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I 

 

POVZETEK 

Namen diplomskega dela je spodbuditi čutne zaznave predšolskih otrok preko različnih 

tehničnih dejavnosti ter pokazati vzgojiteljicam, kaj vse se da izvajati in zraven vključiti 

tehnično vzgojo.  

V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na pomembnost tehnične vzgoje 

v vrtcu. Navedli smo tudi cilje tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju. Opisali smo 

najpogosteje uporabljene tehniške materiale ter opozorili na pomembnost tehničnih 

kotičkov. Pozornost smo namenili tudi aktivnemu učenju v vrtcu, ki je zelo pomembno 

pri razvoju predšolskega otroka, saj otroke bolj motivira, hkrati pa pridobivajo konkretne 

izkušnje, kar pripomore k večji zapomnitvi. Navedli smo tudi čutila, ki smo jih spodbujali 

preko tehničnih dejavnosti in opisali njihovo delovanje. 

V praktičnem delu prikazujemo odgovore otrok na vprašanja pred izvedbo tehničnih 

dejavnosti in po njih. Prav tako je pri vsakem čutilu opisanih sedem dejavnosti, ki 

vključujejo raziskovanje in spoznavanje otrokovih čutil. Otroci so bili aktivno vključeni 

v vsako dejavnost. Ob koncu dejavnosti smo pri vsakem čutilu zapisali analizo vseh 

dejavnosti. Iz odgovorov na vprašanja je razvidno, da so otroci preko tehničnih dejavnosti 

pridobili veliko izkušenj ter napredovali v znanju, iz njihovih odzivov pa smo razbrali, 

da so jim bile dejavnosti zanimive, prav tako  so se jim bolj vtisnile v spomin, saj so bili 

pri dejavnostih aktivni.  

Vzgojitelji smo tisti, ki moramo otroku ponuditi čim več materialov, da jih otroci lahko 

spoznajo in tudi uporabijo. S tem pripomoremo k njihovem razvoju mišljenja, ustvarjanja, 

ročnih spretnosti, domišljije ...  

Ključne besede: čutne zaznave, predšolski otrok, tehnična vzgoja, tehniški materiali, 

tehnične dejavnosti, aktivno učenje. 
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FACILITATING OF PRESCHOOL CHILDREN’S 

SENSUAL PERCEPTIONS WITH TECHNICAL 

ACTIVITIES 

SUMMARY 

The purpose of the diploma work is to stimulate sensory perceptions of pre-school 

children through various technical activities and to show the educators what all can be 

done by including also technical education in their work. 

In the theoretical part of the thesis, we focused on the importance of technical education 

in the kindergarten. We also outlined the goals of technique and technology in the pre-

school period. We have described the most frequently used technical materials and 

pointed out the importance of technical corner boards. We also paid attention to the active 

learning in kindergarten, which is very important in the development of a pre-school 

child, since it motivates children more, and at the same time acquires concrete 

experiences, which helps to remember more. We also introduced the senses that were 

promoted through technical activities and described their operation. 

In the practical part we present the answers of children to questions before and after the 

implementation of technical activities. Seven activities are also described in each 

sensation, including the exploration and understanding of the child's senses. Children 

were actively involved in each activity. At the end of the activity, we analyzed each 

activity and wrote it down. From the answers to the questions, it is evident that children 

through the technical activities gained a lot of experience and progressed in the 

knowledge, and from their responses we realized that the activities were interesting, and 

they were more impressed in their memory, since they were active. 

 

 

 



III 

 

We are educators who have to offer as many materials as possible to the child so that 

children can learn and use them. By doing so, we contribute to their development of 

thinking, creativity, manual skills, imagination skills ... 

Key words: sensory perceptions, preschool children, technical education, technical 

materials, technical activities, active learning. 
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1. UVOD 

Tehnika in tehnologija nas spremljata na vsakem koraku našega življenja. Tehnologija z 

vsakim dnem postaja naprednejša, zmogljivejša, zato moramo biti tehnološko pismeni, 

če jo želimo razumeti in ji slediti. Tehnološko opismenjevanje se začne že v vrtcu preko 

igre, aktivnega učenja in pripravljenih dejavnosti.  

1.1.  OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

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

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

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Pomembno je, da otroci spoznavajo naravne pojave, a prav tako je pomembno, da 

otrokom približamo tehnologijo, naprave, sredstva in hkrati prepletamo intelektualno, 

telesno, likovno, higiensko-zdravstveno, glasbeno in plesno vzgojo s tehnično vzgojo, saj 

tako otroke uvajamo v svet tehnike in dela (Papotnik, 1993).  

Otrok v prvih dveh letih življenja vzpostavlja stik z okoljem, in sicer z očmi, s prsti, z 

ušesi, nosom in jezikom. Sposobnosti občutenja in zaznavanja so pomembne tudi za 

odrasle, vendar imajo odrasli razvitih še veliko drugih sposobnosti, s katerimi si lahko 

pomagajo, npr. predstavljati kakšno stvar, jo primerjati, razmišljati o določenem primeru, 

sami poiskati, kar bi si želeli vedeti itd. (Horvat in Magajna, 1987). 

»Prav v predšolskem razvojnem obdobju, ko se zaznavne sposobnosti čutil šele razvijajo 

in ostrijo, je potrebno izkoristiti za razne opazovalne vaje in sprotno ubesedenje občutij 

in spoznanj. Ko otrok govori, hkrati razvija tudi sposobnosti mišljenja, ker čuti potrebo, 

da bi svoja občutja in misli izrazil še drugim. S tem vzgojitelja vabi, naj mu pomaga 

poimenovati nova doživetja in spoznanja. Prva otrokova doživetja ostanejo temeljni 

usmerjevalec vsemu njegovemu nadaljnjemu predstavnemu (duhovnemu) svetu o naravi 

in njeni stvarnosti.« (Papotnik idr., 2005, str. 22) 
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Otroci vsak dan v vrtcu razvijajo fino motoriko z uporabo različnih materialov in orodja. 

S tehnologijo opravljamo vsakdanje stvari, saj nam olajša način življenja, mi pa moramo 

sprejeti odločitve z velikim vplivom na družbo.  

Dobro moramo razumeti tehnologijo in upoštevati socialne, ekonomske, politične in 

tehnične vplive, kar pomeni, da moramo biti tehnološko pismeni (Zuljan in Valenčič 

Zuljan, 2015). 

S pomočjo tehniških pripomočkov, orodij, raznega materiala in izkustvenega učenja bi 

radi otroke še dodatno spodbudili in jim približali dejavnosti spoznavanja njihovih čutil.   

Razvoj zaznavanja je zelo pomemben za otrokovo spoznavanje socialnega in fizičnega 

okolja. Nekatera čutila so razvita že pred rojstvom, nekatera pa se razvijejo kasneje, ko 

otrok sproti pridobiva izkušnje in spoznanja (Nemec in Krajnc, 2011). 

Vsak čut je povezan z določenim delom telesa, ki se imenuje čutilni organ. Le-ta odkriva 

značilnosti ali spremembe zunaj telesa. Tako pri vidu oči zaznavajo žarke svetlobe, pri 

sluhu ušesa lovijo zvočne valove, nos je občutljiv za drobne delce vonjav, jezik pa 

zaznava okus hrane (Parker, 2006).  

Zaznavanje se okrog otrokovega četrtega leta poveže z miselnim razvojem in otrok tako 

spoznava značilnosti predmetov s čutili, npr. spoznava igračo; kakšna je na otip, kako 

izgleda, kakšen vonj ima, kakšen okus ima, ali spušča kaj zvokov itd. (Nemec in Krajnc, 

2011). Otrok ob vodenem spoznavanju narave, sveta, ki ga obkroža, začne spoznavati in 

usvajati pojme ter razumevati nekatere naravne pojave in procese (Novak, Ambrožič idr., 

2003). Otrok se največ nauči, če sam išče in razmišlja, postavlja in preizkuša itd. 

(Marentič Požarnik, 2000).  

Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok 

aktiven v procesu pridobivanja znanja. Aktivno učenje definirajo tudi kot učenje, v 

katerem otrok skozi neposredne aktivnosti z objekti, materiali, pripomočki in skozi 

interakcije z ljudmi, idejami ter dogodki gradi novo lastno razumevanje (Hohmann idr., 

2008). Ključni elementi aktivnega učenja so neposredna aktivnost z objekti, refleksija 

aktivnosti, notranja motivacija in domiselnost, proizvajanje in reševanje problemov (prav 

tam). Pri tem otrok sam zastavi delo, ga izvede in tudi primerno oceni.  
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Omenjeni proces vsebuje načrtovanje, delo – igro in druge dejavnosti ter pregled in oceno 

dejavnosti. Otroci so aktivno udeleženi že pri načrtovanju dejavnosti.  

V času dejavnosti sledijo namenskemu zaporedju dogajanj, ki so jih načrtovali, novim 

idejam in načrtom, ki izvirajo iz njihove igre, rešujejo probleme ter gradijo svoje znanje 

na osnovi ključnih izkušenj. Pri tem jih odrasli opazujejo, podpirajo in se učijo iz njihove 

igre. Ob zaključku dejavnosti otroci predstavijo svoje izkušnje in odkritja, opišejo svoje 

izdelke, o njih diskutirajo, primerjajo načrte z rezultati ipd. (Hohmann idr., 2008). 

Aktivno izkustveno učenje otrok v vrtcu se lahko izvaja tudi preko raznih tehničnih 

aktivnosti, kjer lahko otroci neposredno manipulirajo z orodji in pripomočki za 

spremembo materialov in gradiv (Avsec in Sajdera, 2019). Vzgojitelji bi morali otrokom 

nuditi spodbudno ozračje in okolje, kjer lahko samostojno izbirajo in sprejemajo 

odločitve ter jim nuditi podporo pri razvijanju njihovih lastnih idej, katere lahko prenesejo 

v konkretne izdelke (Avsec in Sajdera, 2019). Avsec in Jagiello – Kowalczyk (2018) sta 

v svoji raziskavi zapisala, da so vzgojitelji in učitelji z večjim interesom za tehnično 

vzgojo tudi bolj inovativni in tudi bolj uspešni pri prenosu veščin in znanja na učence oz. 

otroke.  

V diplomskem delu bi radi spodbudili čutne zaznave otrok preko različnih tehničnih 

dejavnosti, saj menimo, da so otroci v današnjem času preveč »obremenjeni« z 

avdiovizualnimi sredstvi, prav tako bi radi vzgojiteljicam pokazali, kaj vse se da izvajati 

in kako zraven vključiti tudi tehnično vzgojo. S tem bi vzgojiteljice lahko pridobile model 

za njihovo vsakodnevno dejavnost v vrtcu. 

V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli tehnične dejavnosti, ki pri otrocih 

spodbujajo čutne zaznave. Pri dejavnostih so otroci uporabljali tako nestrukturiran kot 

tehnološki material. Tehnološki material se od nestrukturiranega razlikuje po tem, da je 

predelan s tehnologijo (Zuljan, 2014).  

Otroci so svoje čutne zaznave za vid lahko spodbujali z dejavnostmi, kot so npr. iskanje 

in skrivanje predmetov, prepoznavanje prijatelja z zakritimi očmi, izdelovanje senčnih 

lutk, izdelovanje senzornih plastenk, sodelovanje v gibalni igri Izstopi na postaji, 

izdelovanje senzornega spomina (Musek Lešnik, 2001c).  
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Čutne zaznave za sluh so otroci spodbujali preko glasbeno-didaktične igre sonce – sneg, 

izdelovanja dežne palice, igre Osliček, kdo te jaha?, izdelave telefona, prepoznavanja 

zvoka inštrumenta, izdelave zvočnega spomina (Musek Lešnik, 2001d). 

Svoje čutne zaznave za okus so spodbujali tako, da so preizkušali različne tekočine s 

kapalkami (kis, slana voda, sladka voda, grenivkin sok), predvidevali okus sadja s 

sličicami, rezali sadje, okušali sadje in ocenjevali, kakšnega okusa je (Musek Lešnik, 

2001a), na koncu so si priredili čajanko.  

