, da je vsako učenje izkustveno učenje. Posameznik prek na novo 

pridobljenih izkušenj pride do novega znanja, a pridobivanje izkušenj je možno na več 

načinov. Izkustveno učenje teži k pridobivanju novih informacij s tesno povezanostjo 

teorije in prakse. Na ta način učenje ni le bolj učinkovito, temveč tudi bolj zanimivo in 

spodbudno. Otrok teorijo povezuje in preverja z neposrednim raziskovanjem, z vsemi 

svojimi čutili, ob igri, eksperimentiranju, opazovanju ter posnemanju. 

 

Izkustveno učenje posamezniku omogoči učenje kot celovito osebno izkušnjo. Prednost 

daje pridobivanju novih znanj prek stika z neposrednim okoljem ali objektom, ki ga 

proučuje. To ne pomeni, da so frontalne učne metode (razlaga, demonstriranje) izvzete, 

predstavljajo zgolj del cikla izkustvenega učenja.  

 

David A. Kolb, ameriški vzgojni teoretik in pedagog, je eden od začetnih idejnikov teorije 

in meni, da je "izkustveno učenje vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo 

proučuje. /.../ Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju 

ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični situaciji" (Kolb, 1984, v Marentič Požarnik, 

2012). 

 

Po njegovem mnenju in mnenju številnih drugih strokovnjakov s tega področja zgolj ena 

raven učenja ne zadostuje za kakovostno pridobivanje znanja. Pomembno je, da že 

pridobljene miselne sheme posameznika povežemo in nadgradimo z novim znanjem, 

pridobljenim prek izkušenj. 

 

Kolb je tako učenje razdelil na dve dimenziji 4 stopenj, ki so med seboj povezane (slika 

4.1). V prvi dimenziji posameznik spoznava najprej prek neposrednih izkušenj in kasneje 

preide k abstraktnemu razmišljanju oz. konceptualizaciji. Druga dimenzija pa povezuje 

razmišljujoče opazovanje z aktivnim poseganjem vanje. Poučevanje je lahko uspešno 

samo prek neprekinjenega kroženja in ne prevelikih časovnih oddaljitev teh ravni. 
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Slika 4.1: Kolbov krog izkustvenega učenja (Marentič Požarnik, 2012) 

 

Tak način poučevanja želi združiti elemente doživljanja – neposredno izkušnjo, 

opazovanja, spoznavanja in ravnanja v celoto. Učenje mora biti venomer proces, v 

katerega je posameznik aktivno vključen. Pomembne so tako stare kot tudi nove izkušnje. 

Ljudi ne spodbuja le k učenju novih informacij, temveč tudi k reševanju problemov, 

evalviranju lastnih ravnanj in njihovih povezovanj s teoretično podlago. Posameznikove 

čutne izkušnje so bistvenega pomena za doseganje želenih ciljev (Marentič Požarnik, 

2012). 

 

4.1  Glavne značilnosti 

 

Glavne značilnosti izkustvenega učenja so: 

− je ciklični proces (različni načini spoznavanja so medsebojno povezani in vsak 

izmed njih lahko predstavlja začetno stopnjo – pomembno je le, da na nobeni od 

njih ne obstanemo), 

− je proces ustvarjanja znanja (miselne strukture se prek izkušenj, teoretične 

podlage in znanstvenih spoznanj nenehno nadgrajujejo in preoblikujejo), 

− je holističen (celoten) proces posameznika v povezavi s svetom (med seboj 

povezuje zaznavne, čustvene in intelektualne procese v neprekinjeno celoto). 

 

Walter in Marks (1981) sta učne metode izkustvenega učenja razdelila na dve skupini: 

− k osrednjim metodam vključujeta: igro vlog, socialne igre, strukturne naloge, 

telesno gibanje ter sproščanje in skupinske interakcije, 

− med podporne metode pa štejeta: opazovanje procesa, čas za razmislek, 

ekskurziranje, fantaziranje in vizualiziranje, terenske izkušnje, uporabo 

avdiovizualnih sredstev in metode projektov. 
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Pri izkustvenem učenju moramo upoštevati okoliščine, v katerih bomo dejavnost izvajali. 

Pozorni moramo biti na starost sodelujočih, njihove želje in dosedanje izkušnje, okolje, 

sredstva in čas (Marentič Požarnik, 2012). 

 

Otroka ne moremo naučiti, kako zaznavati okolico okrog sebe in sebe samega, ga pa z 

ustrezno pripravljenimi dejavnostmi lahko neposredno vodimo do takih spoznav. S 

sposobnostjo zaznavanja okolice in reševanja konfliktov si otrok pridobiva nove izkušnje, 

s katerimi razvija različna lastna področja (Kraljič, 2001). 

 

4.2  Stopnje izkustvenega učenja 

 

Pri izvedbi dejavnosti moramo upoštevati stopnje, ki vodijo k uspešno izvedeni 

dejavnosti. Stopnje si sledijo po vrstnem redu in jih ni mogoče preskakovati (Marentič 

Požarnik, 2012):  

1. načrtovanje učne izkušnje (dejavnost prilagodimo glede na okolico, udeležence), 

2. uvodna stopnja (udeležence z jasnimi navodili in spodbudnim, zanimivim 

uvodom pripravimo na nadaljnje raziskovanje), 

3. stopnja aktivnosti (spremljamo dejavnost in posežemo vanjo zgolj, če je to 

neizogibno), 

4. stopnja analize (s postavljanjem vprašanj preverimo, kako so udeleženci doživljali 

dejavnost), 

5. stopnja povzetka in transfer (izvedeno dejavnost povežemo s cilji, povzamemo, 

kaj so udeleženci z njo pridobili, izkušnje povežemo s teorijo in kako bodo 

naučeno uporabljali v prihodnje), 

6. stopnja ovrednotenja (samoevalviramo svoje delo in celotno dejavnost; kaj je bilo 

dobro, kaj bi bilo mogoče izboljšati, dodati itd.). 
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5  MATERIALI TER VARNOST PRI DELU IN IGRI 

 

V tem poglavju sta predstavljena tehnična materiala papir in umetne snovi. Za kakovostno 

izvedeno dejavnost je ključno poznati lastnosti obeh.  

 

5.1  Umetne snovi 

 

Umetne snovi so danes med najpomembnejšimi in najbolj uporabljenimi tehničnimi 

materiali na svetu. Kljub temu da se je njihova uporaba začela že več kot stoletje nazaj, 

so postale množično uporabljene šele po koncu druge svetovne vojne. Njihova pridelava 

je cenejša in preprostejša, izdelki pa so v mnogih pogledih bolj uporabni kot izdelki iz 

naravnih materialov. Umetne snovi se s pridobivanjem in dodajanjem novih spojin še 

naprej razvijajo, njihova uporaba pa postaja čedalje bolj vsestranska. Ne samo v 

vsakdanjem življenju, temveč tudi v medicini, vojski in v varstvene namene (Jug-

Hartman, 1997). 

 

5.1.1  Pridobivanje umetnih snovi 

 

Umetne snovi glede na izvor delimo v dve skupini. Na tiste, ki so izdelane iz sintetičnih 

polimerov, in tiste, pridobljene iz naravnih polimerov.  

 

Sintetični polimeri nastanejo s kemično pridelavo spojin nafte, premoga, lesa, poljščin ali 

biomas, naravni pa so sestavljeni iz živih organizmov; celuloze, beljakovin in kavčuka 

(Jug-Hartman, 1997). 

 

5.1.2  Lastnosti sintetičnih polimerov 

 

Sintetični polmeri se delijo glede na njihove lastnosti. Fluidoplasti so polimeri z nižjo 

molsko maso in so pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju. Iz njih so izdelana 

barvila, laki, smole in premazi. Termoplasti so polimeri, ki ob segrevanju spreminjajo 

svoje agregatno stanje iz trdnega v tekoče in jih je v raztaljenem stanju moč oblikovati. 

Iz te plastične mase je izdelana večina plastičnih izdelkov.  
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Duroplasti ali duromeri so polimeri, ki se jih zaradi njihove mrežaste strukture in močnih 

vezi, ki se med segrevanjem ne pretrgajo, ne da taliti. Oblikovati jih je možno zgolj z 

mehanskimi procesi, enako kot pri lesu ali kovini. Ta vrsta polimerov je uporabna tam, 

kjer izdelek pride do stika s toplotnim virom. 

 

Elastomeri imajo, kot že ime pove, lastnost elastičnosti. Nekatere vezi med molekulami 

polimerov postanejo ob uporabi elastične, kar pomeni, da se raztegnejo in povrnejo v 

začetni položaj, ne da bi se ob tem pretrgale. Primer teh polimerov je kavčuk (Jug-

Hartman, 1997). 

 

5.1.3 Prednosti in pomanjkljivosti sintetičnih polimerov 

 

Prednosti:  

− dobre toplotne, zvočne, električne in izolacijske lastnosti, 

− ugodna cena, 

− preprosto oblikovanje, 

− majhna masa, 

− odpornost proti kemikalijam. 

 

Pomanjkljivosti (Jug-Hartman, 1997): 

− občutljivost na toploto, 

− gorljivost, 

− občutljivost na zunanje vplive, 

− nizka trdnost, 

− slabo vplivajo na okolje, 

− nerazgradljivi v naravi, 

− naelektrenost, 

− pri nekaterih je prisoten tudi neprijeten vonj. 

 

5.1.4  Oblikovanje izdelkov iz umetnih snovi 

 

Po kemičnem postopku sinteze se iz polimernih snovi oblikujejo majhna zrnca, ta pa se 

nato z različnimi postopki preoblikuje v plastične izdelke. Najpogostejši postopki 

oblikovanja so: stiskanje, vbrizgavanje, iztiskanje in penjenje. Za izboljšanje kakovosti 



25 

se zraven primešajo še dodatki v obliki mehčalcev, barvil, polnil, antioksidantov, 

stabilizatorjev ali sredstev za zmanjšanje gorljivosti in vnetljivosti. 

 

S postopki vbrizgavanja staljenih zrnc pridobivamo največ gospodinjskih pripomočkov, 

električnih aparatov in drugih izdelkov za vsakodnevno uporabo. S procesom stiskanja 

pod visokim tlakom pridobivamo tanke folije, ki se največkrat uporabljajo kot pisarniške 

potrebščine, mape, talne obloge ali ponjave. S stiskanjem skozi različno oblikovane 

odprtine predelujemo termoplaste v votle oblike, npr. žoge, plastenke in podobno. S 

penjenjem, pri katerem ostane zrak ujet v kroglicah, ki so v masi, pa nastanejo izolacijski 

materiali, penaste gobice za čiščenje in stiropor (Jug-Hartman, 1997). 

 

5.1.5  Vplivi na okolje 

 

Velika večina umetnih mas, sestavljenih iz sintetičnih polimerov, je zelo obremenilnih za 

okolje, vendar se jih da kljub njihovi nerazgradljivosti znebiti na tri različne načine.  

 

Hiter razvoj kemije že omogoča izdelavo sintetičnih polimerov s sestavo snovi, ki 

omogočajo razkroj v daljšem časovnem obdobju, z možnostjo uporabe energije, ki 

nastane pri izgorevanju umetnih snovi, za različna goriva ali pa z recikliranjem plastičnih 

izdelkov (Jug-Hartman, 1997). 

 

5.2  Papir 

 

Prvi papirju podoben material so začeli iz stebel rastline Cyperus Papyrus 5 tisoč let p. n. 

