
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

SARA LAZAR 

 

 

SPOZNAVANJE 3D-TISKA PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019





 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

SARA LAZAR 

Mentor: doc. dr. STANISLAV AVSEC 

Somentor: asist. VERONIKA ŠULIGOJ 

 

SPOZNAVANJE 3D-TISKA PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Za začetek bi se najlepše zahvalila somentorici Veroniki Šuligoj za izdatno strokovno pomoč 

pri nastajanju diplomskega dela. Hvala za ves čas, ki ste si ga vzeli!  

Iskreno se zahvaljujem mentorju prof. dr. Stanislavu Avscu za nasvete in pomoč skozi pisanje 

diplomskega dela.  

Posebna zahvala gre moji družini, ki mi je omogočila izredni študij na Pedagoški fakulteti, me 

ves čas študija podpirala in spodbujala, ter bratu za vso nesebično pomoč pri odkrivanju 

novega tehničnega znanja. 

Zahvaljujem se tudi partnerju za vso potrpežljivost v času šolanja in pisanja diplomskega dela. 

Zahvala gre tudi vzgojitelju, pomočnici vzgojiteljice in otrokom vrtca Galjevica za čas, ki so si 

ga vzeli in mi pomagali pri izvedbi praktičnega dela. 

Hvala! 





 

POVZETEK 

»Šolanje je učenje o tistem, za kar nisi vedel, da ne veš« (Daniel J. Boorstin).  

Naj začnem z mislijo, ki me popelje nazaj v čas, ko sem se odločila za pisanje diplomskega dela 

na temo o 3D-tisku. Na začetku nisem vedela, kaj je naprava, ki je bila v kotu tehnične učilnice, 

videti pa je bila kot nekakšna škatla, polna tehnoloških presenečenj. Takrat sem se zavedala, da 

želim o tem izvedeti več, zato sem se lotila iskanja podatkov in zanimanje usmerila v napravo, 

ki se imenuje 3D-tiskalnik.  

V svojem diplomskem delu sem raziskovala, kako poznano je področje 3D-tiska v vrtcu, v 

kolikšni meri bi se strokovni delavci posluževali takšne vrste tiska, predvsem pa so me zanimali 

argumenti predstavnikov tistih, ki nove tehnološke napredke podpirajo, in tistih, ki menijo, da 

tega v vrtcu ne potrebujemo.  

V teoretičnem delu sem se osredinila na ključne značilnosti 3D-tiska in poskusila množici ljudi 

na čim enostavnejši način predstaviti vrsto novega tiska. Raziskala sem zgodovino 3D-tiska in 

postopke 3D-tiska. Posvetila sem se tudi razvojnim značilnostim predšolskih otrok, umestitvi 

tehnične vzgoje v Nacionalni dokument – kurikulum ter kako je 3D-tisk uporabljen v vrtcih. Za 

potrebe empiričnega dela sem sestavila anketni vprašalnik in ga razdelila med 33 vzgojiteljev 

in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok. Ugotovila sem, da je 3D-tisk v veliki meri 

ljudem nepoznana tehnološka stvar, po kateri vsaj za zdaj nimajo večjih potreb. S skupino 20 

otrok vrtca Galjevica, skupina Ježi, smo se odpravili na Pedagoško fakulteto, kjer so otroci 

spoznali 3D-tiskalnike in preizkušali izdelke, ustvarjene z njimi. Izvedli smo tudi eksperiment 

z maso »slime« ter z njo ustvarjali 3D-oblike. Namen eksperimenta je bil končni produkt, kar 

je podobno postopku pri 3D-tiskalniku, torej pridobitev nečesa realnega iz naprave.  

V sklepu sem opisala ugotovitve, do katerih sem prišla s pomočjo empiričnega dela. 

Ključne besede: 3D-tisk, 3D-tiskalnik, tehnična vzgoja, predšolski otrok, 3D-tehnologija, 

učenje. 

 





 

ABSTRACT 

Introduction Of 3D-Printing To Preschool Children 

»Education is learning what you didn't even know you didn't know« (Daniel J. Boorstin). 