Vonj so spodbujali s sprehodom okoli vrtca in bili pozorni na vonjave, okušali so jabolko 

in hruško z zatisnjenim nosom, s sličicami so predvidevali, kako jim je všeč vonj določene 

stvari, nato so to poizkusili in ponovno ocenili vonj (Musek Lešnik, 2001e). Raziskovali 

so z materiali, se igrali, vonjali, nato pa so izdelali dišeč spomin.  

Čutnice za tip so spodbujali preko igre z vodo (prelivanje, odlivanje, mešanje mrzle in 

tople vode), izdelali so taktilnega snežaka, predstavili smo jim škatlo presenečenja, kjer 

so najprej z rokami skušali otipati določen predmet, kasneje pa smo otrokom ponudili 

rokavice (odsotnost tipa) (Musek Lešnik, 2001b). V gozdu so tipali tla, lubje, iglice, liste, 

zraven smo jih spodbujali k opisovanju občutkov. Igrali so se lahko tudi z 

nestrukturiranim materialom, na koncu pa izdelali taktilni spomin.  

Ob pričetku spoznavanja vsakega čutila in spodbujanja le-tega smo otrokom prebrali 

knjige iz zbirke Čuti, z naslovi: Vidim, Slišim, Okušam, Vonjam, Tipam.  

Za konec smo skupaj z otroki pripravili čutno pot v igralnici, kjer smo vključili 

popolnoma vsa čutila, ki smo jih spoznali, in se tako pri vsakem materialu osredotočili na 

izgled, zvok, vonj in tip.  

Skozi celotno diplomsko delo smo spremljali interakcijo otrok, dejavnost otrok, splošno 

vzdušje, izbiro metod in sredstev, posebne vplive iz okolja, posebne dogodke, ki so 

pozitivno oz. negativno vplivali na nas ali na otroke ter našo aktivnost in ravnanje. 

Dejavnosti smo podrobno analizirali in kritično ovrednotili ter podali smernice in 

priporočila vzgojiteljem in vzgojiteljicam za izvedbo vsakodnevnih dejavnosti z otroki v 

vrtcu. 
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1.2. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 

Osnovni namen diplomskega dela je predstaviti otrokovo spoznavanje čutil na čim bolj 

aktiven način, s tehničnimi dejavnostmi.  

Zastavili smo si naslednje cilje (C 1-5): 

̶ C 1: predstaviti čutne zaznave otrok, 

̶ C 2: predstaviti tehnično vzgojo in aktivno učenje,  

̶ C 3: predstaviti možne materiale in predmete za izvedbo dejavnosti, 

̶ C 4: načrtovati in izvesti tehnične dejavnosti v vrtcu, 

̶ C 5: analizirati in kritično ovrednotiti izvedene dejavnosti za namen spodbujanja 

čutnih zaznav.  

Preverili smo naslednje hipoteze diplomskega dela (H 1-6): 

̶ H 1: Vsaj polovica otrok ne pozna pojma čutilo. 

̶ H 2: Pri večini otrok bo viden napredek o pridobljenem znanju posameznega 

čutila po izvedeni tehnični dejavnosti.  

̶ H 3: Pri izdelavi izdelka za zaznavanje tipa bo imela vsaj polovica otrok težave s 

striženjem. 

̶ H 4: Vsaj polovica otrok bo kazala napredke pri pomnjenju po izvedeni tehnični 

dejavnosti (spomin). 

̶ H 5: Po izvedeni tehnični dejavnosti bo vsaj polovica otrok znala pokazati, kje se 

nahaja določeno čutilo.  

̶ H 6: Vsaj polovica otrok bo podala več odgovorov glede same čutne zaznave po 

izvedeni dejavnosti. 

 

1.3. METODE RAZISKOVANJA 

 zbiranje ustrezne literature in virov ter študij le-teh 

 aktivno izkustveno učenje 

 načrtovanje, izdelava in preizkušanje 

 metoda ustnega spraševanja 

 fotografiranje 
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 metoda opazovanja z udeležbo 

 evalvacija 

Vzorec: Vzorec izvedbe je zajemal skupino 15 otrok starih 3–4 leta. 

Spremenljivke in način zbiranja podatkov:  

Otrokom smo na začetku zastavili pet vprašanj o lokaciji in namenu čutila, različnosti 

čutil ter si zapisali odgovore. Po koncu dejavnosti za določeno čutilo smo otrokom 

ponovno zastavili pet enakih vprašanj. Njihove odgovore smo sproti zapisovali, prav tako  

smo jih opazovali pri izvedbi dejavnosti. Svoja opažanja smo zapisali.   

1.4. PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

V drugem poglavju opredelimo tehnološko pismenost, pomen tehnike in tehnologije, 

predstavimo cilje, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce, opišemo najbolj pogosto 

uporabljene tehnološke materiale v vrtcu ter namen in pomembnost kotičkov, ki se 

nahajajo v igralnici.   

V tretjem poglavju smo predstavili, kaj je aktivno učenje in zakaj je pomembno v 

predšolskem obdobju.  

Sledi poglavje, v katerem opredelimo čutila ter opišemo njihov način delovanja. 

Potek tehničnih dejavnosti predstavimo v petem poglavju. 

V šestem poglavju sledi diskusija zadanih ciljev in hipotez, v sedmem poglavju podamo 

zaključek diplomskega dela.  
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2. TEHNIČNA VZGOJA V VRTCU 

V današnjem tehnološko razvitem svetu je potrebno razumeti tehnologijo, saj je 

tehnologija pomembno področje, ki oblikuje družbo. Za aktivno sodelovanje v družbi je 

potrebno biti tehnološko pismen, kar pomeni zmožnost razumevanja širšega tehnološkega 

sveta. Tehnološka pismenost obsega tri soodvisne dimenzije, in sicer znanje, način 

razmišljanja o delovanju in zmožnosti. Tehnološko pismene osebe so sposobne 

uporabljati pojme iz naravoslovja, matematike, družboslovja, umetnosti, jezikov in 

drugih področij kot tudi orodja za razumevanje in vodenje tehnoloških sistemov. Danes 

je skoraj vsaka človekova dejavnost odvisna od različnih orodij, naprav in sistemov. 

Razvoj interneta, prenosnega telefona, e-pošte itd. ima v današnjem času velik vpliv na 

človeka, vendar so te tehnologije le orodje v naših rokah (Zuljan, 2014). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) se nahajajo področja dejavnosti v vrtcu, in sicer, gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava in matematika.  

Globalni cilji, ki se v Kurikulumu za vrtce nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s 

področja narave, so: 

 spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike 

in tehnologije, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

 otrok prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter 

spoznava njihov namen in pomen (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrok preko igre in ustvarjalnega dela pridobiva izkušnje, spoznanja in vpogled v svet 

tehnike. Pri tem se seznanja z različnimi materiali, postopki in orodji, poleg tega razvija 

svoje tehnične in ustvarjalne zmožnosti ter pridobiva nove tehnološke, fizikalne, 

oblikovne in socialne izkušnje. Cilj je, da razvijamo in spodbujamo otrokovo nagnjenje 

do tehniškega ustvarjalnega dela, veselje za delo na delovno-tehničnem področju, da 

oblikujemo pravilen odnos do tehničnih stvaritev in jih seznanjamo z različnimi 

delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in materiali ter jih v ustvarjalnem 

delovnem procesu usposabljamo za njihovo uporabo (Papotnik, 1993).  
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Otroci se postopoma uvajajo v pravilno in varno uporabo ročnega orodja ter v njegovo 

pravilno poimenovanje. Glede na razvoj njihove motorike so otroci najprej sposobni bolj 

grobih gibov, kasneje pa že bolj finih, kar vpliva tudi na uporabo orodja (Zuljan, 2014).   

 2.1 NAJPOGOSTEJE UPORABLJEN MATERIAL V PREDŠOLSKI 

VZGOJI  

2.1.1 Papir 

Najrazličnejše uporabne izdelke danes največkrat izdelujemo iz papirnatih gradiv. Papir, 

karton in lepenka se med seboj razlikujejo po debelini, plastnosti, teži in kakovosti. 

Debelino določimo glede na videz in otip, načeloma naj bi bil karton debelejši kot papir 

in tanjši kot lepenka (Papotnik, 1993) 

Vzorčni kos, ki je namočen v vodo, nam pomaga pri preverjanju plastnosti. Lepilo med 

plastmi je v vodi topljivo, zato lahko razmočene plasti kartona in lepenke zlahka ločimo. 

Težo papirja določijo s tehtanjem pole v velikosti 1 m². List z oznako 70 g/m², pomeni, 

da pola tega papirja s ploščino 1 m² tehta 70 g (Papotnik, 1993). 

Osnovna surovina za izdelavo papirnatih gradiv so naravne vlaknate snovi. Kakovost 

papirja je odvisna od osnovne surovine. Za izdelavo papirja uporabljamo predvsem stare 

krpe, ki jih scefrajo, s kuhanjem zmečkajo in očistijo. S tem dobimo mehak, trden in 

trpežen papir (cigaretni papir). Z brušenjem in mletjem smrekovega, jelovega in 

topolovega lesa dobimo lesne obruske ali lesovino. Ta vlakna so trda, krhka in kratka. Na 

zraku porumenijo (časopisni papir). S posebnim kemičnim postopkom iz lesa izločimo 

sestavine, ki niso zaželene v papirni snovi in tako ostanejo tanka in dolga celulozna 

vlakna. Iz različnih vrst celuloze in z različnimi načini predelave dobimo papir 

najrazličnejše kakovosti (Slika 1): od trdnega in trpežnega dokumentnega papirja do 

mehkih prtičev in robčkov. Tudi zmlet in očiščen star papir je pomemben dodatek pri 

izdelavi kartona, lepenke in časopisnega papirja (Papotnik, 1993). 
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Slika 1:Vrste papirja (Papotnik, 1993, str. 45) 

 

2.1.2 Les 

Les je naravni material in tudi najstarejša surovina, s katero je človek izdeloval 

najrazličnejše orodje, orožje, opremo, stavbna gradiva itd. Danes iz lesa pridobivamo 

veliko snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke (Papotnik, 1993). 

»Les ima tudi izredne estetske lastnosti, ki mu jih daje njegova struktura. Za poznavanje 

lesa so pomembni naslednji prerezi in sicer:  

 prečni ali čelni prerez, ki poteka pravokotno na podolžno os debla, 

 radialni prerez, ki poteka skozi debelno os, 

 tangencialni prerez, ki poteka pravokotno na radij in vzporedno z debelino osjo.  

Na teh prerezih ugotavljamo razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih spoznamo les 

listavca in iglavca, posamezne vrste lesa, uporabnost (Slika 2), trdoto, starost, napake, 

zdravje ali bolezni lesa itd.« (Papotnik, 1993, str. 81). 
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Slika 2: Uporaba lesa (Papotnik, 1993, str. 84) 

2.1.3 Umetne snovi  

Umetne snovi poznamo več kot sto let in jih najdemo povsod. Imajo vrsto prednosti pred 

kovinami. Zelo lahko jih je oblikovati, zato izdelujejo iz njih veliko kosov zapletenih 

oblik po nizki ceni. Predmeti iz umetnih snovi so lahki, odporni proti koroziji in različnim 

jedkim snovem;, nekatere umetne snovi so dobri električni izolanti in slabi prevodniki 

toplote, zato se veliko uporabljajo v elektrotehniki in gradbeništvu za toplotno izolacijo. 

Umetne snovi imajo tudi slabe lastnosti, in sicer so manj trdne kot kovine, lahko jih je 

poškodovati, rade se krčijo in raztezajo, nekatere so nevarne zaradi gorljivosti, nekatere 

imajo neprijeten vonj in ne moremo jih razkrojiti (Papotnik, 1993). 