š. izdelovati Egipčani. Poimenovali so ga papirus in po njem ta še zmeraj nosi svoje – 

papir. Papir je sestavljen iz mrežasto razporejenih vlaken celuloze, ki so pridobljena s 

kemičnimi procesi in predelavo lesa in drugih rastlin, ki so sestavljena iz vlaknastih oblik 

celuloze, npr. lana in bombaža (Jug-Hartman, 1997). 

 

5.2.1  Surovine, potrebne za izdelavo papirja 

 

Celuloza je ključna sestavina papirja in je največkrat pridobljena iz lesa. Zaradi daljših 

vlaken se iz dreves iglavcev pridobiva najboljšo celulozo, malo slabšo pa iz lesa listavcev, 
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npr. vrbe, bukve ali breze. Pridobivamo jo s kuhanjem zdrobljenih koškov lesa v 

kemikalijah, ki raztopijo barvilo lignin, ki daje lesu barvo, tako da ostane na koncu čista 

brezlesna celuloza.  

 

Lesovino mehansko pridobimo iz lesa tako, da debla olupimo ter očistimo in jih zbrusimo, 

da vlakna v lesu razpadejo. Je temnejše barve in se uporablja za izdelovalo lepenk, 

kartona ali temneje obarvanega papirja. 

 

Sekundarna surovina, star papir, je ključnega pomena pri ohranjanju okolja. Zaradi 

ponovne uporaba odpadnih vlaken zmanjšujemo izsekavanje gozdnih površin in 

zmanjšujemo porabo energije (Jug-Hartman, 1997). 

 

5.2.2  Postopek pridelave papirja 

 

Na prvi stopnji poteka mletje vseh potrebnih surovin: celuloze, lesovine in sekundarnih 

sestavin. Z dodajanjem vode nastane papirna masa, to pa je treba dobro zgnesti, da se 

vlakna v njej zmehčajo in lažje vpijejo vodo. Z dodajanjem pomožnih sredstev 

odstranimo večje delce in s tem pridobimo papirno pulpo. Čistilne naprave nato še 

dodatno prečistijo maso in ji s tem izboljšajo kakovost. Na naslednji stopnji skozi sito 

odcedimo iz mase odvečno vodo in pridobimo obliko lista, ki potuje skozi stiskalnico, 

kjer se še bolj ožame, posuši pa v sušilnici na sušilnih valjih. Proces se po sušenju še ne 

konča, saj je liste treba še dodatno obdelati. Najprej potujejo skozi suhi gladilnik, kjer 

pridobijo na lepši zunanjosti in trdnosti, nato pa jih trak navije na velike bobne, ki 

omogočajo lažji prenos na previjalne stroje, kjer papir kasneje oblikujejo po svojih 

potrebah.  

 

Karton, vrsta papirja, ki sem ga uporabila pri dejavnosti, predstavljeni v tem diplomskem 

delu, se pridobi na enak način, le da se papirna pulpa precedi skozi bolj groba sita, na 

katera je bila nanešena debelejša plast papirne zmesi. 

 

Tudi tak papir pa še ni primeren za uporabo, saj ga je treba prej še oplemenititi. Da mu 

izboljšamo uporabnost, nanj nanesemo premazna sredstva, ga gladimo, dodatno sušimo 

ali stiskamo. Kako se bo papir obdelal, je odvisno od namena uporabe in želene vrste 

končnega produkta (Jug-Hartman, 1997). 
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5.2.3  Vrste papirja 

 

Vrste papirja ločimo glede na njihov namen uporabe (Jug-Hartman, 1997): 

− pisalni papir (pisarniški, pisemski papir, papir za kuverte itd.), 

− tiskarski in knjižni papir,  

− karton in lepenke (karton za embalažo ali izolacijo, lepenke v obutveni industriji, 

za embalažo ali pa v knjigoveštvu itd.), 

− papirna konfekcija (izdelki standardnih oblik, npr. šolski zvezki, dnevniki, 

beležnice, itd.) in 

− specialne vrste papirja (higienski papir, cigaretni ali etiketni papir itd.).   

 

5.2.4  Karton 

 

Ta se od papirja razlikuje po dveh lastnostih; po gramaturi in sestavinah. Razlog za 

njegovo temnejšo barvo je višja vrednostna vsebina lesovine. Kartoni se med seboj ločijo 

na več vrst (Jug-Hartman, 1997): 

− ovojni ali valovit karton za embalažo, 

− karton za izolacijo in 

− karton za tiskanje.   

 

5.2.5  Ponovna uporaba papirja 

 

Kljub temu da je papir razgradljiv material, ni treba zavreči starega uporabljenega papirja. 

Ta namreč predstavlja pomemben del celuloze, ki jo je mogoče ponovno uporabiti. Za 

pridelavo novega papirja iz starega lahko kljub temu, da je potrebna tudi določena 

količina novih vlaken, zmanjšamo uporabo vode, energije in izsekovanje gozdov (Jug-

Hartman, 1997). 

 

5.3   Varnost pri delu in igri 

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so zadolženi, da poskrbijo za varno otrokovo okolje. 

Redni pregledi igrač in igral so nujno potrebni in zajemajo splošni pregled stanja igrač in 

igral, zlasti če je med igro prišlo do poškodb, ki bi lahko ogrožale otrokovo varno igro 
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(Krebs, 2014). Urejenost prostorov in opreme je regulirana s Pravilnikom o normativih 

in minimalnih tehničnih pogojih za zagotavljanje varnosti otrok v vrtcu.  

 

Igralnica mora biti urejena in opremljena tako, da vzgojitelju omogoča pregled nad otroki. 

Poleg tega mora zagotavljati dovolj možnosti za igro, umik v zasebnost in počitek. 

Prevladovati mora prenosno pohištvo, da lahko igralnico spreminjamo in urejamo glede 

na potrebe. Robovi na pohištvu morajo biti zaobljeni, gladki, stoli in mize morajo biti v 

skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma 

izobraževalnih zavodih. Težke omare in visoko pohištvo morajo biti pritrjeni na tla in 

steno (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

32. in 34. čl.). 

 

Zavedati se moramo, da v vrtcu potekajo različne igre, praznovanja in da otrok pri 

njihovih gibalnih in izkustvenih aktivnostih ne smemo omejevati. Omogočiti jim moramo 

prosto gibanje ter spodbujati njihov vsestranski razvoj, ki poteka skozi igro. Z 

omejevanjem, prepovedjo in pretiranim nadzorom bi otrokovemu razvoju zgolj 

škodovali, prav tako pa bi nasprotovali ciljem vzgojno-izobraževalne dejavnosti vrtca.  

 

Textor (povz. po Krebs, 2014) deli način in obseg nadzorstvene dolžnosti vzgojiteljic 

glede na naslednje kriterije: starost otroka, osebne lastnosti otroka, oblika in vrsta 

dejavnosti, situacijski dejavniki, prostorsko in krajevno stanje, osebje vrtca, razumnost 

strokovnih zahtev in velikost skupine. Pri tem poudarja, da mlajši otroci in otroci s 

posebni potrebami potrebujejo večji nadzor, prav tako mora biti nadzor povečan pri 

nevarnejših aktivnostih ali v bližini nezavarovanih objektov. Še posebno pozornosti je 

treba posvetiti raznim igralom in igračam, kjer lahko po večkratni uporabi, tudi 

nepravilni, pride do zmanjšane funkcionalnosti igrače in s tem večje nevarnosti ob igri. 

Vzgojitelj mora zato pred igro natančno pregledati vse, kar bo otrok uporabljal pri igri. 

 

Poleg pregleda igrač pa mora otrokom preprečiti različna nevarna ravnanja in jih poučiti 

o pravilni uporabi orodij in pripomočkov, ki bi jih otrok lahko uporabil na nevaren način. 

Zelo pomembno je tudi, da se otrokom prepreči uživanje ali kakšno drugačno nepravilno 

uporabo materialov, namenjenih za vzgojno delo (igrače, lepila, barvice, plastelin ipd.). 

(Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu, 16. čl.). 
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Varna uporaba igrač in drugih predmetov spada pod pomemben del otrokovega 

vzgojnega procesa. Otroke moramo naučiti, kako varno in na ustrezen način rokovati s 

predmeti, ki jih obdajajo. Še tako nedolžen predmet se ob nepravilni uporabi lahko zelo 

hitro spremeni v otroku nevarnega. Pravilna uporaba igrač pa ne omogoči zgolj varne 

igre, ampak tudi podaljša življenjsko dobo igrače in krepi otrokov pozitiven odnos.  
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6 RAVNANJE Z IGRAČAMI 

 

V uvodu diplomskega dela sem se osredotočila na teoretična izhodišča umestitve vsebin 

tehnike in tehnologije, podala značilnosti igre in igrač ob izkustvenem učenju ter ključna 

izhodišča za uporabo materialov, iz katerih so narejene igrače.  

 

V empiričnem delu pa sem želela: 

 proučiti mnenja in stališča vzgojiteljic o ravnanju z igračami, 

 analizirati in kritično ovrednotiti ravnanje z lastno zasnovanimi igračami iz 

kartona ob dejavnosti igre.  

 

6.1 Mnenja in stališča vzgojiteljic o ravnanju z igračami 

 

V raziskavo diplomskega dela sem vključila tudi 34 strokovnih delavcev vrtca Vrtec Pod 

Gradom in s pomočjo anketnega lista pridobila povratne informacije, vezane na izbrano 

temo v povezavi z njihovim delom v vrtcu. Anketni list je bil anonimen, vseboval pa je 

10 vprašanj tako odprtega kot tudi zaprtega tipa. Vprašalnik so izpolnile zgolj ženske, 

njihova delovna doba pa se giblje med 1 in 36 let. Vse delujejo znotraj skupin otrok, starih 

1–6 let.  

 

1. vprašanje: Kako si razlagate pravilno ravnanje z igračami? 

 

S prvim vprašanjem sem želela izvedeti, kako si vzgojiteljice razlagajo pravilno ravnanje 

z igračami. Zanimalo me je, kateri dejavniki vplivajo na pravilno ravnanje – ali bodo ti 

bolj usmerjeni k aktivnosti otrok ali vzgojiteljic.  