Let me start with a thought that brings back memory of the time when I decided to write the 

diploma paper on 3D-printing. At first, I didn’t know what the machine standing in the corner 

of the technology classroom was. It looked like some kind of a box - a box full of technological 

wonders. At that moment, I realized I wanted to find out more about it. This is why, I began to 

look for necessary data and thus I focused my interest on the machine, called a 3D-printer. 

In my diploma paper, I did the research on the following topics: how well is the 3D- printing 

known in kindergartens; how much would kindergarten workers use such type of printing; what 

are the advantages and disadvantages of using this type of printing in kindergartens, separately. 

On the one hand, by those who support the introduction of technological headway into 

kindergartens. And on the other hand, by those who oppose introducing such new technologies 

since they believe that kindergartens do not need them. 

In the theoretical part of my diploma paper, I concentrated on the key characteristics of 3D-

printing and I tried to illustrate the new type of printing to a group of people in the simplest 

way possible. I examined the history and the procedures of 3D-printing. Moreover, I considered 

the features of the preschool children development. I also paid attention to the role of 

Technology in the National School Curriculum and the way 3D- printing technology is used in 

kindergartens. For the empiric part of the diploma paper, I put together a questionnaire and I 

distributed it to 33 preschool teachers and preschool teacher assistants. I established the fact 

that childcare workers are mostly not acquainted with 3D-printing technology and so far feel 

no need to use it. With the group of 20 children named Ježi (Hedgehogs) from Galjevica 

Kindergarten, we visited the Faculty of Education where the children got to know 3D-printers 

and tested some products made with 3D-printing technology. We also conducted an experiment 

with the so-called slime dough which we used to make our own 3D-products. The purpose of 

the slime dough experiment was to obtain a tangible final product, a procedure similar to 3D-

printing technology. 





 

In the conclusion, I presented the findings based on the empiric part described above. 

Key words: 3D-printing, 3D-printer, technology, preschool child, 3D-technology, learning. 
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1 UVOD 

Otroci zelo hitro pokažejo zanimanje in radovednost za spoznavanje novih stvari v okolju. 

Njihova motivacija in želja po znanju se lahko še bolj razvijata, če imajo ob sebi ljudi, ki jim 

omogočajo in ponujajo nova spoznanja, jih pri tem podpirajo, njihovo prirojeno željo po 

radovednosti pa širijo z novimi možnostmi, ki jih dandanes ponujata okolje in tehnologija. 

Predšolski otrok se uči preko vseh čutil, zato je še toliko pomembneje, da mu omogočamo čim 

več neposrednih izkušenj. Ima manjši obseg pozornosti, torej lahko le kratek čas ohranja 

pozornost za točno določeno stvar (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

1.1 Opredelitev problema in opis področja 

Da bi odkrili nova spoznanja, pa je potrebno tudi preizkušanje novih stvari, zbiranje podatkov, 

vtisov, postavljanje hipotez in odkrivanje teh, zastavljanje ciljev, katerih se držimo in jih 

uresničujemo, ter analiziranje pridobljenih odgovorov. S pomočjo takšnega načina pridobivanja 

znanja otrok razvija kritično mišljenje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

V kurikulu za predšolske otroke področje tehnike ni posebej opredeljeno, vendar najdemo cilje 

in načela znotraj področja narave (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999). 

Tehnična vzgoja, povezana z ostalimi področji, prispeva k oblikovanju otroka, razvijanju 

njegove ustvarjalnosti do tehnike, doživetij ob tehničnih izdelkih, sestavljankah, maketah itd. 

Če želimo otrokom čim bolj doživeto vpeljati tehnično vzgojo v njihovo izobraževanje, je 

pomembno, da imamo na voljo dovolj nazornega materiala, sredstev, pripomočkov, kar od nas 

kot tudi od otrok zahteva raznovrstno organiziranost (Papotnik, 1993).  

Nove tehnologije, zlasti tridimenzionalni (3D) tisk nam omogočajo povezavo vsebinskih 

področij in celovito učenje, tudi v predšolskem obdobju. Večina ljudi še ne pozna 3D-tiska. 