Vrste umetnih snovi:  

 plasti – delimo jih na termoplaste (pri segrevanju se zmehčajo in otrdijo, ko se 

ohladijo) ter duroplaste (pri segrevanju se vnamejo in razpadejo), 

 elasti – npr. umetni kavčuk, so prožni kot guma,  

 silikoni – dobimo jih kot olja ali masti (mazanje ležajev) ali pa kot smolo 

(tesnjenje, izdelava lakov in izoliranje električnih vodnikov). Silikonski kavčuk 

je odporen proti udarcem in toploti (Papotnik, 1993).  

V nadaljevanju navajamo najbolj pogoste umetne snovi in imena predmetov, ki jih 

izdelujejo iz njih.  
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Polivinilklorid, pvc (juvinil, juvidur, skaj) – uporablja se za folije, igrače, različne profile, 

umetno usnje, cevi za kanalizacijo, kot izolacija za električne prevodnike, za gramofonske 

plošče, lepilne trakove, posode, okraske itd.  

Polietilen (hostalen, lupolen) – plastenke, igrače, gospodinjski predmeti, vodovodne cevi, 

prevleke kovin in papirja, izolacija za električne vodnike, škatle za pakiranje.  

Polistiren (novodur, polistirol, stiropor) – embalaža za enkratno uporabo, okrasne posode, 

podstavki, igrače, stekleničke in škatle za zdravila, okrove merilnih instrumentov. 

Poliamid (najlon, perlon) – tekstilna vlakna, vrvi, mreže, ventili, zobniki, tesnila, ročaji, 

igrače, cevi, okrovi in posoda.  

Poliakrilat (pleksi steklo) – namesto stekla za stene vitrin, svetlobna telesa, okrasni 

predmeti, ročaji, uporabljajo ga tudi v likovni umetnosti. 

Poliestrska smola (poliester, trevira, diolen) – tekstilna vlakna, karoserije, čolni, različni 

okrovi, zobniki, ležaji.  

Fenoplast (bakelit) – stikala, gumbi, ročaji, pladnji, jamske čelade, različni okrovi. 

Celulozne umetne mase (celuloid) – risalni pribor, okvirji za očala, fotografski filmi, 

ščetke, glavniki, igrače in različni okraski (Papotnik, 1993). 

2.2 KOTIČKI V VRTCU 

V vrtcu otrokom velikokrat oblikujemo različne vrste kotičkov, ki jih poimenujemo glede 

na prevladujočo dejavnost oziroma namen uporabe. Opažamo, da je po skupinah v vrtcu 

največkrat prisoten kotiček dom, frizerski kotiček, ustvarjalni kotiček, knjižni kotiček, 

kotiček s kockami ter kotiček za sprostitev. Glede na to, da se otroci vsakodnevno igrajo 

v kotičkih, se nam zdi pomembno, da jim ponudimo tudi možnost igranja v tehniškem in 

naravoslovnem kotičku. S tem jim približamo tehniške in naravoslovne vsebine, hkrati 

pa spoznavajo in razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti.  

V naši igralnici se nahaja delovna miza (Slika 3), kjer se otroci igrajo z leseno žago, 

kladivom, kleščami, izvijačem in vijaki. Sami pa si glede na igro prinesejo zraven različne 

stvari, npr. lesene ploščice, kocke, papir, traktorje, avtomobile …  
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     Slika 3: Delovna miza v naši igralnici 

V naši igralnici se sedaj nahaja tudi naravoslovni kotiček, ki je nastal med dejavnostjo.  

Naravoslovni kotiček (Slika 4) je za otroke še posebno zanimiv, saj so otroci rojeni 

raziskovalci, obenem pa otrok v tem kotičku poteši svojo radovednost. Za razvoj 

otrokovih predstav in pojmov je pomembno, da doživljajo svet preko vseh možnih čutil: 

sluha, voha, tipa in okusa. Preko kombinacije čutnih zaznav otrok dobi najbolj nazorno 

podobo nekega predmeta, pojma (Papotnik idr, 2005).  

 

 

Slika 4: Naravoslovni kotiček 
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3. AKTIVNO UČENJE  

»V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; otroci se učijo predvsem prek igre 

in drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu večinoma potekajo v raznolikih 

socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, 

posnemanja, preizkušanja (manipuliranja s stvarmi in materiali) in reševanja problemov, 

komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja medsebojnih 

konfliktov in dogovarjanja ... Učenje potemtakem ni povezano le z otrokovim miselnim 

razvojem, ampak zadeva vsa področja osebnosti, torej gibalni, spoznavni, čustveni, 

socialni in moralni razvoj.« (Batistič Zorec, 2002, str. 24) 

Otrok se preko igre in igranja razvija, gradi in oblikuje svojo osebnost. Otrok pridobiva 

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

dela, zato naj dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij pa tudi k 

oblikovanju temeljnih pojmov. Predšolski otroci najprej začnejo spoznavati najožje 

okolje, torej tisto, v katerem se gibljejo sami. Kar vidijo in slišijo, želijo storiti tudi sami 

(Papotnik idr., 2005). 

Pomemben dejavnik v procesu učenja je stopnja aktivnosti posameznika, kar presega 

pojmovanje učenja klasične didaktike. Sam proces poučevanja je temeljil na prenosu, 

posredovanju (transmisiji) znanja s strani učitelja na učenca in ga tako odtujil njegovemu 

bistvu (Ferjančič, 1994). 

Transmisija, prenašanje gotovega znanja, je velikokrat ločena od učencev in od 

konkretnih življenjskih okoliščin. Vse več dokazov potrjuje, da je tisto učenje, ki učenca 

celostno, miselno in čustveno aktivira, kakovostno. Imenujemo ga aktivno učenje. 

Nekateri sicer menijo, da izraz ni ustrezen, saj je vsako učenje aktivno, pa vendar gre tudi 

za višjo stopnjo aktivnosti. Obstaja več možnosti, da bo aktivno učenje dalo trajnejše 

znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, nam pomagalo razumeti sebe in svet in bolj 

pametno posegati vanj. Pouk tu ni več le transmisija, ampak živa transakcija, torej 

mnoštvo smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, na koncu 

pa transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti (Marentič 

Požarnik, 2000). 
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Strokovnjaki na področju predšolske vzgoje pri razlagi odnosa med razvojem mišljenja 

in učenjem dajejo prednost kognitivnim teorijam, pri čemer se največkrat sklicujejo na 

Piageta, Vigotskega, Brunerja idr. Kognitivnim teorijam je skupno, da poudarjajo:  

 aktivno vlogo otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja;  

 kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih in tudi 

razlike med otroci iste starosti;   

 pomen optimalnega (občutljivega) obdobja za določeno učenje;  

 izhajanje iz otrokove notranje motivacije (smiselnosti problemov) za učenje. 

Pomembno je, kako in s kakšnimi pričakovanji predšolskemu otroku ponudimo vsebine. 

Mnoge aktivnosti, naravnane na “povprečnega” otroka, podcenjujejo izkušnje in 

zmožnosti številnih otrok, ki se v vrtcih dolgočasijo ali pa morda prav zato povzročajo 

nemir (Batistič Zorec, 2002). Ravno zato je pomembno, da otroka dojemamo kot 

posameznika in glede na njegov razvoj prilagajamo dejavnosti. 

S tem, da se otrok najbolje uči na podlagi konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v 

aktivnostih, je povezano načelo aktivnega učenja, ki danes velja za splošno sprejet princip 

predšolske vzgoje (Batistič Zorec, 2002).  

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 16-17) je načelo aktivnega učenja in zagotavljanja 

možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja opredeljeno z naslednjimi načini:   

 kot stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega 

okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in 

nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud, 

 v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o 

problemih, 

 enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je 

pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov, 

 vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim 

načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih 

individualnih potreb in interesov ter pravice do zasebnosti, 

 omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah. 
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Otrok v najbolj zgodnem obdobju svet spoznava s čutili, zato je pomembno, da je pri 

dejavnostih sproščen, odprt in da zaupa vzgojitelju in sovrstnikom, saj si bo le tako upal 

predstaviti svoje zamisli. Vzgojitelj bo tako okolje lahko ustvaril le v primeru, če bo 

sprejel otrokove potrebe, občutke, zamisli in izhajal iz njih. Vzgojitelj mora zato poznati 

naravoslovne vsebine, otroške zamisli, mora znati zastavljati vprašanja, ki otroku 

omogočajo razvoj po lastni poti ter zaznati napredek otroka pri učenju. Pomembno je tudi, 

da zna organizirati primerno delovno okolje, v katerem lahko uresniči zastavljene cilje 

(Novak idr., 2003). 
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4. RAZVOJ ČUTNEGA ZAZNAVANJA V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

»Vsak dan opazujemo dogodke, gledamo na zaslon, poslušamo glasbo in človeško 

govorico, vohamo vonjave, jemo okusne jedi, objemamo svoje ljubljene ali božamo 

hišnega ljubljenčka. Redko pa se ustavimo in se vprašamo, kako te dejavnosti sploh 

izvršujemo in kako naša čutila sprejemajo sporočila iz okolice« (Parker, 2006, str. 4). 

4.1 ČUTILA IN ČUTI  

»Vse, kar zaznamo in prepoznamo, nam posredujejo čuti. S pomočjo čutov spoznavamo 

svet in druge ljudi ter dojemamo sebe kot posameznika.« (Landa idr., 1997, str. 6) 

Vsi čuti nam posredujejo informacije o okolju. Zapleteni procesi v čutilih in možganih 

potekajo nezavedno in nam omogočajo, da zaznavamo slike in zvene, vonjave in dotike 

(Landa idr., 1997). 

Razvoj zaznavanja je zelo pomemben za otrokovo spoznavanje socialnega in fizičnega 

okolja. Nekatera čutila se razvijejo že pred rojstvom, druga pa se razvijejo ob izkušnjah 

in spoznanjih, ki jih otrok pridobi v stiku z okolico. Razvoj posameznih čutil je povezan 

tudi z drugimi razvojnimi področji. S časom postane zaznavanje bolj namerno in 

racionalno in se ne osredotoča tako močno na sam razvoj zaznavnega aparata, ampak bolj 

na splošni miselni razvoj (Nemec in Krajnc, 2011).  

4.2 OKO IN VID 

»Ljudje tako kot živali gledamo z očmi. Z njimi lahko opazujemo ljudi, naravo, živali, 

rastline in druge stvari okoli nas.« (Musek Lešnik, 2001c, str. 2)  

Vid je za večino ljudi najpomembnejši čut, ki ga omogoča oko (Slika 5), saj se z zaprtimi 

očmi težko varno premikamo in opravljamo vsakodnevna opravila. Več kot polovico 

informacij, ki jih v možganih shranimo v spominu, prejmemo ravno preko oči – slike, 

besede, prizori… (Parker, 2006).  
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Slika 5: Zgradba očesa (Musek Lešnik, 2001c) 

Vid je edini čut, ki ga lahko zavestno izklopimo, saj moramo za to le zapreti oči. Hrup 

lahko naredimo sami in ga potem slišimo, okuse zaznavamo in vonjave ob zaznavanju 

tudi izločamo, lahko se tudi otipamo, vendar človeško telo ne more samo proizvajati 

svetlobe.  

Vidimo le tisto, kar oddaja svetlobo in to je določena vrsta elektromagnetnih žarkov 

(sonce, sveča ali svetilka). Svetloba ne potrebuje ničesar, da bi jo zagledali, tako kot npr. 

zvok potrebuje zrak, da pride do našega sluha (Landa idr., 1997). 

Svetlobni žarek si predstavljamo kot žarek drobnih energetskih pošiljk, ki jih svetlobna 

telesa neprekinjeno, v ravni črti, oddajajo kot peščena zrnca. Te pošiljke vsebujejo 

različne količine energije. Ko trčijo ob oko, leča svetlobo zbere in jo vodi pod mrežnico. 