 

Njihovi odgovori so bili: 

− da igrače lepo ohranjajo, čistijo, 

− otrok za sabo redno pospravlja igrače, jih ne meče ob tla, ne trga igrač iz rok 

drugemu otroku, po končani igri jih pospravi nazaj na mesto, 

− da ostanejo v takem stanju, kot jih je otrok dobil v roke, 

− da vzgojitelji poskrbijo za primerno pranje, redno skrb in razkuževanje, 

− da jo otrok uporablja, kot je bila zamišljena, in da z njo ravna pazljivo,  
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− jih ne vlečemo, mečemo, temveč uporabljamo tako, kot piše v navodilih, in ne za 

drugačno delo, 

− vzdrževanje, shranjevanje in da igrač ne mečejo, 

− da se otroci smiselno igrajo oz. znajo rokovati z igračami, uporabljajo domišljijo 

in da jih ne uničijo, 

− čistoča igrač, poškodovane igrače odmaknemo/popravimo, primerne starosti 

otrok, 

− da se otroci lepo igrajo in lepo ravnajo z igračami (sestavljanka sodi na mizo in 

tako se morajo tudi igrati), 

− jih redno čistimo, skrbimo, da ne manjkajo deli igrač, otroke opozarjamo na 

pravilno uporabo, 

− varna, poučna in ustrezna igrača glede na starost otroka ter da jo zna otrok 

uporabljati, 

− skrb za igrače: pranje igrač, popravljanje enega ali vseh posameznih delov, odnos 

do igrač (jih ne uničujemo), 

− starosti primerna uporaba in pregledovanje, ali so cele,  

− da otrok igrač ne lomi, meče in jih pospravi na določeno mesto, 

− spoštljiv odnos do igrače kot predmeta in njegove namembnosti, upoštevanje 

navodil za uporabo, pravilno hranjenje igrače, pravilno vzdrževanje, 

− da se igrač ne meče, da se ne udarja z njimi po trdi površini, ne uporablja sile, če 

opazimo, da kaj ni ok, jo popravimo/odstranimo, 

− ustrezen odnos do igrač, čiščenje, uporaba igrač za določen namen, 

− primerna uporaba, ne uničevanje, in pospravljanje, 

− da otroci in odrasli ravnajo z igračami na primeren način, v skladu z navodili, da 

skrbijo za igračo, da se ne pokvari, da jo pospravljamo na ustrezno mesto, 

− da igrača služi svojemu namenu, se jo uporablja za neko igro, igrača je pravilno 

uporabljena tako, da se je med igro ne uniči/poškoduje, 

− da se jih ne meče, se ne hodi po njih in da se jih uporablja v skladu s pravili, 

− da se ne uničujejo, izgubljajo in da se po igri pospravijo, 

− redno čiščenje, pravilno shranjevanje, pred igro pregled igrač, ali so primerne za 

uporabo, 

− igra z igračami mora biti sproščena, brez lomljenja, metanja, po končani igri se ta 

pospravi ali pa naredi razstavo, če je nekaj ustvaril, 
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− tako, da otroka vzpodbujamo k igri s čim več igračami, ki so jim na razpolago, 

vendar ob nepravilnem ravnanju z njimi opozorimo otroka in mu pokažemo in 

povemo, da se z igračo igra tako, da je ne uniči, 

− ravnamo z igračami v skladu z navodili, da ravnamo z njimi spoštljivo in da jih 

uporabljamo v svoje zadovoljstvo, da nam je igrača všeč in nam nudi različne 

možnosti nadgradnje, 

− da otroka usmerjaš k pravilni uporabi, 

− 6 anketirancev pa ni podalo odgovora. 

 

Izkazalo se je, da so vzgojiteljice mnenja, da na ustrezno ravnanje z igračami vplivajo 

tako otroci kot odrasli. Pomembno se jim zdi, da otroke usmerjamo k pravilni uporabi 

brez pretirane sile, jih opozarjamo ob neustreznem rokovanju, da igrače za seboj 

pospravljajo in da poskrbijo, da otroci pridobijo spoštljiv odnos do vseh igralnih 

predmetov. Pri svojem delu pa skrbijo za redne preglede igrač in njihovo čiščenje. 

 

2. vprašanje: Ocenite pomembnost naslednjih dejavnikov za 

kakovostno igračo (1 – zelo nepomembno, 5 – zelo pomembno). 

 

 

Slika 6.1: Pomembnost dejavnikov za kakovostno igračo 

 

Na voljo je bilo je več možnih odgovorov, ki so jih anketiranci ovrednotili po stopnjah 

od 1 –zelo nepomembno do 5 – zelo pomembno. Iz slike 6.1  je razvidno, da se zdita 
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večini vzgojiteljev najbolj pomembna material, iz katerega je igrača (91,18 %) narejena, 

ter zagotovljena otroška varnost ob njeni uporabi (48,14 %). Najmanj pomembna pa se 

jim zdita število sestavnih delov (5,88 %) in vrsta namena igrače (6,06 %). Na zadnje 

vprašanje (velikost) ni odgovorilo 29 vzgojiteljev (85,29 %).  

 

3. vprašanje: Kako ocenjujete rokovanje otrok z igračami? 

 

S tem vprašanjem me je zanimala njihova ocena trenutnega stanja rokovanja otrok z 

igračami v vrtcu. Ker otrokovo igro opazujejo vsak dan, lahko opazijo, ali z njihovim 

rokovanjem igračo hitro poškodujejo, jo zamenjajo z drugo, jo uporabljajo na neprimeren 

način itd.  Na voljo so imeli 5 odgovorov.  

 

 

Slika 6.2: Ocena vzgojiteljev o rokovanju otrok z igračami 
 

Iz slike 6.2 je razvidno, da je 10 (29,41 %) vzgojiteljic mnenja, da je rokovanje otroka z 

igračami odvisno od igrače. 7 (20,59 %) vzgojiteljev meni, da je otrokovo rokovanje 

primerno, obenem pa jih enak delež meni, da bi moralo biti njihovo rokovanje z igračami 

boljše. Povprečno oceno je podalo 6 (17,65 %) vzgojiteljev, medtem ko so zgolj 4 (11,76 

%) bili mnenja, da je njihovo rokovanje pomanjkljivo. Slika prikazuje zelo različna 

mnenja glede omenjene teme. Zanimivo je, da je enako število vzgojiteljev tako deljenega 

mnenja.  
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4. vprašanje: Na kakšen način izboljšujete oz. bi izboljšali rokovanje z 

igračami pri otrocih? 

 

To vprašanje mi bo omogočilo dobiti vpogled v dosedanje razvijanje tehnično pravilnega 

rokovanja pri otrocih s strani vzgojiteljic in morda pridobiti nekaj novih idej, kako se te 

teme lotiti z otroki v vrtcu. Njihovi odgovori so bili naslednji: 

− da otroke seznanimo z igračo tako, da jim pokažemo, kako jo uporabljajo, 

− da jih usmerjamo v pravilno igro; jih opozorimo, ko narobe ravnajo z igračo 

(trgajo, tolčejo), in jim pokažemo, kako morajo ravnati z njo, 

− otrokom ponudimo čim manj igrač in več prostega gibanja v naravi, 

− z otroki se pogovorimo o lepem ravnanju z igračami, 

− otroke usmerjamo in opozarjamo na pravilno igro, 

− z otroki se skupaj igramo, 

− otroci morajo lepo ravnati z igračo in jo uporabljati za namen igre, 

− postaviti je treba pravila in jih dosledno upoštevati, 

− to dosežemo predvsem z zgledom, ki otroku ponudi uvid v pravilno ravnanje z 

igračo, 

− z otroki se pogovorimo o ravnanju z igračami, 

− otroke opozarjam in demonstriram, kako se rokuje z igračami, 

− s pogovorom o uporabi igrače (zakaj, kako, na kakšen način, za katero starost itd.), 

− z zgledom, da se otrok nauči pravilne uporabe, 

− s sodelavkami opažamo, da se vedno več otrok ne zna igrati, sploh ne vedo, kaj bi 

počeli z igračami, zato se usedemo zraven in jih spodbujamo k interakciji ter jim 

pokažemo primeren oz. smiseln način igre z določeno igračo, 

− s pogovorom in edukacijo in z dobrim zgledom, 

− otrokom igračo predstavim na njim zanimiv način, pokažem, zakaj in kako jo 

uporabijo, in jih učim z zgledom, 

− to dosegamo z opozorili in demonstracijo pravilne rabe določene igrače, 

− s pogovorom in demonstriranjem primerne uporabe, 

− pokažem jim pravilno uporabo in jih spodbujam k razvijanju domišljije ter k 

uporabi na njim všečen način (če je to mogoče), 

− otrokom omogočimo čim več strukturiranega in nestrukturiranega materiala, jih 

spodbujamo in pohvalimo ter se vključimo v njihovo igro, 

− vzgojiteljeva jasna navodila in izbira vzdržljivih materialov, 
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− to dosegam tako, da otroke opozarjam in opominjam, kako so igrače pomembne, 

− s podajanjem navodil, 

− z individualno igro, 

− tako, da opozarjam na pravilno ravnanje, 

− z otroki se pogovarjamo o pravilnem ravnanju, 

− otroke čim bolje motiviram in se individualno igram z njimi, 

− priporočam pogovor s starši (pogovor glede nakupa igrač, kako otrokom ponudijo 

igračo itd.) ter pogovor z otroki (kako ravnajo z igračami), 

− z navajanjem otrok na pospravljanje, da otroke naučimo, da skrbijo za igrače, in 

da osmislimo igro z določeno igračo, 

− treba bi jih bilo z boljšim zgledom usmerjati k pravilni uporabi, 

− 4 vzgojiteljice niso odgovorile. 

 

Vzgojiteljice v večini uporabljajo način pogovora ali demonstracije za razlago pravilne 

uporabe. Veliko jih je mnenja, da so za pravilno rokovanje otrok odgovorne same s svojim 

zgledom. V vrtcu otroke navajajo na pospravljanje igrač, jih nenehno opozarjajo na 

ustrezno uporabo in se z njimi igrajo. Nekatere pravilno rokovanje razvijajo z 

individualno igro, ena vzgojiteljica pa je izpostavila, da bi se bilo treba o igračah 

pogovoriti tudi s starši. 

 

5. vprašanje: Ali menite, da nam je na voljo dovolj virov oz. literature o 

pravilnem tehničnem rokovanju z igračami? 

 

To vprašanje sem postavila zato, ker me zanima, ali je vzgojiteljem dosegljivih dovolj 

ustreznih virov, s katerimi bi lahko otroke ustrezno poučili oz. jih z ustreznimi metodami 

in koraki spodbujali k boljšemu tehničnemu rokovanju z igračami.  
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Slika 6.3: Mnenja o zadostni količini virov oz. literature o pravilnem tehničnem rokovanju z igračami 
 

Iz grafičnega prikaza (slika 6.3) je razvidno, da skoraj polovica vzgojiteljev (41,46 %) 

meni, da jim je ponujene dovolj različne literature, s katero se lahko poučijo o pravilnem 

tehničnem rokovanju z igračami, 11 (26,83 %) pa jih je mnenja, da o tej temi ni dovolj 

zapisanega. Majhen del vprašanih (9,76 %) meni, da literature ni, 2 vzgojiteljici (4,88 %) 

pa sta prepričani, da je virov in literature na trgu veliko.  

 

6. vprašanje: Kako pomembno se vam zdi, da se otrok nauči pravilnega 

rokovanja z igračami? 

 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, kako velikega pomena je anketiranim otrokovo znanje 

o pravilnem rokovanju z igračami. Vzgojiteljev pozitiven odnos in dober zgled sta 

pomembna dejavnika, ki vplivata na učenje otrok, zato se mi zdi pomembno vedeti, kako 

pomembno se to zdi njim, saj bodo odgovori s tem posredno omogočili tudi vpogled v 

otrokov odnos do pravilnega rokovanja z igračami. 
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Slika 6.4: Stopnja pomembnosti učenja otrok pravilnega rokovanja z igračami 
 

Skoraj polovici vzgojiteljev (47,06 %) se zdi zelo pomembno in obvezno, da se otrok 

nauči pravilnega rokovanja, enakemu številu vprašanih (47,06 %) pa se je zdelo to le za 

odtenek manj pomembno in so se odločili za odgovor »zdi se mi pomembno«. Le 2 (5,88 

%) vzgojiteljema se učenje otrok pravilnega rokovanja z igračami ne zdi obvezno, le 

priporočljivo (slika 6.4).  

Rezultati grafa pričajo o tem, da vzgojitelji pravilno otrokovo rokovanje dojemajo kot 

zelo pomembno in kot obvezen del vsakodnevnega rokovanja z igračami. 

 

7. vprašanje: Kaj se vam zdi, da najbolj vpliva na otrokov odnos do 

igrač (1 – najmanj, 5 – najbolj)? 