Določene celice, ki jih imenujemo paličnice, javijo svetlobno moč, druge celice, čepnice, 

pa merijo energijo. Optični signali preko vidnega živca prispejo v možgane kot električni 

signali in nato šele možgani spremenijo te impulze v sliko. Vse to se dogaja nezavedno, 

saj se zavemo šele končnega izdelka tega, ki ga končno vidimo in štejemo za »resničnost« 

(Landa idr., 1997). 

4.3 UŠESA IN SLUH 

»Ljudje tako kot živali poslušamo z ušesi. Z njimi slišimo različne glasove, govor, 

oglašanje živali, glasbo …« (Musek Lešnik, 2001d, str. 2). Zvok v obliki valov potuje 

skozi zrak, vodo in predmete. Vsakega zvoka, ki ga zaznamo ne slišimo, saj možgani 

samodejno izločijo manj pomembne običajne in poznane zvoke (npr. veter, zvoki iz 

prometa …).  
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To nam omogoča, da se osredinimo na pomembnejše zvoke (Parker, 2006). 

Sluh je mehanski čut. Slušni organ (Slika 6) nam omogoča, da zaznavamo zvočne valove. 

Nihanja se prenašajo na bobnič. Hitreje in močneje kot nihajo zračni delci, ki ritmično 

udarjajo na napeti kožnati delček pred sprednjim ušesom, glasnejši in višji so toni. 

Mehanski sistem nihanja ojača in jih v notranjem ušesu prevede v živčne impulze, ki jih 

možgani predelajo. Ušes ne moremo zapreti, tako kot lahko zapremo oči, zato smo 

neprestano obdani z zvoki, zveni in šumi (Landa idr., 1997). 

 

Slika 6: Zgradba ušesa (Musek Lešnik, 2001d). 

4.4. NOS IN VOH  

»Ljudje tako kot živali vohamo z nosom. Z njimi čutimo različne vonje okoli sebe. 

Pomaga nam, da vohamo hrano v pečici, dišeče milo v kopalnici ali svež pomladni gozd.« 

(Musek Lešnik, 2001e, str. 2) 

Voh je kemični čut, kar pomeni, da zaznava majhne plavajoče delce v zraku (kemikalije), 

ki jih imenujemo vonjave (Parker, 2006). Vohamo tudi, kar je bolj oddaljeno, saj se iz 

dišečih snovi neprekinjeno sproščajo najmanjši delci. Zračni tokovi jih odnašajo in širijo. 

Ko vdihnemo, pridejo v nos najmanjši delci snovi, ki diši, neposredno v stik s čutnimi 

celicami v nosu in tam sprožijo dražljaj, ki se spremeni v električne živčne signale, ki se 

v možganih spremenijo v kompleksno zaznavo vonja (Landa idr., 1997). 

Običajno se čuta za voh (Slika 7) zavedamo manj kot pa drugih čutov, vsaj dokler ne 

zavohamo močnega vonja, npr. močnega parfuma ali smrdečega gnoja. Nos zaznava 

vsakodnevne vonjave, možgani pa jih pogosto filtrirajo, zato da se lahko osredotočimo 

na nove vonjave. Ko na primer vstopimo v cvetličarno, nos zazna veliko močnih vonjev, 
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ampak se nam zdi, da kasneje zbledijo oziroma se nam celo zdi, da je vonj izginil. Ta 

pojav imenujemo habituacija, kar pomeni, da je vonj še vedno močan, le »navadili« smo 

se ga (Parker, 2006).  

 

Slika 7: Zgradba nosu (Musek Lešnik, 2001e) 

Vonjave segajo globoko v svet občutkov in jih pravzaprav izkušamo individualno (Landa 

idr., 1997).  

4.5 JEZIK IN OKUS 

»Ljudje tako kot živali okušamo z jezikom. Na njem imamo posejanih na tisoče drobnih 

celic – brbončic. Pomagajo nam čutiti slan čips, sladke bonbone, grenak žajbljev čaj ali 

kislo limono.« (Musek Lešnik, 2001a, str. 2) 

Okus je prav tako kot vonj kemični čut. Okuse zaznavamo z okušalnimi brbončicami, ki 

so posejane vzdolž strani in po hrbtu jezika (Slika 8). Razlikujemo štiri osnovne vrste 

okusa – sladko, slano, kislo in grenko (Parker, 2006).  

 

Slika 8: Zgradba jezika (Musek Lešnik, 2001a) 
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Slina, ki jo imamo v ustih, pomaga, da jedi lažje pogoltnemo. V njej se raztopijo snovi iz 

jedi, ki dajejo okus, in jih slina nato porazdeli po celem jeziku.  

Pri okušanju pridejo najmanjši delci snovi, ki jo okušamo, neposredno v stik s čutnimi 

celicami v ustih in tam sprožijo dražljaj. Okušamo le tisto, kar pride neposredno v stik s 

celicami. Molekule sprožijo na brbončicah za okus kemične reakcije. Pri tem so brbončice 

na različnih delih jezika različno občutljive – grenke, sladke, slane in kisle snovi. 

Kemične reakcije so nato prevedene v električne impulze, ki preko živcev potujejo do 

možganov. Tu sporočilo zaznamo kot čutni vtis okusa (Landa idr., 1997). 

4.6 KOŽA IN DOTIK 

»Ljudje imamo tako kot živali čutnice za tip po vsem telesu. Največ jih je v blazinicah 

prstov na roki, zato s prsti najbolje tipamo.« (Musek Lešnik, 2001b, str. 2) 

Koža je največje človekovo čutilo, ki obdaja telo. Ločuje nas od sveta, obenem pa nam 

sporoča, kaj se okoli nas dogaja. Tip je mehanski čut, saj moramo uporabiti mehansko 

moč, če hočemo sploh kaj zaznati (Landa idr., 1997).  

Koža varuje telo pred udarci, škodljivimi žarki, vzdržuje telesno tekočino in preprečuje, 

da bi se telo preveč ogrelo ali ohladilo. Koža je tudi glavni organ za tip. Dotik nam pove 

veliko več, kot le to, ali je del telesa v stiku z neko stvarjo, ampak razlikuje trdo od 

mehkega, grobo od gladkega, toplo od mrzlega, mokro od suhega, lepljivo od spolzkega 

(Parker, 2006). 

Koža ima na približno za noht veliki površini do milijon mikroskopsko majhnih tipal za 

dotik. To so konci živčnih vlaken, ki ležijo tik pod površino. Tipala pošiljajo zapletene 

vzorce živčnih impulzov v možgane, kjer središče za dotik ugotavlja vrsto predmeta ali 

snovi, ki se je dotikamo (Parker, 2006). 
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5. PRAKTIČNI DEL 

Želela sem, da vse dejavnosti otroke celostno, miselno in čustveno aktivirajo. Pri pripravi 

dejavnosti sem se osredotočila predvsem na to, da bodo otroci motivirani, da bodo 

dejavnosti zasnovane tako, da bodo res uporabljali svoja čutila in da bodo pri njih čim 

bolj aktivni, saj se jim take dejavnosti veliko bolj vtisnejo v spomin. Pomembna mi je 

bila tudi njihova varnost, zato sem dejavnosti organizirala tako, da sem bila lahko bolj 

pozorna na možne nevarnosti. Dejavnosti sem izbrala na podlagi njihove starosti, torej 

sem se osredinila na to, da  niso bile ne prelahke in ne pretežke, saj otroke lahko le tako 

popeljemo stopničko višje z znanjem. Odgovore otrok na moja vprašanja sem zapisala 

dobesedno. 

Izdelala sem poštni nabiralnik (Slika 9), v katerega nam je škrat Čutek vsak dan pošiljal 

pisma, v katerih je bila določena naloga za tisti dan.  

 

Slika 9: Poštni nabiralnik 

Škrat Čutek nam je poslal pismo, v katerem je napisal, da želi, da bolj spoznamo svoja 

čutila, zato nam je v gozd skril kovček, kjer je že pripravil prvo nalogo. 

Skupaj z otroki smo se odpravili v gozd in opazovali, kje bi lahko bil kovček. Pri tem so 

otroci najbolj uporabljali svoje oči – vid. Iskali so pod kupi vej, na travniku, hodili v hrib 

itd. Ena izmed deklic je dejala, da je kovček mogoče pod »tistim« kupom snega. Eden 

izmed dečkov se je takoj pridružil in rekel: »Ne, škratek je rekel, da je kovček v gozdu.« 

Oglasi se drugi deček in reče: »Ja, no, kovček je v gozdu.«  



22 

 

Vprašam ga, kako ve, da je kovček v gozdu in reče: »Ja, XY(1. deček) mi je povedal.« 

Na koncu smo kovček res našli na ravnini gozda (Slika 10).  

 

 

Slika 10: "Našli smo kovček!" 

5.1 VIDIM 

5.1.1 Cilji 

 Otrok se seznani z uporabo škarij in kapalk, 

 otrok razvija fino motoriko, 

 otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo/opazuje prelivanje barv, 

 otrok prepozna lastno barvo oči, 

 otrok zaznava vizualne spremembe.  

5.1.2 Dejavnosti  

 Iskanje in skrivanje predmetov, 

 pripovedovanje ob knjigi z naslovom Vidim, 

 prepoznavanje prijatelja z zakritimi očmi, 

 izdelovanje senčnih lutk, 

 gibalna igra: izstopi na postaji, 

 izdelovanje senzornih plastenk, 

 izdelovanje senzornega spomina. 

5.1.3 Odgovori otrok na vprašanja pred dejavnostmi  

V: Kje na telesu so oči?  

O: Vsi so pokazali na predel pod čelom. 
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V: Zakaj imamo oči?  

O: Da lahko vidimo.  

V: Kaj lahko vidimo? 

O: Drevesa, kamne, liste. 

V: Kaj bi lahko videli, če ne bi imeli oči?  

O: Nič.  

V: Kakšne imamo oči?  

PODVPRAŠANJE: Ali imam jaz enake oči kot vi? 

O: Črne, rjave, zelene, modre; Ne, ti imaš večje, ker si vzgojiteljica.  

5.1.4 Iskanje in skrivanje predmetov 

Pogledali smo, kaj se skriva v kovčku. Tam nas je čakala naloga in ves potreben material 

za izvedbo te naloge. Navodilo je bilo, da na fotografije predmetov položijo predmete, ki 

so skriti nekje v gozdu (Slika 11). 

 

Slika 11: Polaganje predmetov na fotografijo 

Kasneje smo na blago zložili predmete (Slika 12) in jih pokrili z drugim blagom. Otroci 

so zaprli oči, jaz pa sem vzela enega izmed predmetov ter ga skrila v žep. Odprli so oči 

in ugotavljali, katerega predmeta ni.  

Po uspešno opravljeni nalogi smo naredili »našo rožico« (Slika 13) in zaklicali: »Bravo, 

ribice!«  



24 

 

 

 Slika 12: Kateri predmet manjka?     

                   

 

                                                                 Slika 13: "Naša rožica"      
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5.1.5 Branje knjige z naslovom Vidim 

Skupaj z otroki smo prebrali knjigo z naslovom Vidim (Slika 14). Med pripovedovanjem 

sem njihovo pozornost usmerjala na fotografije v knjigi in jih spraševala, kaj je to. 

 

Slika 14: Pripovedovanje ob knjigi 

5.1.6 Prepoznavanje prijatelja z zakritimi očmi 

Skupaj z otroki smo naredili krog in z izštevanko Bacili (Sabina Mali) določili prvega, ki 

bo v sredini kroga z zavezanimi očmi.  

Malo sem ga zavrtela, nato pa si je otrok izbral enega izmed prijateljev in ga samo s 

tipanjem skušal prepoznati (Slika 15). 

 

Slika 15: Prepoznavanje prijatelja z zavezanimi očmi 
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5.1.7 Izdelovanje senčnih lutk  

Najprej sem otrokom kot motivacijo zapela pesem Tri muce, ki jo poznajo iz prejšnjega 

šolskega leta, zraven pa animirala senčno lutko, muco. Povabila sem jih k striženju lutk 

(Slika 16). Ko so končali z izdelavo, sem jih povabila h grafoskopu, da se malo poigrajo 

in uprizorijo kakšno predstavo (Slika 17).  