 

S tem vprašanjem sem želela od vzgojiteljev izvedeti, kateri dejavnik po njihovem 

mnenju najbolj vpliva na otrokov odnos do igrač. Ali je ta bolj odvisen od vzgoje doma 

ali v vrtcu, od sovrstnikov ali od čedalje večje cenovne dostopnosti igrač. 
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Slika 6.5: Dejavniki, ki vplivajo na otrokov odnos do igrač 
 

Iz slike 6.5 je razvidno, da so za odnos, ki ga ima otrok do igrač, najbolj odgovorni starši 

(70,59 %) in vzgojitelji (70,59 %). Presenetilo me je dejstvo, da so vzgojitelji mnenja, da 

cenovno čedalje bolj dostopne igrače ne vplivajo preveč na otrokov odnos do njih (za zelo 

nepomembno se je odločilo 15,15 % anketiranih), prav tako se nekaterim (9,09 %) tudi 

vzdržljiv material ne zdi pomemben dejavnik. 

 

8. vprašanje: Na pravilno ravnanje z igračo lahko vplivajo (1 – malo 

vpliva,  5 – veliko vpliva) 

 

Zanimalo me je, kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev pomembno vplivajo na otrokov 

odnos do igrač. S pridobljenimi odgovori nam je omogočen dober vpogled v mnenje 

vzgojiteljev, ki že vrsto let spremljajo otrokovo igro in vedo, kateri dejavniki pozitivno 

oz. negativno vplivajo na otrokove igrače in način igre. V anketi sem ponudila 16 

različnih vidikov in zato rezultate zaradi boljše preglednosti razdelila v dva grafa.  
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Slika 6.6: Dejavniki, ki vplivajo na pravilno ravnanje z igračo 
 

Pri prvem grafu opazimo, da se zdijo največ vzgojiteljem najbolj pomembi varnostni 

vidiki igrače (70,59 %), funkcija igrače (58,82 %) in njena uporabnost (58,82 %) (slika 

6.6). Najmanj pomembni pa se jim zdijo barve in laki (17,65 %), material (11,76 %) ter 

embalaža (12,12 %). 

 

 

Slika 6.7: Dejavniki, ki vplivajo na pravilno ravnanje z igračo (drugi del) 
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Iz grafične predstavitve je razvidno, da se jim zdi najbolj pomembno, da igrača vzbuja 

aktivnost in ustvarjalnost pri otroku (66,67 %), da ima igrača učno in vzgojno vrednost 

(57,58 %) ter možnost vzdrževanja (63,64 %) (slika 6.7). 

 

Rezultati vprašanja so pokazali, da je vzgojiteljem najbolj pomembno, da je igrača varna, 

da spodbuja aktivnost in ustvarjalnost pri otrocih ter da ima dobre možnosti za 

vzdrževanje. Ne zdijo pa se jim pomembni materiali, iz katerih so igrače narejene, njihovi 

premazi in laki ter embalaža, v kateri otroci dobijo igrače .  

 

9. vprašanje: Kako ocenjujete in kakšno mnenje imate o primernosti 

igrač iz papirnatih gradiv (karton, lepenka, itd.) pri dejavnostih v 

vrtcu? 

 

S tem vprašanjem sem želela pridobiti mnenje vzgojiteljev o uporabi papirnatih gradiv, 

ki znajo zaradi svojih slabših lastnosti (trganje, slaba vodoodpornost, mečkanje itd.) 

predstavljati velik izziv pri uporabi otrok in v različnih vrtčevskih dejavnostih. Njihova 

mnenja so bila: 

− hitro se uničijo, 

− v predšolskem obdobju priporočam navajanje na šolo, skrb za zvezke in knjige, 

− predvsem spodbujajo domišljijo – sploh nestrukturiran material, 

− so zelo zanimive, še večji smisel pa dobijo, če jih otrok naredi sam, 

− so zelo primerne, saj se ob takih igračah razvijata domišljija in ustvarjalnost, 

− za drugo  starostno skupino primerne, za prvo ne, saj jih dajo v usta, 

− ob ustreznem ravnanju s tako igračo se lahko podaljša njihova življenjska doba,  

− mogoče niso primerne, ker se trgajo, in mogoče samo za predšolske otroke, pri 

mlajših  pa ne, 

− zelo primerne, saj jih otrok izdela sam, ob tem opazuje potek izdelave in jih bolj 

ceni, odpadni material lahko še enkrat uporabimo, 

− so za kratek čas, spodbujajo ustvarjalnost, spodbujajo otrokovo domišljijo, bolj 

cenijo, če igračo ustvarijo sami, 

− ni dolgotrajna igrača, 

− pomembno je, da se otroci naučijo igrati tudi s stvarmi, ki se jih ne da kupiti, 

ampak so nam lažje dostopne,  

− so primerne in zaželene igrače, saj z njimi razvija domišljijo, 
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− so pomembne v vrtcu, 

− so primerne, a jih mlajši otroci hitro uničijo, so pa ob primernem vodenju lahko 

igrače zelo zabavne in uporabne, 

− premalo vzdržljive za uporabo v vrtcu, pozitivna plat pa je, da jih lahko otroci 

izdelajo sami, 

− so zelo primerne igrače, saj jih izdelujejo otroci sami in posledično z njimi 

pravilno rokujejo, 

− neklasične igrače so otrokom zelo všeč, vendar odvisno od starosti, igrače iz 

papirnih gradiv so bolj primerne za starejše, ne za mlajše, 

− igrače iz nestrukturiranega materiala so zelo primerne, saj so ekološke in ponujajo 

veliko možnosti – razvoj domišljije, prav tako pa pripomorejo k razvoju 

ustvarjalnosti, 

− imam zelo dobro mnenje, podpiram. Otrokom je všeč in se zelo radi igrajo z 

nestrukturiranim materialom. Pomanjkljivost je le, da niso dolgo obstojne,  

− čisto ok, 

− dobro, 

− so zelo primerne, saj se otroci naučijo pazljivo ravnati z njimi, 

− vsa alternativa je dobrodošla, zdijo se mi zelo primerne, 

− imam pozitivno mnenje, 

− zdijo se mi odlične, 

− zelo primerne – zlasti ker spodbujajo ustvarjalnost, 

− v vrtcu izdelujemo veliko različnih igrač iz papirja (spomin, vstavljanke), otroci 

se veliko raje igrajo z igrami, ki jih izdelamo skupaj z njimi, 

− otroci se radi igrajo z nestrukturiranim materialom in odpadno embalažo. V škatle 

se skrivajo, jih pospravljajo, trgajo in namakajo v vodi ter na tak način raziskujejo. 

Z njimi izkažejo svojo kreativnost, uporabljajo jih namesto igrač, menim, da so 

igrače iz papirja pomembne za otroke v vrtcu, 

− pri igračah iz papirnatih materialov je manjša možnost čiščenja in vzdrževanja, 

− 4 vzgojitelji niso podali mnenja. 

 

Njihovo mnenje o vključenosti igrač iz papirnatih gradiv v vrtčevske dejavnosti je zelo 

pozitivno. Večina jih meni, da takšne igrače spodbujajo ustvarjalnost, raziskovanje in da 

ob njih razvijajo pozitiven odnos do rokovanja z njimi. Veliko jih je tudi mnenja, da so 

takšne igrače zaradi slabe odpornosti na zunanje dejavnike (trganje, stik z vodo itd.) 
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primerne le za drugo starostno obdobje oz. skupine predšolskih otrok. Le peščico motita 

njihova slaba obstojnost in manjša možnost čiščenja in vzdrževanja.  

 

10. vprašanje: Če bi sami izdelovali igračo iz valovitega papirja, kaj bi 

izdelali? 

 

S tem vprašanjem sem želela spodbuditi njihovo ustvarjalnost in jih spodbuditi k pripravi 

dejavnosti, prav tako pa so me zanimale njihove ideje igrač, ki bi lahko v prihodnje 

postale igralni del katere od vrtčevskih skupin. Njihove ideje so bile naslednje: 

− lutke, sestavljanke, 

− hišo, ladjo, morje, 

− daljnogled, škatlo, drevo-na katerega lahko pritrdijo različne stvari (ježki in 

različne vrste sadja), 

− vlak, 

− igralno hišico, avtomobile, vlakce, 

− družabne igre ali lutke, 

− knjige ali škatlo za shranjevanje drobnega materiala (krede, avtomobili,...) 

− sestavljanka, 

− različne živali, 

− hiške, lutke, like, domine,  

− glasbene inštrumente, živali, 

− hišo, avto, raketo, čoln, grad, 

− grad, 

− avto, ladjo, daljnogled, masko, 

− glasbene instrumente, tunel za žogice, 

− različne živali, 

− reševalec, gasilec, policaj – različne avtomobile, 

− hišice, 

− knjigo, 

− punčke, fantke, pohištvo, 

− grad in avto, 

− lutke, 

− puzzle, spomin, hiško za igro, lutke na palici,  

− tunel, čestitke, 
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− labirint, 

− sestavljanke, vstavljanke, spomin, 

− avto, hiša, cesta, 

− igračo Lačni medvedek, za izboljšanje pincetnega prijema, 

− vetrnice, spomin, vstavljanke, pretikanke, geometrijska telesa, 

− lutko, glasbilo, daljnogled, pokrivalo 

− 4 niso podale odgovora. 

 

Naštete ideje sem glede na njihovo funkcijo razdelila na skupine: namizne igre, prevozna 

sredstva, lutke, glasbeni instrumenti, bivanjski objekti in drugo. Rezultate prikazuje slika 

spodaj (slika 6.8). 

 

 

Slika 6.8: Skupine igrač, ki bi jih izdelale vzgojiteljice 
 

Raziskava je pokazala, da bi največ vzgojiteljic iz valovitega kartona izdelalo različne 

namizne igre (spomin, sestavljanke itd., prevozna sredstva (avtomobili, vlaki, ceste itd.)) 

ter številne druge izdelke (labirinte, knjige, daljnoglede itd.). 
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6.2 Izvedena dejavnost v vrtcu: 3D-sestavljanka iz kartona 

 

 

Slika 6.9: 3D kartonasta sestavljanka 

 

Uporabljeno 3D kartonasto sestavljanko sem izdelala sama v tehnični delavnici 

Pedagoške fakultete v Ljubljani (slika 6.9). Najprej sem na pisalni papir narisala različne 

dele teles živali – odločila sem se za tigra, slona, žirafo, kamelo in leva, jih izrezala in 

nato prerisala na valovit karton. Nato sem kose sestavljanke s pomočjo električne žage 

izrezala in robove zaščitila s tankim slojem laka za lase. Na ta način sem želela preprečiti 

prehitro trganje robov.  

 

Za uvodno motivacijo sem napisala kratko zgodbo "Jure in Vid se igrata". V njej dečka 

prek igre spoznavata lastnosti materialov papir in plastika. Otroke sem povabila na 

blazino in začela s pripovedovanjem. Otroci so zgodbo pozorno spremljali in komaj 

čakali, da izvedo, kako se dogodivščina dečkov iz zgodbe konča. S seboj sem imela tudi 

oba predmeta iz zgodbe – star popisan zvezek in kos plastike. Otroci so prepoznali oba 

predmeta in vsak je imel možnost rokovanja z obema materialoma. Z vprašanji, kot so: 

Opiši, kakšen je predmet, ki ga imaš v rokah? Kakšen je papir na otip? Kaj lahko s 

papirjem narediš? Lahko enako storimo s kosom plastike? Kateri predmet se skozi zgodbo 

ni uničil? Zakaj?, sem otroke s pomočjo tipa spodbudila k razmisleku o lastnostih 

ponujenega materiala.   

 

Besede, s katerimi so opisali plastiko, so bile: gladka, trda, malo ostra, lahka, rumena, 

ne da se je zmečkati. Besede, s katerimi so opisali zvezek oz. papir, so bile: tanek, hitro 

se strga, hitro se zmoči, lahko ga zmečkaš, bel, za risat. 
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Nato sem jim postavila še vprašanji "S čim sta se dečka v zgodbici igrala?" in "Ali se 

lahko igramo tudi s čim drugim kot samo z plastičnimi igračami? S čim še?". 

 

Njihovi odgovori so bili: "Nista se igrala s pravimi igračami.", "Sama sta si naredila 

igrače iz starih stvari.", "Vid je se igral s papirjem iz zvezka, Jure pa s kosom plastike iz 

stare škatle.", "Ja, lahko delamo aviončke ali pa ladijce iz papirja.", "S sestrico se igrave 

s kamenčki pa peskom, ko sva zunaj.". 

 

Vsi so vedeli, da se skozi zgodbo ni uničil kos plastike, niso pa znali razložiti zakaj. 

Povabila sem jih, da skupaj ugotovimo in preizkusimo, ali stvari iz zgodbe držijo. 

Predhodno sem pripravila prostor za eksperimentiranje in po skupinah po 4 povabila 

otroke k raziskovanju (slike 6.10 in 6.11).  Skupine so se izmenjavale toliko časa, dokler 

niso prišli na vrsto vsi otroci.  

 

 

Slika 6.10: Pripravljen material 

 

 

Slika 6.11: Pripravljeni taktilni pladnji 

 

Najprej sem jih povabila k mizi, kjer so jim bile ponujene različne vrste papirja in kosi 

plastike. Pri papirju so otroci lahko izbirali med risalnim papirjem, časopisnim papirjem, 

lepenko, valovitim kartonom in tiskalnim papirjem. Tako so lahko istočasno spoznavali 

tudi različne vrste papirnih materialov in njihove lastnosti. Prav tako je bila to miza, pri 

kateri so ponovno lahko primerjali različne lastnosti papirja in plastike; Njuno trdnost, 
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maso, sposobnost prepogibanja, trganja, mečkanja itd. Vsak si je najprej izbral en kos 

papirja in ga naglas opisal. Nato je izbral še enega, vendar drugačnega kot prvega, in tudi 

tega opisal (slike 6.12–6.14). 

 

 

Slika 6.12: Izbiranje materiala                                                  

 

  

Slika 6.13: Rokovanje s papirjem    

       

    

Slika 6.14: Mečkanje papirja 
 

Nato smo sedli za sosednjo mizo, kjer so bili pripravljeni taktilni pladnji, napolnjeni z 

vodo. Pri tej mizi so otroci ugotavljali vodoodpornost in plovnost obeh materialov. 

Vprašala sem jih, zakaj mislijo, da sem jim pripravila vodo, in večina jih je odgovorila, 

da "zato, da vidimo, če plava na vodi ali potone". To so sklepali s pomočjo zgodbe iz 

uvodne dejavnosti. Takoj za tem sem njihovemu raziskovanju pustila prosto pot (slike 

6.15–6.23).  
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Slika 6.15: Otroci spoznavajo lastnosti papirja ob stiku z vodo 

 

Otroci so papir položili v vodo in opazovali, kaj se z njim dogaja. Nekateri so ga opazovali 

dlje časa, drugi so ga potopili sami, nekateri so ga zmečkali, drugi so vzeli nove kose 

papirja in opazovali, kaj se bo zgodilo z njimi, itd.   

 

 

 

Slika 6.16: Trganje lepenke 

 

 

Slika 6.17: Otrok namaka papir 

 
 

 

Slika 6.18: Rokovanje z valovitim kartonom          
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Slika 6.19: Spoznavanje večplastnosti valovitega kartona 

     

 

Slika 6.20: Spoznavanje vodoodpornosti plastike       

                     

     

Slika 6.21: Spoznavanje trdnosti plastike 
 

              

Slika 6.22: Eksperimentiranje z vodo                                         
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Slika 6.23: Raziskovanje obeh materialov 

               

Čez čas sem jih vprašala, kaj so ugotovili. Njihovi odgovori so bili: 

"Najprej je plaval na vodi, ampak je hitr potonil." 

 

"Časopisni papir je ful hitr postal mehek in se je lažje strgal, karton je pa nekaj časa 

potreboval, ampak je tud postal mehek. Prej ga nisem mogel prepogniti, potem sem ga 

pa z lahkoto." 

 

"Najprej je bil bel, potem je postal temn in je potonil." Zakaj pa je postal temen (po 

kratkem razmisleku in ogledu potopljenjenega lista)? "Ne vem, mogoče ga je voda 

pobarvala." In takrat sem ga povabila, da skupaj najdeva pravi odgovor. Deček je vzel še 

en kos papirja, ga položil le z enim delom na vodno gladino in sva opazovala. S 

spodbudnimi vprašanji, kot so: "Kaj se dogaja s papirjem, ki je potopljen v vodo?", "Se 

enako dogaja z delom, ki ni v vodi?", je fantek ugotovil, da se je papir napil vode in zato 

postal temnejši (slike 6.24 in 6.25) 

 

 

Slika 6.24: Opazovanje lepenke ob stiku z vodo 
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Slika 6.25: Lepenka v celoti v vodi 

  

Enako smo nato storili s kosom plastike. Potopili so ga vodo in raziskovali vsak po svoje.  

Takoj ko so prepoznali razlike med papirjem in plastiko v stiku z vodo, so to navdušeno 

izrazili naglas. 

"Lej, Nika, plastika pa plava na vodi in se ne potopi tako kot papir!" 

"Ta [plastika] pa ne postane mehka." 

"Ta je pa čist ista kot prej, ko jo dam iz vode." 

"Ta pa ne spremeni barve. V to pa voda ne more prit noter." 

"Tko kot v zgodbici je. Pri nas je tudi papir potonil, plastika pa ne." 

 

Ko smo končali z eksperimentalnim delom, sem jih prosila, da mi povejo, kaj so prek te 

dejavnosti ugotovili. 

"Ja, da je tako kot v zgodbici. Papir se ful hitr strga, pa ne sme se zmočit, ker se uniči, 

plastika pa lahko, se ne more strgat." 

"Kos plastike je ful boljši, ker se ne uniči. Nisem ga mogla prepognit tko kot papirja, pa 

strgat in zmečkat tud ne." 

"Ko sem dal papir v vodo, je spremenil barvo, plastika pa ni." Zakaj pa je spremenil 

barvo? "Zato ker se je napil vode, plastika pa ne." 

"Plastiko sem imel veliko časa v vodi, pa se ni nič zgodilo, papir je pa kar razpadel. Sploh 

ga nisem mogel več vzet celega ven." 

"Plastika je ista k prej, samo obrisali smo jo, pa je taka k prej." 

 

"Meni je bil papir bolj všeč. Ker sem se z njim lahko več igrala. Na koncu sem ga strgala 

na čist mejhne koščke, pa so postali malo lepljivi." 

 

Ko so zaključili s svojimi ugotovitvami, sem jim razložila, zakaj sem sploh pripravila vse 

to. Povedala sem jim, da v vrtcu opažam, da se otroci igrajo predvsem s plastičnimi 
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igračami, ker so veliko bolj odporne na poškodbe. Vprašala sem jih, kaj vse se je zgodilo 

s papirjem, in našteli so vse že prej omenjene stvari. Papir se strga, lahko ga zmečkamo, 

v vodi se potopi, voda ga uniči itd. Na vprašanje, "ali se je enako zgodilo s plastiko", so 

vsi odgovorili z odločnim "Ne!". Nato so sami nadaljevali: Zato ker dojenčki, recimo, 

lahko plastične igrače poslinijo, pa se jim nič ne zgodi.", "Ja, pa zato, ker bi se naše 

igrače ful hitrej uničile, če bi bile iz papirja." 

 

Strinjala sem se z njihovimi odgovori in dodala, da ravno zaradi boljše vzdržljivosti 

plastičnih igrač ne rabijo tako zelo skrbet za njih, kot če bi bile papirnate, in da sem jim 

zato pripravila kartonaste sestavljanke živali. Opozorila sem jih na tehnično pravilno 

rokovanje. Pri igri z njimi bodo morali biti pazljivi, saj se prej uničijo kot plastične. 

Demonstrirala sem pravilno uporabo, tj. dele sestavljank sem sestavljala počasi in nisem 

uporabila prevelike sile, z igračami nisem udarjala po mizi, jim nakazala, da se kosov 

sestavljanke ne mečka ali zvija ali prepogiba, jim povedala, naj si igrač ne vlečejo iz rok 

in da naj ne bodo v stiku z vodo. Sami so nato odvrnili, da "bodo za njih lepo skrbeli, da 

bodo pazljivi in nežni in da jih ne bodo metali okrog, ker se potem lahko strgajo in 

uničijo". 

 

Igro s kartonasto 3D sestavljanko sem opazovala 1 mesec in si zabeležila ključne 

dogodke. 

 

22. 1. 2019: Prvič ponujena igrača 

 

Otroci med igro z igračo rokujejo pazljivo, se med seboj opozarjajo, če kdo z njo ravna 

pregrobo. Pri sestavljanju delov so pozorni na robove in z občutkom polagajo koščke 

enega k drugemu. Igra poteka pri mizi in živali so sestavljene iz ustreznih delov (slike 

6.26–6.31). 
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Slika 6.26: Koščki sestavljanke 

 

 

Slika 6.27: Sestavljanje živali 

 

  

Slika 6.28: Sestavljanje kamele 

 

 

Slika 6.29: Sestavljen slon 

 



53 

 

Slika 6.30: Igra v teku 

 

 

Slika 6.31: Igra z levom 
 

                      

25. 1. 2019: Živali dobijo drugačne dele teles 

 

Otroci kljub zavedanju, kateri telesni deli ustrezajo kateri živali, začno sestavljati 

domišljijske živali. Namesto slonovih ušes mu natakne žirafine noge, tiger dobi levovo 

grivo ipd. (slike 7.32–6.33). Rokovanje z igračo je še zmeraj ustrezno. Pazijo na dele 

sestavljank, ki bi se lahko hitro uničili – noge, repi, glave. 

 

 

Slika 6.32: Slon ima namesto uhljev noge                    
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Slika 6.33: Grozni lev 
                      

29.1. 2019: Prva poškodba 

 

Med igro se je žirafi strgal rep. Otroci so bili zelo vznemirjeni in razočarani ter me takoj 

poklicali k sebi. Vprašala sem jih za nasvet, kako bi oni rešili ta problem. Ena od deklic 

je takoj vzkliknila: "Z lepilom!" in seveda sem jo takoj spodbudila, naj preizkusi svojo 

idejo. Odšla je po lepilo v stiku in z njim namazala rep, a kmalu ugotovila, da to lepilo ni 

ustrezno, in se za rešitev obrnila name. Ponovno sem jo spodbudila k razmišljanju z 

vprašanji, kot so "Imamo v vrtcu samo tako vrsto lepila? S čim bi si še lahko pomagala?". 