  

Slika 16: Striženje senčne lutke 

 

 

                                                           Slika 17: Lutkovna predstava 
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5.1.8 Gibalna igra – razvrščanje glede na lastno barvo oči  

Otroke sem povprašala, kakšne barve oči imamo, nato pa smo se pogledali v ogledalu. 

Ugotovili smo, da imamo modre, zelene in rjave oči. Skupaj smo naredili vlak in zraven 

prepevali pesem Janeza Bitenca z naslovom Vlak.  

Glede na dano navodilo smo se ustavljali na »postajah« z določeno barvo oči (Slika 18). 

Ob koncu pesmi smo vedno naredili krog, vsakič sem zaklicala drugo barvo oči. Tisto 

barvo, ki sem jo izrekla, k tisti postaji so stekli.  

 

Slika 18: Postaja zelene oči                   

 

 

5.1.9 Izdelovanje senzornih plastenk 

Vsak otrok je dobil svojo plastenko. Najprej smo vlili olje, ga obarvali z izbrano tuš barvo 

(Slika 19), nato pa dodali vodo. Po želji so otroci dodali še bleščice.  
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 Slika 19: Kapanje barve v plastenko 

 

5.1.10 Izdelava senzornega spomina 

Otroke je v kovčku pričakal majhen lesen zaboj, v katerem so bile lesene ploščice, škarje 

in različni vzorčasti lepilni trakovi. Sami so izbrali 10 različnih trakov, nato pa so jih 

poskušali nastriči na enake kose (Slika 20) in jih nalepiti na lesene ploščice. Ko smo 

končali z izdelavo, sem jih povabila k igri spomina (Slika 21).        

 

      

Slika 20: Striženje lepilnega traku 
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        Slika 21: Spomin je izdelan 

 

 

5.1.11 Odgovori na vprašanja po dejavnosti  

V: Kje na telesu so oči?  

O: Na telesu, na glavi, tukaj (pokažejo na predel pod čelom). 

V: Zakaj imamo oči?  

O: Zato da lahko vidimo.  

V: Kaj lahko vidimo? 

O: Kamne, drevesa, morje, bazen. 

V: Kaj bi lahko videli, če ne bi imeli oči?  

O: Nič ne bomo videli. 

V: Kakšne imamo oči?  

O: Jaz imam rjave; take različne barve; jaz imam zelene, rjave in modre.  

5.1.12 Analiza 

Ob začetku me je skrbelo, kako bodo otroci odreagirali na pisma oz. če bo motivacija 

sploh uspešna. Že ob samem pričetku prve dejavnosti sem videla, da je bila skrb odveč, 

saj so škrata Čutka z navdušenjem sprejeli.  
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Pri igri z iskanjem predmetov po gozdu so me presenetili, saj so jih našli zelo hitro. Tako 

sem tudi ugotovila, da bi morala nekatere predmete skriti malo dlje, saj so bili skriti 

preveč skupaj in so jih zelo hitro našli.  

Ko smo se igrali igro s skrivanjem predmetov, so bili zelo uspešni. Najprej sem jaz skrila 

eno izmed lutk, vzgojiteljica je gledala, da ne bodo »kukali«. Ko so odprli oči, so bili zelo 

navdušeni nad tem, ko so ugotovili, da nekaj res manjka. Pri igri je bila večina zelo 

uspešna. 

Ko smo se igrali igro s prepoznavanjem prijatelja, sta ga dva otroka takoj prepoznala. 

Takoj sem ugotovila, da rutka ni bila dobro nameščena, zato sem jo popravila. Po tem so 

imeli malo več težav, zato sem jih tudi spodbujala z vprašanji, npr. ali ima dolge ali kratke 

lase … Kasneje je večina vseeno uspešno prepoznala prijatelja. 

Pri izdelovanju senčnih lutk jim je striženje povzročalo malo težav, saj je bila folija bolj 

trda v primerjavi z navadnim papirjem, kot so ga vajeni. Nekaterim pa tudi to ni 

predstavljalo velike težave in so bili pri striženju uspešni. Dve izmed deklic in eden izmed 

dečkov so se znašli in svoje lutke nosili k tistim, ki so bili pri striženju bolj uspešni. Ko 

sem jih povabila h grafoskopu, so najprej le nežno premikali lutko, kasneje uprizarjali 

skakanje in lovljenje. Čez nekaj časa pa so se h grafoskopu vrnili s prijatelji in so se 

razvile prave zgodbice o skrivanju, lovljenju in igranju.  

 

Pri gibalni igri Izstopi na postaji so me zelo presenetili, saj so si uspešno zapomnili svojo 

barvo oči in potem še skozi ves dan govorili o tem, da imamo različne barve oči.  

Pri izdelavi senzornih plastenk so zelo uživali. Zelo zanimivo se jim je zdelo počasno 

pronicanje barve na dno plastenke in potem samo pretakanje olja in vode. S kapalkami so 

imeli malo težav, saj jih ne uporabljamo pogosto. Morala sem jih usmerjati, kdaj naj 

stisnejo kapalko in kdaj spustijo. Velikokrat jim je barva med prenašanjem iz lončka v 

plastenko kapnila na mizo, sčasoma pa so tudi to osvojili.  

Pri izdelavi senzornega spomina sem jim pomagala pridržati lepilni trak, da so ga lažje 

odstrigli, nato pa so koščke nalepili na leseno ploščico. Pri tem so bili uspešni, nekateri 

so imeli malo težav pri lepljenju, saj se jim je lepilni trak zalepil na prste.  
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Med igranjem igre spomin sem pri eni izmed deklic opazila, da to igro pozna, saj je takoj 

pričela s sodelovanjem in postavljanjem navodil drugim otrokom. Nekateri so imeli 

največ »težav« pri čakanju, da bo nekdo drug poiskal par, saj so vse želeli sami. Tako 

sem bila kar nekaj časa vključena v igro, kasneje pa so že nekateri otroci sami govorili 

drugim otrokom, da morajo počakati, saj še niso na vrsti.  

5.2 SLIŠIM  

5.2.1 Cilji  

 Otrok se seznani z uporabo kladiva, 

 otrok spoznava in prepoznava inštrumente, 

 otrok razlikuje med različnimi zvoki. 

5.2.2 Dejavnosti  

 Pripovedovanje ob knjigi z naslovom Slišim, 

 glasbeno-didaktična igra Sonce, sneg, 

 izdelovanje dežne palice, 

 Osliček, kdo te jaha?, 

 izdelava telefona, 

 prepoznavanje zvoka inštrumenta, 

 izdelava zvočnega spomina. 

5.2.3 Odgovori na vprašanja pred dejavnostmi  

V: Kje na telesu so ušesa?  

O: Pokažejo na vsaki strani glave in se primejo za svoja ušesa. 

V: Zakaj imamo ušesa?  

O: Da slišimo. 

V: Kaj lahko slišimo? 

O: Mamico pa očija, da gremo spat, gasilci so tukaj, nič, da gremo ven, da se ustavimo. 

V: Kaj bi lahko slišali, če ne bi imeli ušes?  

O: Nič. 
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V: Kakšna ušesa imamo?  

O: Rjava, zelena, pa modra.  

Skupaj z otroki smo se odpravili do kovčka in pogledali, kaj nam je škrat Čutek prinesel 

(Slika 22). 

 

Slika 22: Škrat Čutek nam je zadal novo nalogo 

5.2.4 Pripovedovanje ob knjigi Slišim 

Skupaj z otroki smo si ogledali knjigo z naslovom Slišim. Spodbujala sem jih k 

opisovanju slik in prisluhnila njihovim »komentarjem«, katere stvari, ki so na sliki, imajo 

doma itd.  

5.2.5 Glasbeno-didaktična igra – Sneg, sonce 

Skupaj z otroki smo se dogovorili, da bo zvok kraguljčkov (Slika 23) naznanjal, da je 

posijalo sonce in da se takrat lahko sprehajajo, padanje snega pa bo naznanjala dežna 

palica (Slika 24), kar pomeni, da se bodo morali skriti.  
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Slika 23: Kraguljčki 

                                           

           
             Slika 24: Dežna palica 

 

       

5.2.6 Izdelovanje dežne palice 

Skupaj z otroki smo s tempera barvo pobarvali dva tulca (Slika 25), nato pa smo v njih 

zabili žeblje (Slika 26). Zaradi varnosti sem z vsakim otrokom posebej sodelovala pri 

dejavnosti zabijanja žebljev.  
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Slika 25: Barvanje tulca 

 

 

                                                             Slika 26: Zabijanje žebljev 

 

      

V tulec smo s plastično žlico dali še nekaj riža (Slika 27), nato pa sem pokrov tulca 

zalepila s toplotno lepilno pištolo. Dežno palico (Slika 28) so poskušali nežno nagibati, 

nato stresati kot ropotuljico itd.  
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Slika 27: Dodajanje riža v tulec 

 

 

                                                         Slika 28: Dežna palica je izdelana 

 

 

5.2.7 Osliček, kdo te jaha? 

Otroke sem povabila, da smo skupaj sklenili krog, nato sem vprašala, kdo želi biti v 

sredini kroga. Javil se je eden izmed dečkov, zato sem ga povabila v sredino kroga, ga 

pokrila z odejo, eno izmed deklic pa sem »posedla« nanj (Slika 29). Deklica ga je 

vprašala: »Osliček, kdo te jaha«? Deček je povedal njeno ime, saj je prepoznal njen glas. 
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Nato smo to deklico pokrili z odejo in nanjo posedli drugega otroka. Tako smo nadaljevali 

z igro, dokler niso vsi prišli na vrsto.          

 

 
Slika 29: "Osliček, kdo te jaha?" 

5.2.8 Izdelava telefona 

Skupaj z otroki smo naredili luknjico v plastičnem kozarcu, skozi njo potegnili vrvico, jo 

zavezali in enako ponovili pri drugem kozarcu z isto vrvico. Otrokom sva skupaj z 

vzgojiteljico pokazali, kako ta telefon deluje, nato pa smo telefon preizkusili še skupaj z 

otroki (Slika 30).  

 

        

          Slika 30: Telefon 
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5.2.9 Prepoznavanje zvoka inštrumenta 

Otrokom je škrat Čutek prinesel pet različnih inštrumentov: činele, dežno palico, 

kraguljčke, trstenke in ropotuljico. Najprej so se otroci sami igrali z njimi in jih 

preizkušali. Večkrat sem jim povedala, kako se imenujejo, čez nekaj dni smo se skupaj 

igrali igrico Ugani, kateri inštrument je to (Slika 31). Cilj igre je bil, da prepoznajo zvok, 

ki pripada določenemu inštrumentu in ga poimenujejo.  

 

Slika 31: Prepoznavanje zvoka inštrumentov 

5.2.10 Izdelava zvočnega spomina  

Otroke so v kovčku pričakale pobarvane škatlice od žarnic, koruza, lešniki, riž in 

»oblanci«. V pismu je pisalo, naj izdelamo zvočni spomin. Otroke sem spodbudila k 

razmišljanju, kaj vse bi še lahko dali v škatlice. Pričeli so z iskanjem stvari, za nekatere 

so ugotovili, da so prevelike, zato jih ne morejo uporabiti. Domislili so se, da bi notri dali 

risalne žebljičke, pokrovček flomastra, plastelin, koščke ekspandiranega polistirena, vato 

in srebrne ostanke lističev, ki smo jih uporabili pri izdelovanju smrečic. Ko smo škatlice 

napolnili, smo jih zalepili z lepilnim trakom. Otroke sem povabila k poslušanju škatlic in 

iskanju para (Slika 32).   
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Slika 32: Zvočni spomin                                 
 

5.2.11 Odgovori otrok na vprašanja po dejavnostih  

V: Kje na telesu so ušesa?  

O: Se primejo za ušesa. 

V: Zakaj imamo ušesa?  

O: Da slišimo. 

V: Kaj lahko slišimo? 

O: Glasne zvoke«; tihe zvoke; vlak, avto; avtobus. 