Čez nekaj sekund se ji je utrnila še ena ideja. "Salotejp," je dejala in ga stekla iskat. Ko 

je prišla nazaj, me je najprej prosila, da popravim igračo, a sem ji dejala, da verjamem 

vanjo in da bo košček sestavljanke znala popraviti sama. In res, deklica se je lotila 

popravila in brez težav prilepila strgan delček nazaj na svoje mesto (slike 6.34–6.37).  

 

 

Slika 6.34: Prva poškodba: strgan rep 
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Slika 6.35: Prvi korak popravila 

 

           

Slika 6.36: Drugi korak popravila 

 

 

Slika 6.37: Tretji korak popravila 
 

8.2. 2019 Igrača je dobila nov igralni prostor 

 

Igra s 3D-sestavljanko se je v času izvajanja preselila na blazino, otroci so jo vključili k 

igri z drugimi igračami in z njo še vedno dokaj primerno ravnali. Nekateri so med igro 

 



56 

odmislili pravilno rokovanje, a do hujših poškodb ni prišlo. Nekatere noge so bile 

upognjene in robovi malo omehčani (slika 6.38).  

 

 

Slika 6.38: Omehčan rob na spodnjem delu ob stiku dveh koščkov sestavljanke 
 

14.2. 2019 Ideja deklice  

 

Otroke sem med igro povprašala, zakaj jim je ta igrača všeč. Ena od deklic je dejala, da 

ji je všeč zato, ker jo lahko preriše in ustvari novo. Če se kakšen delček strga ali uniči, ga 

lahko zamenjamo sami. S to idejo me je izjemno presenetila in takoj sem jo spodbudila, 

da mi pokaže, kako bi to idejo uresničila. Povabila sem jo v ustvarjalni kotiček in ji 

omogočila uporabo kateregakoli materiala in pripomočkov. Pri izvedbi sem pustila, da je 

bila popolnoma samostojna. Spremljala sem dogajanje in posredovala zgolj, ko je bilo to 

neizbežno.  

 

Košček sestavljanke je primerjala s ponujenim materialom in v predalu s papirnim 

materialom poiskala ustrezno vrsto papirja – valovito lepenko (slika 6.39).  

 

 

Slika 6.39: Različne vrste papirja (valovita lepenka čisto spodaj) 
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Vsak košček sestavljanke je nato s svinčnikom obrisala (slika 6.40) in s škarjami izrezala. 

Tu sem ji s striženjem priskočila na pomoč le pri ozkih predelih sestavljanke (slika 6.41). 

 

  

Slika 6.40: Prerisovanje 

 

  

Slika 6.41: Striženje 

 

Dele sestavljanke je sestavila skupaj in dobila žirafo, enako moji. Obe sva bili zelo 

ponosni nanjo in izdelek je ponosno pokazala prijateljem (slike 6.42–6.43). Takoj so jo 

želeli izdelati tudi ostali (tega projekta se bom z veseljem lotila po končanem diplomskem 

delu). 
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Slika 6.42: Izrezani koščki sestavljanke 

 

                

    Slika 6.43: Otroška žirafa poleg moje 

 

18. 2. 2019 Otroci so sami popravili poškodovane dele sestavljanke 

 

Igra s 3D-sestavljanko je bila otrokom še vedno zanimiva, njihovo rokovanje z njo pa še 

vedno ustrezno. Koščki sestavljanke se niso trgali, otroci so z njo previdno rokovali in se 

vedno znova opozarjali ob pregrobi igri. Včasih so v vnemi pozabili na pravilno 

rokovanje in z igračami tolkli po igralni površini (mizi ali tleh), a do večjih poškodb ni 

prišlo. Če pa se je kakšen rep ali rob sestavljanke omehčal, so ga sami z lepilnim trakom 

oblepili in mu tako podaljšali igralno dobo.  

 

21.2. 2019 Risanje živali 

 

Deček je čisto samostojno vzel sestavljeno žival k mizi, kjer so bili ponujeni svinčniki in 

pisalni papirji, in jo začel prerisovati. Kmalu je to opazila ena od deklic in se mu pri tem 

pridružila. Nato so se mu pridružili še nekateri drugi otroci (slike 6.44–6.49).  
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      Slika 6.44: Risba kamele                               

 

 Slika 6.45: Risba leva               
 

 

Slika 6.46: Risba žirafe    

                                                               

 

Slika 6.47: Risba tigra 
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Slika 6.48: Risba slona 

 

 

Slika 6.49: Risba še enega slona 

 

22.2.2019 Igranje s 3D-sestavljanko se nadaljuje 

 

Igračo sem pustila v igralnem kotičku, tako da lahko otroci prosto posegajo po njej še 

naprej.  

 

6.3 Aktivno spremljanje otrokove aktivnosti med celotno izvedeno 

dejavnostjo 

 

Otroke sem med dejavnostjo spremljala s pomočjo ček liste (Tabela 1). Zanimalo me je, 

na kakšen način bodo ob dejavnosti sodelovali, kako bo predhodno spoznavanje 

materialov vplivalo na njihovo rokovanje s ponujeno igračo, kako se bodo ob igri obnašali 

in koliko se bodo naučili ob lastnem raziskovanju oz. izkustvenem učenju. Izbrala sem 

10 naključnih otrok in ne celotne skupine zaradi bolj kakovostnega spremljanja njihove 

aktivnosti.  
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Tabela 1: Ček lista za spremljanega otroka.  

 

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

      

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

      

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne ideje. 

       

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

      

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

      

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z odraslimi.       

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga moramo 

spodbujati za to. 

      

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom itd. 

      

 

6.4 Ugotovitve 

 

Ugotovila sem, da je ponujena igra otroke spodbudila h komunikaciji tako z mano kot 

tudi s sovrstniki. Otroci so med eksperimentom med seboj delili svoje izkušnje, si 

pomagali in postavljali vprašanja v povezavi z materiali.  

 

Razumevanje predstavljene dejavnosti so dokazali s pravilnim sklepanjem ob dobljenih 

rezultatih eksperimenta, z odgovori na zastavljena vprašanja in deljenjem svojih novo 

pridobljenih znanj s sovrstniki. Kasneje pri igri njihova komunikacija ni zamrla, ampak 

se je še povečala. Ne samo, da so komunicirali zaradi potrebe igre, med seboj so se tudi 

opozarjali, ko kateri izmed otrok ni pravilno ravnal z igračo. Ob opozoritvi so tudi 

omenili, kaj ni bilo ustrezno in kako bi moral izboljšati svoje rokovanje z igračo.  
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Pri kategoriji ustvarjalnosti se je večina otrok zelo dobro izkazala. Skozi celotno 

dejavnost so uporabljali svojo domišljijo. Pri eksperimentalnem delu so brez zunanjih 

spodbud raziskovali in spoznavali različne lastnosti materialov, iz ponujenih koščkov 

sestavljank sestavljali nove like in imeli vrsto različnih idej, kako igro spremeniti, 

nadgraditi.  

 

Predhodno eksperimentalno delo jim je omogočilo bolj kakovostno logično razmišljanje. 

Ob igri so lažje razumeli, kaj se s kartonom zgodi, če pride v stik z vodo, se prepogiba 

ipd. Tako so imeli bolj točno predstavo o tem, kakšno rokovanje bo igrači podaljšalo 

življenjsko dobo. Njihovo ravnanje z igračami in dolga obstojnost igrač sta pokazatelja, 

da so si veliko lastnosti materialov zapomnili prek uvodne zgodbe, te informacije pa 

podkrepili še z raziskovalnim delom – eksperimentom. 

 

Celotna dejavnost je bila načrtovana tako, da je bil otrok notranje motiviran za njeno 

izvedbo. Z uvodno zgodbo sem pritegnila zanimanje in radovednost otrok, jim z 

eksperimentom omogočila samostojno raziskovanje in pridobitve odgovorov na lastna 

vprašanja o materialih, z igro in ustreznim rokovanjem z igračami pa znanje še dodatno 

podkrepila. 
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7 OVREDNOTENJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN 

HIPOTEZ 

 

Namen diplomskega dela – razviti tehnično pravilno ravnanje z igračami pri otrocih, 

starih 5–6 let, sem dosegla. Način učenja, ki sem ga uporabila v svoji dejavnosti, tj. 

izkustveno učenje, se je izkazal za ustreznega in učinkovitega. Otroci so prek lastne 

aktivnosti spoznavali in se učili o lastnostih tehničnih materialov papir in plastika ter o 

pravilnem rokovanju z njima. Pomembno se mi zdi, da so spoznali razliko med 

rokovanjem z obema materialoma in tako omogočili daljšo življenjsko dobo kartonasti 

3D-sestavljanki, ki jo v vrtcu uporabljajo še zdaj.  

 

V nadaljevanju predstavljam, kako sem dosegla zadane cilje (C1–C7): 

 

C1: Predstaviti izkustveno učenje. 

Otrokom sem nezavedno predstavila izkustveno učenje. Prek spodbudne uvodne 

motivacije sem jih vodila k lastni aktivnosti, želji po raziskovanju in odkrivanju 

odgovorov ob pripravljenem eksperimentu. Otroci so lahko z materialom svobodno 

manipulirali in spoznavali njegove lastnosti na sebi ljub način. Izkušnje, pridobljene z 

eksperimentom, so nato prenesli na igro s 3D kartonasto igračo. Med igro so z igračo 

večino časa ustrezno rokovali, takoj opazili, če kdo izmed otrok ni ravnal pravilno, in ga 

na to tudi opozorili. Teoretična izhodišča izkustvenega učenja smo predstavili v 4. 

poglavju. 

 

C2: Predstaviti tehnične materiale. 

Tehnična materiala papir in plastiko sem otrokom predstavila na 2 različna načina. 

Najprej prek zgodbe, kjer so lastnosti zgolj opisane, nato pa še fizično prek eksperimenta. 

V zgodbo sem vključila lastnosti trdnosti, vodoodpornosti in sposobnosti prepogibanja. 

Pri eksperimentalnem delu so otroci spoznali tudi različne vrste papirja, kasneje pa so te 

vodile do ugotovitve, da je papir ne glede na vrsto še vedno veliko manj odporen na 

zunanje dejavnike kot plastika. Otroci so kose papirja in plastike držali v rokah, se z njimi 

rokovali na različne načine, preverjali njihovo trdnost, težo, debelino, možnost mečkanja 

in vodoodpornost. Opazovali so, kaj se z materialoma zgodi ob stiku z vodo, in aktivno 
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razmišljali, zakaj se na primer papir v vodi zmehča, plastika pa ne. Teoretična izhodišča 

in uporabne značilnosti posameznih materialov smo podali v poglavju 5. 

 

 

C3: Uporabiti izkustveno učenje za spoznavanje tehnično pravilnega ravnanja z 

igračami. 

Učenje prek lastnih izkušenj je otroke vodilo do spoznanja tehnično pravilnega ravnanja 

s ponujeno igračo oz. z igračami iz enakega materiala – kartona. Ker lastnosti tehničnih 

materialov niso spoznali zgolj prek razlage, ampak tudi prek fizičnega rokovanja z njima, 

sta se njihova izkušnja in znanje še bolj poglobila. Kljub rahlemu padanju njihovega 

zavedanja o tehnično pravilnem ravnanju med celotnim časom igre, zaradi užitka, navala 

čustev in podobno, do večjih poškodb ni prišlo velikokrat. Ko je do njih prišlo, pa sem 

jih spodbudila k lastni aktivnosti in s tem popravila igrače brez pomoči odraslih. To se je 

izkazalo za zelo učinkovito odločitev, saj so otroci na ta način dobili in prevzeli občutek 

odgovornosti in ob poškodbi ter popravilu občutili različna čustva (žalost, razočaranje, 

motiviranost, veselje, ponos). Izvedbena dejavnost v vrtcu je predstavljena v poglavju 

7.2. 

 

C4: Predstaviti pravilno rokovanje z igračo. 

Pravilno rokovanje sem otrokom predstavila tik po izvedenem eksperimentalnem delu. 

Nekaj otrok sem povabila k mizi in jim predstavila ponujeno igračo. Želela sem, da otroci 

sami pridejo do ugotovitev, kaj pomeni pravilno rokovanje z igračo. Z vprašanji sem jih 

spodbudila k razmišljanju in skupaj smo prišli do odgovorov. Pravilno rokovanje zajema 

več dejavnikov. Ti so: 

− koščke sestavljank med seboj sestavljamo z občutkov, z njimi ne rokujemo na 

grob način, ne na silo in brez hitenja, 

− koščkov sestavljank ne mečkamo ali prepogibamo, z njimi ne udarjamo močno 

po površinah in ne dopustimo, da pridejo v stik z vodo, 

− s sestavljenimi živalmi ne tolčemo in ne potiskamo premočno po igralni površini,  

− na majhne ali ozke dele sestavljank, ki so bolj občutljivi za možnost poškodbe, 

smo pozorni in s prepogibanjem ne spodbudimo poškodbe, 

− ob zaključku igre sestavljene živali razstavimo in koščke pospravimo nazaj v 

škatlo. 
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C5: Ugotoviti, kako si pravilno ravnanje z igračami razlagajo vzgojitelji. 

Analiza ankete je pokazala, da si vzgojitelji pravilno ravnanje z igračami razlagajo na dva 

načina. Malo več kot polovica jih meni, da pravilno ravnanje z igračami poteka takrat, ko 

otrok: 

− igračo uporablja v skladu z navodili (če ta so),  

− jih po igri pospravi nazaj na svoje mesto,  

− igrač ne meče po tleh in jih ne lomi ter ne vleče drugim otrokom iz rok, 

 

− ob igri ne uporablja sile, 

− ima do igrače spoštljiv odnos in zna skrbeti zanjo. 

 

Za pravilno ravnanje pa niso odgovorni le otroci. Anketiranke so mnenja, da so tudi one 

zadolžene za to. Pravilno ravnanje z igračami, v katero so vključene one, si razlagajo 

tako: 

− pravilno vzdrževanje in redno čiščenje igrač, 

− redni pregledi možnih poškodb ali manjkajočih delov, 

− odstranitev neprimernih igrač, 

− usmerjanje otrok k ustrezni uporabi igrač ter  

− opozarjanje o nepravilni uporabi in demonstriranje pravilnega rokovanja. 

 

Mnenja in stališča vzgojiteljic o pravilnem ravnanju z igračami so podana v poglavju 7.1. 

 

C 6: Ugotoviti, kaj o trenutnem otrokovem rokovanju z igračami menijo 

vzgojiteljice. 

Mnenja o ustreznosti otrokovega rokovanja z igračami so bila zelo deljena. Najbolj 

opazna razlika je med enakim številom vzgojiteljic, ki ocenjujejo otrokovo rokovanje kot 

primerno, ter tistimi, ki menijo, da bi to moralo biti veliko boljše. Največ vzgojiteljic pa 

je mnenja, da je otrokovo rokovanje z igračami predvsem odvisno od vrste igrače. 

Rezultati ankete pa so pokazali, da se večini vzgojiteljic zdi učenje otrok o pravilnem 

tehničnem rokovanju z igračami pomembno ali zelo pomembno in obvezno. Mnenja 

vzgojiteljic o trenutnem ravnanju z igračami so podana v poglavju 6.1. 

 

C7: Ugotoviti, na kakšen način vzgojiteljice v vrtcu razvijajo odnos do igrač. 
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Vzgojiteljice so pri načinu razvijanja odnosa do igrač pri otrocih precej enotne. Večina 

ga razvija z metodama razlage in demonstracije. Otroke vsakodnevno opazujejo pri igri 

in jih opozorijo ob neprimerni igri. Poleg opozorila jim tudi pokažejo pravilno rokovanje 

in jih spodbujajo k ustrezni igri. Ustrezen odnos do igrač povezujejo tudi z igranjem po 

pravilih in z namenom, ki je bil igrači dan. Nekatere razvijajo pozitiven odnos do igrač z 

individualno igro, ustrezno motivacijo in spodbudami ter z vključitvijo v igro. Spoštljiv 

odnos do igrač pri otrocih razvijajo s pogovori o igračah in njihovi pravilni uporabi. 

 

V diplomskem delu sem preverjala tudi veljavnost 5 hipotez (H1–H5):  

 

H1: Večina vprašanih vzgojiteljic je mnenja, da otroci ne znajo pravilno rokovati z 

igračami. 

To hipotezo lahko le delno ovržem. Mnenja vzgojiteljic so precej deljenja. Največ jih je 

mnenja, da na ustrezno rokovanje otrok z igračami vpliva predvsem vrsta igrače. Druga 

najpogostejša odgovora, z enakim številom, pa sta bila, da vzgojiteljice ocenjujejo, da bi 

moralo biti rokovanje veliko boljše ali pa se jim zdi rokovanje primerno.  

 

H2: Večina vprašanih vzgojiteljic je mnenja, da starši z otroki ne razvijajo 

ustreznega odnosa do igrač. 

Ta hipoteza je bila uspešno postavljena. Vzgojiteljice so mnenja, da starši z otroki doma 

ne razvijajo ustreznega odnosa do igrač, Se pa čutijo tudi same odgovorne za to, kar je 

pokazalo enako število odgovorov pri starših in vzgojiteljicah kot oseb, ki najbolj vplivajo 

na otrokov odnos do igrač.  

 

H3: Razvijanje odnosa do igrače ob igri bo podaljšalo čas uporabnosti igrače po 

izvedeni dejavnosti. 

Igrače ob koncu izvedene dejavnosti so bile pokazatelj uspešno postavljene hipoteze. Te 

niso bile nikoli poškodovane do točke, da kakšen od koščkov ne bi bil več uporaben, 

nekaj od njih se je poškodovalo, a se jih je dalo s pomočjo lepilnega traku popraviti, na 

vseh pa se poznajo le manjše poškodbe, npr. zmehčani robovi, odstopanje zgodnje plasti 

papirja v kotih, prepognjene okončine ali rilci. Čas uporabnosti igrače se je izkazal za 

zelo dolgega, na kar sta definitivno vplivala ustrezno rokovanje in razvijanje pozitivnega 

odnosa do igrače.  
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H4: Na pravilno ravnanje z igračo bo veliko bolj vplivala učna in vzgojna vrednost 

igrače kot material sam. 

Končna evalvacija dejavnosti je pokazala, da zastavljena hipoteza drži. Kljub temu, da je 

bil uporabljeni material (papir oz. karton) veliko manj odporen na tehnično nepravilno 

rokovanje kot plastika, je ponujena 3D kartonasta sestavljanka po mesecu dni igre še 

vedno uporabna in ponujena kot ena od igrač v igralnem kotičku. Otroci so zaradi 

izkustvenega učenja pridobili bolj kakovosten odnos do igrače in ob igri spodbujali svoj 

socialni ter čustveni razvoj. Ob poškodbi so občutili žalost in želeli poškodbo popraviti. 

Pridobljena vzgojna vrednost igrače se je kazala v medsebojnem sodelovanju in 

opozarjanju na nepravilnosti. Znanje, pridobljeno prek eksperimentiranja, so povezali s 

tehnično pravilnim rokovanjem in tako omogočili obstojnejšo igro. Širili so tudi svoje 

miselne strukture vzroka in posledice.  

 

H 5: Deklice bodo bolj uspešne pri pravilnem tehničnem ravnanju, pri njihovi igri 

pa bo manj poškodb na igračah kot pri dečkih. 

To hipotezo ovržem. Spol otroka ni bil dejavnik, ki bi vplival na tehnično pravilno 

ravnanje. Tako deklice kot dečki so med igro poškodovali koščke igrač. Njihova igra se 

je sicer razlikovala, a je bilo njihovo rokovanje odvisno od njihovega odnosa do igrače, 

navala čustev med igro ali pozabljivosti. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Večletno opazovanje otroške igre in odnosa otrok do igrač me je spodbudilo k 

raziskovanju in pisanju tega diplomskega dela.  

 

Z dejavnostjo, ki sem jo pripravila otrokom, sem zelo zadovoljna. Otroci so dokazali, 

kako zelo so ob pravi motivaciji samostojni, sposobni in razumljivi. Njihovo samostojno 

raziskovanje je pripeljalo do notranje motivacije po tehnično ustreznem rokovanju z 

igračami. Prek eksperimentiranja so sami prišli do zaključkov, ki sem jih pri tej dejavnosti 

želela doseči. Njihovo manipuliranje z materialoma in istočasno učenje o njunih 

lastnostih je otroke pripeljalo do ustrezne uporabe ponujene 3D kartonaste sestavljanke. 

Zaradi predhodnih izkušenj so točno vedeli, kaj se bo zgodilo z igračo, če z njo ne bodo 

pravilno rokovali. Tako so se med seboj med igro opozarjali in skrbeli, da ta ni prišla v 

stik z vodo.  

 

Tudi ko je prišlo do poškodb, so se znali s problemom spopasti in ga samostojno odpraviti. 

Strgan košček sestavljanke jih je spodbudil k razmišljanju o možnih  načinih popravila. 

Sami so preizkusili različne načine popravil in brez mojega vodenja prišli do odgovorov. 

Igračo so sami popravili tako, da je bila zopet uporabna za igro.  

 

Poleg spodbud k razmišljanju pa je sestavljanka ali pa morda kar celotna dejavnost otroke 

spodbudila tudi k ustvarjalnosti. Ideja deklice, da bi otroci lahko sami izdelali dodatne 

dele živali, me je močno presenetila. Zelo sem bila ponosna nanjo in jo spodbudila k 

uresničitvi te zamisli. Deklica je brez mojih navodil sama poiskala ustrezen material 

(valovit karton), prerisala dele sestavljanke, jih izrezala in izdelala žirafo, enako moji. To 

je nato pokazala ostalim otrokom, ki so jo želeli izdelati tudi sami.  

 

Otroci so z njo dokazali, da otroška domišljija nima meja. Na začetku so živali sestavljali 

tako, da so izdelali pravega slona, tigra itd., a so kmalu začeli sestavljati različna 

domišljijska bitja. Prosta možnost izbire sestavnih delov jim je omogočila popolno 

svobodo in veselje ter užitek v igri. Sestavljanko so vključevali k drugim igračam in jo 

vsakodnevno vključevali v svojo igro.  
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Izvedena dejavnost je pokazala, kako zelo učinkovito je izkustveno učenje in kako 

pozitivne učinke ima na otroke. Otroci so prek dejavnosti dobili občutek samostojnosti in 

odgovornosti ter se čustveno povezali z igračo. Njihova notranja motivacija jih je 

pripeljala do ustreznega rokovanja z igračo in ji kljub netrpežnemu materialu podaljšala 

življenjsko dobo.  