V: Kaj bi lahko slišali, če ne bi imeli ušes?  

O: Nič. 

V: Kakšna ušesa imamo?  

O: Različna; moja sestrica ima pa čisto majčkena; velika, kosmata.  

 5.2.12 Analiza  

Pri glasbeno-didaktični igri so otroci zelo dobro razlikovali med zvokom in odzivom nanj. 

Le eden izmed dečkov ni popolnoma razumel, ko sem rekla, da pada sneg in premikala 

dežno palico, zato sem igrala tik nad njim in rekla, da pada sneg in bo moker. Hitro se je 

skril pod mizo in nato, ko sem igrala na kraguljčke, pokukal ven.  
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Ker je videl, da drugi otroci tečejo, je pričel tudi on. Kasneje, ko sem inštrumente 

prepustila enemu izmed otrok, je bilo vidno, da tudi ta deček počasi usvaja to igro.  

Pri izdelovanju dežne palice so bili zelo uspešni. Sama sem najprej zabila žebelj v tulec, 

toliko, da se ni premikal, nato pa so otroci žebelj zabili do konca. Presenečena sem bila, 

da so z veseljem sodelovali pri tem. Ponavadi po določenem času odhajajo sami od 

dejavnosti, kjer je treba sedeti za mizo, tukaj pa sem morala sama reči, da bo na vrsti še 

nekdo drug in da se bodo kasneje spet zamenjali.  

Pri igri Osliček, kdo te jaha? so bili otroci kar uspešni, videlo pa se je, da so imeli tisti 

otroci, ki še nimajo dobro razvitega govora, malo težav.  

Pri izdelavi telefona so otroci lepo sodelovali, mi pomagali zavezati vrvico na lonček. Ko 

je bil telefon izdelan, so v paru hodili po igralnici, s kozarci na ustih in kričali vanj: »Halo, 

halo, halo!«.  

Nekaj časa sem jih pustila, da sami raziščejo in se spoznajo s takim telefonom, nato pa 

sem jim pokazala, kako se lahko pogovarjaš po telefonu skozi priprta vrata kopalnice. 

Takoj so poskusili in telefon je res deloval, tako da so se večino časa pogovarjali tako, da 

so bila vmes vrata kopalnice.  

Pri prepoznavanju zvoka inštrumentov je eden izmed dečkov zelo izstopal in pravilno 

poimenoval vse inštrumente, nekateri otroci pa so ponavljali za njim. Ker sem želela, da 

inštrumente poimenuje še kdo drug, nam je deček igral, mi pa smo prepoznavali zvoke. 

Tako so tudi drugi otroci prišli na vrsto in povedali imena inštrumentov. Najbolj so si 

zapomnili inštrumenta dežno palico in činele, največ težav pa so jim povzročale trstenke.  

Pri igri zvočnega spomina so imeli med iskanjem para sprva nekaj težav, sploh pri zvokih, 

ki so malce podobni, npr. lešniki in risalni žebljički. Velikokrat pa so škatlice uporabili 

za inštrumente in zraven prepevali.  

5.3 OKUŠAM 

5.3.1 Cilji 

 Otrok se seznani z uporabo noža in s kapalkami, 

 prepoznavanje okusov in poimenovanje le-teh (sladko, kislo, grenko, slano), 
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 otrok rabi simbole in z njimi izraža mnenje, kaj mu je všeč in kaj ne. 

5.3.2 Dejavnosti 

 Ogled knjige Okušam, 

 preizkušanje različnih tekočin s kapalkami, 

 predvidevanje okusa sadja s smeški,  

 rezanje sadja, 

 okušanje sadja in ocenjevanje, kakšnega okusa je, 

 ponovno preizkušanje s kapalkami, 

 čajanka.  

5.3.3 Odgovori otrok na vprašanja pred dejavnostmi 

V: Kje na telesu je jezik?  

O: Tukaj (ga pokažejo). 

V: Zakaj imamo jezik?  

O: Zato da govorimo; za pljuvat; da premikamo zobe. 

V: Kaj lahko okušamo? 

O: Sladoled, kruh, salamo, sir. 

V: Kaj bi lahko okušali, če ne bi imeli jezika?  

O: Nič; zato da ne bi ga dali ven. 

V: Kakšne jezike imamo?  

O: Različne barve; rdeče, jaz imam modrega; jaz imam rjavega; moj je bel.  

5.3.4 Ogled knjige Okušam 

Otrokom sem pripovedovala (Slika 33), jih spodbujala k razmišljanju, zraven pa so zelo 

lepo sodelovali.  
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      Slika 33: Pripovedovanje ob knjigi 

5.3.5 Preizkušanje različnih tekočin s kapalkami 

Skupaj z otroki smo v eno skodelico natočili kis, v drugo smo dali vodo in sladkor, v 

tretjo vodo in sol, v četrto pa smo natočili sveže iztisnjen sok grenivke. Tekočine smo 

premešali (Slika 34), nato pa je vsak otrok dobil svojo žličko, kamor si je s kapalko dal 

določeno tekočino in jo poizkusil (Slika 35). 

 
 

Slika 34: Mešanje sladkorja in soli 
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                                                    Slika 35: Preizkušanje različnih tekočin 

 

5.3.6 Predvidevanje s smeški, kakšen okus mislijo, da ima določeno sadje 

Otrokom sem pokazala določeno sadje (kaki, kivi, banana, grenivka, limona, jabolko, 

hruška), oni pa so s smeški pokazali, kakšen okus mislijo, da ima določen sadež oz. ali 

jim je všeč ali jim ni (Slika 36).  

 

      Slika 36: Predvidevanje okusa sadja 

5.3.7 Rezanje sadja 

Otrokom sem sadje olupila, nato pa sem vsakemu dala nož in krožnik (Slika 37), na 

katerem so razrezali sadje.  
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Slika 37: Rezanje sadja 

 

5.3.8 Okušanje sadja in ocenjevanje, kakšnega okusa je 

Ko so poskusili sadje, so s smeški pokazali (Slika 38), ali jim je določen sadež všeč ali 

jim ni.   

 

    Slika 38: "Grenivka mi ni všeč" 

 

5.3.9 Ponovno preizkušanje s kapalkami  

Otrokom sem ponovno ponudila raztopino soli, raztopino sladkorja (Slika 39), kis in sok 

grenivke.  
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Slika 39: "Sladkor mi je všeč" 

5.3.10 Čajanka 

Otrokom sem pripravila pomarančni in češnjev čaj. Vsak je izbral svoj okus, pomočil 

vrečko, nato pa si sam dodal med in limono (Slika 40), če je želel. Za pravo vzdušje 

čajanke smo si prižgali še svečke (Slika 41).  

 

Slika 40: Kapanje limone v čaj 
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Slika 41: Čajanka 

 

 

 

5.3.11 Odgovori otrok na vprašanja po dejavnostih 

V: Kje na telesu je jezik?  

O: V ustih (ga pokažejo). 

V: Zakaj imamo jezik?  

O: Da lahko jemo; da lahko govorimo.  

V: Kaj lahko okušamo? 

O: Kruh, makarone; sladoled; salamo; čaj, limono; sadje; mleko; vodo; sladko 

čokolado. 

V: Kaj bi lahko okušali, če ne bi imeli jezika?  

O: Nič. 

V: Kakšne jezike imamo?  

O: Jaz imam bolj velik jezik kot Lara; moja Zoja ima majčkenega; majhne in velike; 

različne.  
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5.3.12 Analiza  

Pri preizkušanju različnih tekočin s kapalkami je bilo z njihovih obrazov razvidno, ali so 

jim določeni okusi všeč ali jim niso. Presenetili so me pri odgovarjanju na moja vprašanja, 

ali jim je določen okus všeč, ko so odgovorili z ja, njihov obraz pa je kazal popolnoma 

drugače. Šele ko sem sama poskusila kis in se malce »stresla« ter rekla, da mi ni všeč, so 

nekateri začeli z odgovarjanjem, da tudi njim ni. Niso se znali točno izraziti, nekaterim je 

bil kis zelo všeč, v veliki meri tistim, ki tudi drugače obožujejo solato. Grenivkin sok je 

bil všeč le enemu dečku. Raztopina s sladkorjem je bila všeč vsem, nobenemu pa ni bila 

všeč slana voda. Menila sem, da bodo znali poimenovati, kaj je sladko in kaj kislo, vendar 

tega niso poimenovali. Povedali so le, če jim je všeč ali ne.  

Pri predvidevanju okusa sadja s smeški so imeli sprva nekaj težav, kateri smeško sploh 

pokazati, zato sem jim to bolj podrobno razložila. Kivi je bil večini všeč, nekaterim pa 

ne. Kaki je bil približno polovici všeč, polovici pa ne. Grenivka ni bila všeč nobenemu. 

Rekli so, da je »bljek«. Za limono so vsi otroci pokazali, da jim ni všeč, dva dečka pa sta 

pokazala, da jima je všeč. Povedali so, da je sladka in slana. Jabolko je bilo všeč vsem, 

razen eni izmed deklic, ki sadja sploh ne mara.  

Hruška je bila všeč vsem, razen eni deklici. Ena izmed deklic je dejala, da obožuje hruške. 

Rekli so, da ima hruška zelen in bel okus. Banana je bila všeč vsem.   

Pri rezanju sadja smo imeli največjo težavo, kako razložiti, da bomo sadje najprej narezali 

in potem poizkušali. Z nožem so bili spretni, če je bil kakšen sadež pretrd za rezanje, sem 

jim pomagala s svojim nožem. 

Po okušanju sadja so otroci rekli, da je banana rumena, sladka in dobra. Hruška je všeč 

večini, najprej so rekli, da ne vedo, kakšnega okusa je, nato pa, da jim je všeč, ker je 

sladka. Grenivka ni bila všeč nobenemu, vsi so imeli namrščene izraze na obrazih. Rekli 

so, da jim ni všeč, ker je preveč kisla. Kaki je bil všeč le dvem deklicam. Dejali so, da 

ima sladek okus. Jabolko je bilo po okušanju všeč vsem. Ena izmed deklic je dejala, da 

je vesela in pokazala nasmejanega smeška. Ugotovili so, da ima jabolko sladek in kisel 

okus. Kivi je bil všeč vsem. Rekli so, da ima kisel in malo sladek okus. Ena izmed deklic 

je rekla, da ima kivi zelen okus. Ko so otroci poskusili limono, je ena izmed deklic rekla, 

da je limona sladka. Vprašala sem jo, ali je sladka kot čokolada ali kisla kot solata. 

Odgovorila mi je, da je kisla kot solata.  
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Eden izmed dečkov je rekel, da mu ni všeč, ker je preveč kisla. Ena izmed deklic sadja ni 

želela poizkusiti, saj ga ne mara. Spodbudila sem jo, da naj poizkusi banano, saj drugače 

ne bo mogla pokazati s smeškom, ali ji je všeč ali ne. Na koncu je sadež poizkusila in 

pokazala, da ji je všeč. To idejo smo z vzgojiteljico uporabili tudi pri hranjenju v vrtcu, 

saj ni želela poizkusiti novih stvari in to predlagale tudi njenim staršem. Deklica s 

pomočjo teh smeškov sedaj jed vsaj poizkusi.  

Ker otroci prvič niso znali poimenovati tekočin oz. sploh izraziti svojega mnenja, sem se 

odločila, da poizkusim ponovno. Izražali so se bolje kot prvič, takoj so povedali ali jim 

je všeč ali ne, okusov sladko, kislo, slano, grenko pa sami od sebe niso poimenovali. Ko 

sem jih za raztopino sladkorja vprašala, ali jim je sladka, kisla ali grenka so odgovorili, 

da sladka. Tako sem ugotovila, da jim moram samo ponuditi te možnosti in potem 

odgovorijo. Eden izmed dečkov je po okušanju sladkorja sam od sebe dvignil palec in 

rekel: »Všeč mi je«.  

Na čajanki so otroci zelo uživali, zraven so se pogovarjali, kdo je dal med v čaj, kdo 

limono, kdo oboje.  