 

Z diplomskim delom želim spodbuditi tako vzgojitelje kot tudi starše, da otrokom z 

ustreznimi dejavnostmi omogočijo samostojno raziskovanje in učenje. Znanje, 

pridobljeno na tak način, bo otrok veliko bolj poglobil, spoštoval in se ob tem počutil bolj 

odgovornega in samostojnejšega.  
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 10  PRILOGA 

 

 Zgodba za uvodno dejavnost: 

 

Jure in Vid se igrata 

Sredi majhnega mesta sta v majhnem bloku živela Jure in Vid. Najraje od vsega sta skupaj 

preganjala dolgčas nekje zunaj. Rada sta se lovila, igrala skrivalnice in spuščala zmaja. 

Nekega dne sta se srečala na šolskem igrišču in oba sta imela v rokah različna predmeta. 

Ker sta se naveličala igrač, sta se dogovorila, da s seboj prineseta predmet presenečenja. 

Jure je s seboj prinesel kos rumene plastike.  

»To je kos starega plastičnega zaboja, kjer je imela mama pospravljena oblačila,« je 

dejal Jure. 

 »To pa je očkov popisan zvezek,« je odvrnil Vid.  

Sedla sta na bližnjo ograjo in si izmenjala prinesena predmeta. Jure je listal po zvezku, 

Vid pa je kos plastike obračal, si ogledoval njegovo obliko in robove.  

»Hej, Vid, imam idejo! Vidiš tam ogromno lužo? Pridi, greva se igrat, da sta najina 

predmeta ladji, luža pa širni ocean.«  

»Dobra zamisel, Jure. Iz zvezka bom odtrgal eno stran, da očka ne bo opazil. Lahko greva 

tekmovati, katera ladja bo s pomočjo najinega pihanja prej prišla na drugo stran.« 

In res, sedla sta ob lužo, Jure je svoj kos plastike položil na gladino vode in počakal, da 

je še Vid položil kos papirja zraven njegove ladje. Še preden sta uspela pričeti s 

tekmovanjem, se je Vidova papirnata ladja omočila in pristala na dnu velikanske luže. Z 

Juretovo plastično pa se ni zgodilo nič. Kos plastike je še vedno plaval na gladini vode. 

Vid je otožno pogledal Jureta, ta pa ga je potolažil in se že domislil nove ideje.  

»Pojdiva se igrat, da sta najina predmeta vesoljski ladji, kamenčki pa bodo strašni 

Nezemljani.«  

Sprehodila sta se do bližnjega drevesa in na veje položila obe vesoljski ladji; plastično in 

papirnato. Nato sta nanju začela polagati kamenje. Na začetku sta obe vesoljski ladji 

zdržali nekaj majhnih kamenčkov, ko pa so na vrsto prišli večji, se je Vidov na novo strgan 

list iz zvezka začel trgati. Ko sta položila šesti kamen, se je Vidova papirnata vesoljska 

ladja strgala. Ko je videl, da je Juretova ladja še zmeraj cela, je postal še bolj žalosten. 

Vid ga je ponovno potolažil, objel in razmišljal, kako bi lahko potolažil svojega prijatelja. 

Medtem ga je po licu pobožal rahel pomladni veter in dobil je krasno zamisel!  
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»Vid, Vid, imam idejo! Igrajva se, da sta najina predmeta letali!« 

Vid se je nasmehnil, iz zvezka odtrgal še eno stran in jo začel prepogibati. Zelo dober je 

bil namreč v prepogibanju papirnatih letal.  

»Tadaaaa, poglej, to je najhitrejše letalo, kar si jih kadarkoli videl! Zna leteti visoko med 

oblaki! Aaaam, kje pa je tvoje letalo Jure?«  

Jure se je nasmehnil in dejal: »Mojega kosa plastike se ne da prepogibati in iz njega ne 

morem ustvariti letala. Vidiš, tudi tvoj papirnati zvezek je super igrača.«  

»Pa je res!« je rekel Vid in iz zvezka odtrgal še en list. »Izvoli, Jure, prepogni si še ti svoje 

letalo in se igrajva.« 

 

 Rezultati ček liste 

Imena otrok so anonimna, zato so namesto z imeni označeni s številkami.  

Legenda:  

0 = najmanj, 5 = najbolj 

 

Otrok številka 1:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

     ⚫ 

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

    ⚫  

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

      

⚫ 

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

    ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

     ⚫ 

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

     ⚫ 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati k temu. 

    ⚫  

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh 

kot motivator, strah pred 

neuspehom itd. 

 ⚫     
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Otrok številka 2:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

    ⚫  

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

   ⚫    

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne ideje. 

      

  

 

⚫ 

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

   ⚫    

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

     ⚫ 

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

     ⚫ 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga moramo 

spodbujati k temu. 

   ⚫    

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom 

itd. 

    ⚫   

 

 

Otrok številka 3:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

  ⚫     

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

    ⚫  

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne ideje. 

      

  

 

⚫ 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

 ⚫      

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 
⚫       

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z odraslimi.    ⚫    

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga moramo 

spodbujati k temu. 

 ⚫      
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Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom itd. 

      ⚫ 

 

Otrok številka 4:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

     ⚫ 

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

      ⚫ 

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

      

  

 

⚫ 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

      ⚫ 

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

     ⚫ 

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

     ⚫ 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati k temu. 
⚫        

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom 

itd. 

    ⚫   

 

Otrok številka 5:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

   ⚫    

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

   ⚫    

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. Je impulziven, ima 

nenavadne ideje. 

   

⚫ 

   

  

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

    ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden (čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

     ⚫ 

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

    ⚫  
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Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga moramo 

spodbujati za to. 

    ⚫  

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom itd. 

 ⚫     

Otrok številka 6:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

   ⚫    

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

     ⚫  

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

   

  

 

   

 

 

⚫ 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

   ⚫    

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

    ⚫   

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

    ⚫   

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati k temu. 

   ⚫    

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom 

itd. 

⚫       

 

Otrok številka 7:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

     ⚫ 

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

     ⚫  

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

   

  

 

   

⚫ 

 

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

    ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

    ⚫   
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Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Manipulira z informacijami. 

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

   ⚫    

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati za to. 

   ⚫    

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh kot 

motivator, strah pred neuspehom 

itd. 

⚫       

 

Otrok številka 8:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

    ⚫   

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

     ⚫  

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

   

  

 

   

 

 

⚫ 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

    ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

    ⚫   

Delo z drugimi Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

   ⚫    

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati k temu. 

 ⚫      

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh 

kot motivator, strah pred 

neuspehom itd. 

⚫       

 

Otrok številka 9:  

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

   ⚫    

Razumevanje Demonstrira močna mnenja/ 

občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

  ⚫     

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

   

  

   

⚫ 
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Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

     ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

    ⚫   

Delo z drugimi Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

   ⚫    

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati za to. 

  ⚫     

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh 

kot motivator, strah pred 

neuspehom itd. 

⚫       

 

Otrok številka 10: 

Kategorija Opazovanje 0 1 2 3 4 5 

Spraševanje Postavlja vprašanja. 

Gre v podrobnosti pri odgovorih. 

    ⚫   

Razumevanje Demonstrira močna 

mnenja/občutke. 

Potegne sklepe/zaključke. 

      ⚫ 

Ustvarjalnost Izumitelj. 

Izdela novo obliko ali model. 

Je raziskovalen. 

Je impulziven, ima nenavadne 

ideje. 

   

  

 

   

⚫ 

 

 

Logično 

razmišljanje 

Je uspešen pri kompleksnih 

dejavnostih. 

    ⚫  

Pomnjenje Je globoko pazljiv/previden 

(čuječ). 

Manipulira z informacijami. 

   ⚫    

Delo z 

drugimi 

Rad govori/se pogovarja z 

odraslimi. 

     ⚫ 

Sposobnost 

tveganja 

Dober pri ugibanju, toda ga 

moramo spodbujati k temu. 

 ⚫      

Dodatno Nagnjenost k popolnosti, uspeh 

kot motivator, strah pred 

neuspehom itd. 

    ⚫   
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Anketni list: 

 

 

 RAZVIJANJE TEHNIČNO PRAVILNEGA RAVNANJA Z IGRAČO PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Spoštovani, 

 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem Vaše mnenje in izkušnje z namenom pridobivanja 

povratnih informacij, ki bodo nato vključene v mojo raziskavo. Ta se veže na izbrano 

temo Razvijanje tehnično pravilnega ravnanja z igračo pri predšolskih otrocih s pomočjo 

3D-sestavljanke iz valovitega kartona. Vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori pa bodo 

uporabljeni le v namen raziskovanja. 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

Nika Eterovič 

 

 

 

Ljubljana, maj 2019                                         
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Spol:  
 

 Moški.  
 Ženski. 

 

 
V katero starostno skupino spadate?  
 

 Do 20 let.  

 21–40 let.  

 41–60 let.  

 61 let ali več.   
 

 
Izobrazba:  
 

__________________________ 

 

 
Delovno mesto: 

  

 Vzgojitelj/-ica predšolskih otrok.  

 Pomočnik vzgojitelja/-ce.  

 Drugo:  
 

 
Delovna doba v vrtcu (v letih):  
 

__________________________ 

 
Kako si razlagate pravilno ravnanje z igračami?  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ocenite pomembnost naslednjih dejavnikov za kakovostno igračo (1 – zelo nepomembno, 5 – zelo 

pomembno).  
 

 1 2 3 4 5 

Material      
Navodila      
Število sestavnih delov      
Vrsta namena igrače      
Oblika      
Varnost      
Čas igre      
Velikost      
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Kako ocenjujete rokovanje otrok z igračami?  

 Primerno.  

 Pomanjkljivo.  

 Povprečno.  

 Moralo bi biti veliko boljše.  

 Odvisno od vrste igrače.  

 

Na kakšen način izboljšujete oz. bi izboljšali rokovanje z igračami pri otrocih? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ali menite, da nam je na voljo dovolj virov oz. literature o pravilnem tehničnem rokovanju z 

igračami?  

 Ni jih.  

 Premalo jih je.  

 Teh je ravno prav.   

 Na voljo jih je veliko.   

    

Kako pomembno se vam zdi, da se otrok nauči pravilnega rokovanja z igračami?  

 Ni pomembno.  

 Ne zdi se mi obvezno, je pa priporočljivo.  

 Zdi se mi pomembno.  

 Zdi se mi zelo pomembno in obvezno.  

 

Kaj se vam zdi, da najbolj vpliva na otrokov odnos do igrač (1 – najmanj, 5 – najbolj)?  

 

 1 2 3 4 5 

Cenovno čedalje bolj dostopne 

igrače      

Starši      
Vzdržljivi materiali      
Vzgojitelji      
Sovrstniki      
Drugo:      
Kako ocenjujete in kakšno mnenje imate o primernosti igrač iz papirnih gradiv (karton, lepenka 

itd.) pri dejavnostih v vrtcu?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Če bi sami izdelovali igračo iz valovitega kartona, kaj bi izdelali?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
Na pravilno ravnanje z igračo lahko vpliva (1– malo vpliva, 5 – zelo vpliva):  
 

 1 2 3 4 5 

Oblika in zasnova igrače      
Varnostni vidiki      
Funkcija igrače (kaj omogoča)      
Uporabnost igrače      
Konstrukcija in izdelava      
Material      
Barve in laki      
Embalaža      
Natančnost in kvaliteta izdelanih 

delov igrače      

Sestavljivost in razstavljivost 

igrače      

Možnost vzdrževanja      
Možnost manjših popravil igrač      
Učna in vzgojna vrednost igrače      
Vzbujanje aktivnosti in 

ustvarjalnosti pri otroku      

Konstrukcijske možnosti igrače      
Možnost igrače za skupinsko igro      
Tematika igre      
 

 