5.4 VONJAM 

5.4.1 Cilji 

 Otrok razvija fino motoriko s polnjenjem in zavezovanjem vrečk, 

 otrok pozna in prepozna različne vonje, 

 opisovanje prijetnih in neprijetnih vonjev, 

 otrok rabi simbole in z njimi izraža mnenje, kaj mu je všeč in kaj ne. 

5.4.2 Dejavnosti   

 Ogled knjige, 

 sprehod v okolici vrtca,  

 okušanje jabolka in hruške z zatisnjenim nosom, 

 predvidevanje vonja, 

 raziskovanje vonjev, 

  ocenjevanje vonja,  

 dišeč spomin. 
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5.4.3 Odgovori na vprašanja pred dejavnostmi 

V: Kje na telesu je nos?  

O: Tukaj (ga pokažejo med očmi). 

V: Zakaj imamo nos?  

O: Da vohamo. 

V: Kaj lahko vonjamo? 

O: Travo, čebele, makarone, kruh, salamo, paradižnik. 

V: Kaj bi lahko vonjali, če ne bi imeli nosu?  

O: Nič. 

V: Kakšne nosove imamo?  

O: Različne barve; zelene in modre; midva imava enaka nosova. 

5.4.4 Ogled knjige  

Skupaj z otroki smo si ogledali knjigo o vonjanju. Zraven so pripovedovali, kako diši 

trava in cvetlice, smeti in avtomobili pa smrdijo.  

5.4.5 Sprehod v okolici vrtca  

Na sprehodu smo bili pozorni na vonje, ki se nahajajo v naši okolici. Pozornost sem 

usmerila na avtomobile, smeti (Slika 42), gostilne … 

 

Slika 42: "Vonj smeti mi ni všeč." 
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5.4.6 Okušanje jabolka in hruške z zatisnjenim nosom 

Otrokom sem na enako velike koščke narezala jabolko in hruško. Zatisnili so si nos, vzeli 

en košček in nato poskušali ugotoviti, kaj imajo v ustih.  

5.4.7 Predvidevanje vonja 

Otrokom sem pokazala 10 stvari, in sicer žajbelj, kamilico, sivko, lovorjeve liste, klinčke, 

poper, cimet, vanilijin strok, pomarančo in kavo (Slika 43). Vmes sem jih spraševala, 

kakšen okus mislijo, da imajo, ali jim bo všeč ali ne.  

 

Slika 43: Ali kava diši ali smrdi? 

                                         

5.4.8  Raziskovanje vonjev  

Otrokom sem vsako stvar dala v posodice in jih pustila, da so jih prijemali, presipavali, 

se igrali z njimi in hkrati tudi vonjali (Slika 44).  
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Slika 44: Raziskovanje dišav 

 

5.4.9 Ocenjevanje vonja  

Otroci so s smeški (Slika 45) ocenili oz. povedali, kakšen vonj ima določena stvar.  

 

 

Slika 45: Ocenjevanje vonja 
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5.4.10 Dišeč spomin 

Skupaj z otroki smo izbrane stvari položili (Slika 46) v vrečke iz blaga. Pazili smo, da je 

bila ista stvar v drugi vrečki v približno enakih količinah. Skupaj smo jih zavezali (Slika 

47), nato pa sem jih povabila k ugotavljanju vonjev in iskanju njegovega para (Slika 48).  

 

Slika 46: Polnjenje vrečke s cimetovimi palčkami 

 

 

Slika 47: Zavezovanje vrečke 
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Slika 48: Dišeči spomin 

 

5.4.11 Odgovori na vprašanja po dejavnostih 

V: Kje na telesu je nos?  

O: Tukaj (pokažejo med očmi); na glavi. 

V: Zakaj imamo nos?  

O: Da dihamo; da vohamo čaj, da duhamo hrano.  

V: Kaj lahko vonjamo? 

O: Rožice, čaj, poper, cimet, limono, pomarančo, kavo, sladkor, sivko. 

V: Kaj bi lahko vonjali, če ne bi imeli nosu?  

O: Nič.  

V: Kakšne nosove imamo?  

O: Različne; majhne, velike.  

5.4.12 Analiza  

Na sprehodu v okolici vrtca so dejali, da avtomobili ropotajo in smrdijo, ker se kadi iz 

njih. Med ulicami, ob hoji mimo hiš smo opazili, da nekdo kuha kosilo, saj je zadišalo po 

krompirju in čebuli. Ko smo šli mimo kakšne gostilne, so prav tako dejali, da diši. Naleteli 

smo tudi na smetnjak. Otroci so rekli, da smrdi in pokazali žalostnega smeška.  
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Ko so okušali jabolko in hruško z zatisnjenim nosom, se mi je sprva zdelo, da zelo hitro 

govorijo, kaj okušajo. Kasneje sem opazila, da so košček sadja že dali v usta in si nato 

zatisnili nos. Ko sem jih popravila, je bilo okušanje težje.  

Ko so predvidevali vonj določene stvari s smeški, so rekli, da jim žajbljev in kamilični 

čaj diši. Sivka so rekli, da je rožica in da diši. Lovorjeve liste so poznali po tem, da ga 

dobijo v juhi. Rekli so, da jim listi smrdijo. Klinčki so rekli, da dišijo. Za poper so 

povedali, da si očetjei poprajo juhe in da smrdi. Cimet je ena izmed deklic takoj 

prepoznala in povedala, da ga njena babi posuje po štrukljih. Rekli so, da diši. Za 

neprijeten vonj so označili vanilijin strok. Za pomarančo so dejali, da diši, prav tako tudi 

kava.  

Pri raziskovanju vonjev so se zelo zabavali, zelo so uživali tudi v tipanju teh snovi, najbolj 

v žajblju, saj je bil zelo mehek. 

Ko so ocenjevali vonje, so vesel obrazek dvignili za žajbelj, cimet, pomarančo in 

lovorjeve liste. 

Žalosten obrazek na kartončku so dvignili za kavo, poper, klinčke, sivko, kamilice, 

vanilijin strok in nekateri tudi za cimet. 

Med izdelavo dišečega spomina so zelo uživali, pri zavezovanju mošnjičkov sem jim 

pomagala. Ko smo se prvič igrali so imeli nekaj težav s poimenovanjem stvari. Najbolj 

so si zapomnili cimet, kamilice, pomarančo, kavo in poper. Pri ostalem poimenovanju 

sem jim pomagala. Zelo radi so se tudi igrali tako, da so vrečke le tipali, saj ima vsaka 

drugačen otip.  

5.5 TIPAM 

5.5.1 Cilji  

 Otrok uporablja škarje in lepilo kot pripomoček za izdelavo taktilnega snežaka,  

 sproščanje ob igri z nestrukturiranim materialom, 

 v prosti igri otrok odkriva in spoznava lastnosti nestrukturiranega materiala, 

 otrok loči oz. prepozna različne materiale in jih poimenuje tako, kot jih občuti. 



54 

 

5.5.2 Dejavnosti  

 Ogled knjige Tipam,  

 igra z vodo,  

 taktilni snežak,  

 škatla presenečenja,  

 tipanje v gozdu, 

 igra z nestrukturiranim materialom, 

 taktilni spomin. 

5.5.3 Odgovori na vprašanja pred dejavnostmi  

V: Kje na telesu je koža? 

O: Tukaj (pokažejo na lička, ena izmed deklic pokaže na trebušček). 

V: Zakaj imamo kožo? 

O: Da se lahko namažemo s kremo, jaz se vedno namažem s kremo, da lahko jemo, da 

lahko grizemo. 

V: Kaj lahko tipamo? 

O: Juho, polžka, hišo, steblo fižola. 

V: Kaj bi lahko tipali, če ne bi imeli kože? 

O: Nič. 

V: Kakšno kožo imamo?  

O: Belo, rdečo, roza, črno, jaz sem se doma namazala s kremo, da me ne bo mrazek 

obribal. 

5.5.4 Ogled knjige  

Skupaj z otroki smo si ogledali knjigo z naslovom Tipam (Slika 49). Ob pripovedovanju 

so sodelovali tudi sami in povedali, da lahko tipajo travo, igrače.  
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Slika 49: Pripovedovanje ob knjigi 

5.5.5 Igra z vodo  

Skupaj z otroki smo v eno posodo nalili toplo vodo, v drugo pa mrzlo. Vsakemu sem dala 

eno plastično posodico, da so vodo lahko pretakali (Slika 50) in se igrali z njo.  

 

Slika 50: Igra z vodo 

5.5.6 Snežak iz različnih materialov  

Otrokom sem na velik papir narisala snežaka, ga prilepila na steno, nato pa jih povabila, 

da naj nanj nalepijo različne materiale. Ponudila sem jim lepenko, krpo za čiščenje po 

tleh, stiropor, kamne, vato, navaden papir, alufolijo (Slika 51), filc, zamaške in gumbe. 

Skupaj smo izdelali taktilnega snežaka (Slika 52).  
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Slika 51: Lepljenje alufolije 

 

 

Slika 52: Taktilni snežak 
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5.5.7 Škatla presenečenja  

Otrokom sem ponudila 10 različnih predmetov – embalažo šampona, storž, kocko, 

barvico, lesenega dečka, lesen kvader, oreh, plastično posodico, plastičen avto in slušalko 

telefona. Posamezen predmet sem jim dajala skozi večjo odprtino škatle (Slika 53), 

medtem ko so oni na drugi strani škatle ta predmet s tipom skušali prepoznati. Kasneje 

sem jim ponudila rokavice (Slika 54), da je bilo prepoznavanje oteženo. 

 
Slika 53: Tipanje brez rokavic    

                                               

 

Slika 54: Odsotnost tipa – rokavice 
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5.5.8 Tipanje v gozdu  

Skupaj z otroki smo se odpravili v gozd. Skozi pot v gozd sem jih spodbujala k tipanju 

različnih stvari – sneg, iglice (Slika 55), mah, deblo … Zraven sem jih spraševala, kakšen 

občutek imajo oz. kakšna sem jim zdi določena stvar na otip.  

 

Slika 55: Tipanje iglic 

 

5.5.9 Igra z nestrukturiranim materialom 

Skupaj z otroki smo v tri škatle nasuli riž, moko in oblance. Škatle sem dala na mizo in 

jih povabila, da lahko s prstki kaj narišejo (Slika 56).  
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Slika 56: Risanje v riž 

5.5.10 Taktilni spomin 

Skupaj z otroki smo si ogledali 10 različnih materialov, ki jih je škrat Čutek pustil v 

kovčku, in sicer riž, koruzo (Slika 57), moko, oblance, plastelin, stiropor, brivsko peno, 

milo, cofke in vodo. Z njimi smo napolnili balone. Ko smo končali s polnjenjem, sem jih 

povabila k prepoznavanju materialov (Slika 58).  

 

Slika 57: Polnjenje balona s koruzo 
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Slika 58: Taktilni spomin 

  

       

5.5.11 Odgovori na vprašanja po dejavnostih 

V: Kje na telesu je koža? 

O: Pokažejo na lička, trebušček, noge, stopala, dlani. Nekaj otrok tudi reče: »Tukaj na 

prstih, kjer imamo čutnice.« 

V: Zakaj imamo kožo? 

O: Da tipamo. 

V: Kaj lahko tipamo? 

O: Stvari, žlico, peno, moko, riž, krožnik, vilico, kozarec, vodo, mleko,cofke, koruzo, 

plastelin, sneg, drevo, okno, šal.  

V: Kaj bi lahko tipali če ne bi imeli kože? 

O: Nič. 

V: Kakšno kožo imamo?  

O:Namazano s kremo, belo, rjavo, suho, rdeča lička, mrzlo, mehko, umazano.  
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5.5.12 Analiza  

Med pripovedovanjem ob knjigi z naslovom Tipam sem jih spraševala, kaj v igralnici je 

trdo. Nekaj časa so gledali okrog, nato sem potrkala po stolu in jih vprašala, ali je stol trd 

ali mehek. Odgovorili so mi, da je trd. Spodbujala sem jih k razmišljanju, vendar 

odgovora nekako nisem dobila, nato sem z nogo rahlo udarila po tleh in zopet zastavila 

enako vprašanje. Odgovorili so, da je trdo. Vprašala sem jih, kaj je še trdo. Ena izmed 

deklic je vstala, šla do mize, z dlanjo udarila po njej in rekla: »Tole.« Vstali so še drugi 

otroci in z dlanmmi udarjali po omarah, kotičkih, stolih, tleh, knjigah in zraven govorili, 

da je trdo. Zelo so me presenetili in videla sem, kako so bolj odzivni pri razmišljanju 

medtem ko se gibajo. Pri igri z vodo sem otroke najprej vprašala, kakšna je voda v modri 

posodi in odgovorili so, da je mrzla, v drugi posodi je voda topla. Ena izmed deklic je 

med igro povabila drugo deklico, da bosta skupaj naredili »ta pravo« vodo.  

Vprašala sem jo, kakšna voda je prava in odgovorila mi je, da ni vroča in ni mrzla. Tako 

sta pričeli z mešanjem tople in mrzle vode. Otroci so zelo uživali, v kar nisem podvomila.  

Pri izdelovanju taktilnega snežaka so otroci sami strigli lepenko in alufolijo. Kasneje so 

ugotovili, da alufolije niti ni potrebno striči in se lahko trga. Cufali so vato in jo lepili. 

Pomoč so rabili le pri kamnih, zamaških in krpi, saj mekol lepilo ni prijelo, zato sem te 

stvari nalepila z lepilno pištolo. Snežak je nalepljen na steni tako, da ga otroci v celoti 

dosežejo.  

Pri prepoznavanju stvari v škatli presenečenja so bili kar uspešni, nekaj težav pri 

prepoznavanju sem zaznala pri orehu, saj so ga nekateri zamenjali za lešnik in jabolko. 

Nato sem tistemu otroku, ki je bil na drugi strani škatle nadela rokavice in ponovno 

ponudila predmet za prepoznavo. Takoj sem zasledila, kako so se njihovi pogledi 

usmerjali proti luknjam v škatli, v katerih so imeli roke, če bi uspeli kaj videti. Z malo 

več truda in osredotočanja so predmet na koncu prepoznali.  

Ko smo se odpravili v gozd, sem jih spodbujala, da se dotaknejo čim več stvari in mi 

povejo, kakšna se jim zdi določena stvar na otip. Za sneg so rekli, da je mrzel, mah mehek 

in mrzel. Za iglice so rekli, da »pikajo«, eno izmed hrapavih debel se jim je zdelo 

»nagubano« in da »praska«. Za gladko deblo pa so rekli, da je gladko in »lepo«.  
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Pri igri z nestrukturiranim materialom so vsi začeli material grabiti s celimi dlanmi, zato 

sem jih pustila, da se najprej spoznajo z njim. Tekom dejavnosti je bilo treba oblance 

pobrati po mizi in tleh in ga dati nazaj v škatlo, moko pa nasuti. Z rižem ni bilo takih 

težav. Kasneje so začeli tudi risati črte, ki so potekale v vse smeri.  

Pri izdelavi taktilnega spomina so mojo pomoč potrebovali pri polnjenju balonov z 

brivsko peno, milom in moko. Balon sem raztegnila, oni pa so vanj polnili materiale. Pri 

ostalih stvareh so balon držali v eni roki, z drugo pa polnili. Napolnjen balon so prinesli 

k meni, jaz pa sem jim ga zavezala. Vsak material je bil polnjen v dveh balonih, da so 

kasneje lahko iskali pare. Igro smo zopet začeli samo s prepoznavanjem, kaj je v balonu, 

kasneje pa so tudi pričeli z iskanjem enakih materialov v balonu, ki ga držijo v roki. Težje 

prepoznavno je bilo milo in brivska pena, saj sta se tudi meni zdela zelo podobna, nekateri 

so sprva balon z rižem otipali kot koruzo in obratno, med igro pa so tudi to uspešno 

prepoznali. Brivska pena je sčasoma izgubila svojo prvotno obliko, zato je bil balon videti 

prazen, le z dotikom se je zaznalo malo snovi, ki je bila še prisotna. V igri so zelo uživali, 

na začetku sem jih morala le malo opzoriti, da balonov ne smejo preveč stiskati, da ne 

bodo počili (balon z vodo, milom).  

5.6 ČUTNA POT  

Za zaključek vseh dejavnosti smo skupaj z otroki pripravili čutno pot (Slika 59), po kateri 

so hodili s stopali, pri tem gledali, kakšen izgled ima material v posameznih škatlah, 

poslušali, kakšen zvok dajejo materiali, vonjali, kakšen vonj ima material, s stopali tipali 

in povedali, kakšen občutek imajo materiali in na koncu čutne poti vzeli košček 

mandarine ali banane in povedali, kakšen okus imajo.  

 
Slika 59: Čutna pot 
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V škatle smo dali kamne, stiropor, oblance, vrečke, riž, cofke, lepenko, brivsko peno 

(Slika 60), vodo in odeje. Na koncu so si izbrali, kateri košček sadja bodo poizkusili. 

Dejali so, da so kamni hladni in trdi, stiropor mehek in »šumi«, oblanci »žgečkajo« in 

»šumijo«, vrečke »šumijo« in se »lepijo« na stopala. Riž jih je »žgečkal«, cofki so se jim 

zdeli mehki, lepenka trda in »praska«, pena se jim je zdela «dobra«, voda topla, odeja 

mehka.  

Nekateri so za mandarino rekli, da je sladka, nekateri kisla, banana pa se je vsem zdela 

sladka. Najbolj izrazit vonj je imela brivska pena. Vsi so poizkusili vse, le eden izmed 

dečkov ni želel stopiti v peno in vodo, čez nekaj časa je poskusil s prstom na roki.  

 

 

Slika 60: Hoja po brivski peni
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6. DISKUSIJA 

Z diplomskim delom smo želeli predstaviti otrokovo spoznavanje čutil na čim bolj 

aktiven način preko različnih tehničnih dejavnosti, hkrati pa smo želeli vzgojiteljicam 

pokazati, kaj vse se da izvajati in zraven vključiti tehnično vzgojo.   

V nadaljevanju opisujem, ali smo zastavljene cilje (C 1-5) dosegli in do kakšnih 

ugotovitev smo prišli z danimi hipotezami (H 1-6).  

Zastavljeni cilji (C 1-5):  

C 1: Predstaviti čutne zaznave otrok. 

Preko različnih dejavnosti s področja vida, sluha, vonja, okusa in tipa smo predstavili 

čutne zaznave otrok. Zapisan del se nahaja v poglavju 5. Čutila in čute smo opisali v 

poglavju številka 4. 

C 2: Predstaviti tehnično vzgojo in aktivno učenje.  

Preko tehničnih dejavnosti smo predstavili tehnično vzgojo (poglavje 2) ter tudi aktivno 

učenje (poglavje 3), saj so otroci sami sodelovali pri dejavnostih, jih preizkušali in bili 

aktivni (poglavje 5).  

C 3: Predstaviti možne materiale in predmete za izvedbo dejavnosti. 

Različne materiale in predmete smo predstavili preko različnih tehničnih dejavnosti, kjer 

smo izdelovali dežno palico, telefon, rezali sadje, strigli, lepili, se igrali z vodo, 

zavezovali vrečke, polnili balone z naravnim in umetnim materialom, več pa je zapisano 

v poglavju številka 5.   

C 4: Načrtovati in izvesti tehnične dejavnosti v vrtcu. 

Skrbno smo izbrali ideje za tehnične dejavnosti, jih premislili, načrtovali in izvedli v 

vrtcu. Dejavnosti so podrobneje zapisane in analizirane v poglavju številka 5. 
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C 5: Analizirati in kritično ovrednotiti izvedene dejavnosti za namen spodbujanja 

čutnih zaznav.  

Po končanih tehničnih dejavnostih s področja vsakega čutila je v diplomskem delu 

zapisana analiza dejavnosti, ki smo jo kritično ovrednotili. Zapisan del se nahaja v 

poglavju številka 5, po koncu dejavnosti vsakega čutila. 

Preverili smo naslednje hipoteze in prišli do naslednjih ugotovitev (H 1-6): 

H 1: Vsaj polovica otrok ne pozna pojma čutilo. 

Ko sem otroke pred dejavnostmi vprašala, ali kdo ve, kaj je to čutilo, mi niso znali 

pravilno odgovoriti. Torej hipotezo potrdimo. 

H 2: Pri večini otrok bo viden napredek o pridobljenem znanju posameznega čutila 

po izvedeni tehnični dejavnosti.  

S pomočjo zastavljenih vprašanj pred dejavnostmi in po njih smo ugotovili, da je večina 

otrok po dejavnostih pokazala več znanja o posameznem čutilu kot pred dejavnostmi. 

Prav tako se je to kazalo tudi preko igre in dnevne rutine. 

H 3: Pri izdelavi izdelka za zaznavanje tipa bo imela vsaj polovica otrok težave s 

striženjem. 

Pri izdelavi taktilnega snežaka otroci niso imeli težav s striženjem, zato to hipotezo 

ovržemo.  

H 4: Vsaj polovica otrok bo kazala napredke pri pomnjenju po izvedeni tehnični 

dejavnosti (spomin). 

Z opazovanjem otrok pri igri spomina smo ugotovili, da kažejo napredke pri pomnjenju, 

z vsako igro bolj, zato to hipotezo potrdimo.  

H 5: Po izvedeni tehnični dejavnosti bo vsaj polovica otrok znala pokazati, kje se 

nahaja določeno čutilo.  

To hipotezo potrdimo, saj so vsi otroci znali pokazati, kje se nahaja določeno čutilo.  
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H 6: Vsaj polovica otrok bo podala več odgovorov glede same čutne zaznave po 

izvedeni dejavnosti. 

S pomočjo zastavljenih vprašanj pred dejavnostmi in po njih smo ugotovili, da je večina 

otrok po dejavnostih pokazala več znanja o posameznem čutilu kot pred dejavnostmi. 

Hipotezo potrdimo. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil predstaviti čutne zaznave otrok preko tehničnih 

dejavnosti in hkrati vzgojiteljicam predstaviti model za njihovo vsakodnevno delo v 

vrtcu. 

V ta namen smo izvedli tehnične dejavnosti, preko katerih smo spodbujali čutne zaznave 

otrok.  

Otrokov napredek smo spremljali preko vprašanj, ki smo jih zastavili pred pričetkom 

dejavnosti in po koncu dejavnosti. Iz njihovih odgovorov na vprašanja je razvidno, da so 

po dejavnostih podajali več odgovorov, ki pa so bili tudi bolj smiselni, kot tisti pred 

pričetkom dejavnosti.  

Ocenjujemo, da so izvedene tehnične dejavnosti, preko katerih smo spodbujali otrokove 

čutne zaznave, pripomogle k novo pridobljenemu znanju o čutilih.  

Upam, da sem z diplomskim delom spodbudila vzgojiteljice in jim pokazala, da tehnika 

ne pomeni zgolj vrtanja in žaganja, da sega na različna področja in tudi, da so otroci 

zmožni veliko več, kot si včasih predstavljamo. S ponudbo različnih tehničnih dejavnosti 

otrokom postavimo izziv, ki se ga zelo radi lotijo in je naloga že sama po sebi motivacija. 

Otroci tako pridobijo konkretne izkušnje in znanje, ki jim bo nedvomno ostalo dlje v 

spominu.  

Z opravljenim diplomskim delom sem pridobila veliko izkušenj, hkrati pa otroke 

obogatila z izkušnjami, ki so jih pridobili preko tehničnih dejavnosti. Ves čas, trud, ideje 

in priprave na dejavnosti pa je poplačalo njihovo zadovoljstvo in spoznanje, da so se res 

nekaj naučili, zato sem se tudi odločila za poklic vzgojiteljice.  
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