Bodisi zanj niso niti slišali bodisi nimajo konkretnih predstav, kaj to pravzaprav je. Četudi so 

že slišali, pa niso nikoli imeli priložnosti, da bi poskusili z njim tiskati. Menijo, da je to preveč 

sodobna naprava, kar seveda ni, saj začetki 3D-tiska segajo že v zgodnja leta prejšnjega stoletja 

(Muck in Križanovski, 2015). 

Tehnologija danes zelo hitro napreduje in prav z načinom 3D-tiska bi lahko vpeljali 

inovativnost v vrtce, otroke spoznali in naučili delati s 3D-tiskom. Odrasli, kot tudi otroci že ob 
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poslušanju ugotavljajo lastne ideje, kako bi 3D-tisk lahko umestili v vsakdanje življenje. Ravno 

to želimo doseči – da bi ljudje spoznali, kaj nam prinašajo nove tehnologije ter se jih v največji 

meri tudi posluževali, razvijali ustvarjalnost in širili brezmejno domišljijo. 

Prav zaradi nepoznavanja naprave sem se odločila, da za začetek strokovnim delavcem 

pripravim anketni vprašalnik, s pomočjo katerega bom dobila širši vpogled o poznavanju 3D-

tiska med strokovnimi delavci v vrtcu. Predvidevam, da večina strokovnih delavcev še ni imela 

možnosti rokovanja s 3D-tiskalnikom in je zato poznavanje 3D-tiska slabše. S pomočjo 

vprašalnika želim izvedeti, če strokovni delavci poznajo novejše tehnološke naprave ter v 

kolikšni meri jih uporabljajo. Ugotoviti želimo, kako odprti so za nova spoznanja ter v kolikšni 

meri bi se takšnega načina tiskanja posluževali. Zanima me njihovo stališče do naprave in 

argumenti, zakaj potrebujemo oziroma ne potrebujemo 3D-tiska pri svojem delu v vrtcu. V 

okviru diplomskega dela bom pripravila dejavnosti, ki pri otrocih spodbujajo zanimanje za 

spoznavanje 3D-tiska. Izvedli bomo eksperiment, kjer bodo otroci sami zmešali sestavine, ki 

bodo predhodno pripravljene za vsakega otroka posebej. Vsak bo kot končni produkt dobil 

svojo maso »slime« (Izdelaj svoj popoln slime!, b.d.), v prevodu sluz, s katero bo lahko 

poljubno oblikoval različne oblike (Izdelaj svoj popoln slime!, b.d.). Masa je mešanica 

vsakdanjih sestavin (lepila UHU, jedilne barve, večnamenske raztopine za kontaktne leče, sode 

bikarbone), iz katerih dobimo barvno sluzasto maso, ki jo lahko oblikujemo kot želimo. S tem 

eksperimentom želimo poustvariti sam proces 3D-tiska, kako lahko z maso oblikujejo 

tridimenzionalne predmete. Tudi izdelki 3D-tiska so tridimenzionalni, lahko jih primemo v 

roko in ustvarjamo poljubne oblike. Pri eksperimentu bom pozorna na otrokovo ustvarjalnost z 

maso, kako iznajdljivi bodo pri kreaciji svojih izdelkov.  

Glavni namen diplomskega dela je umestiti 3D-tisk v predšolsko obdobje. Otroke želimo 

seznaniti s 3D-tiskom, jim v živo predstaviti napravo za tiskanje 3D-izdelkov, postopek tiskanja 

in pokazati izdelke, ki jih dobimo kot produkt 3D-tiska. Diplomsko delo je namenjeno tudi 

strokovnim delavcem, da bodo pridobili ideje ter novo znanje za morebitno delo s 3D-

tiskalnikom. S pomočjo te tehnologije lahko natisnejo pripomočke za ustvarjanje, didaktične 

igrače, izgubljene dele igrač itd. Diplomsko delo bo sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega 

dela. V teoretičnem delu bo predstavljena 3D-tehnologija (zgodovina 3D-tiska, vrste 3D-tiska 

in materiali za tiskanje). Predstavljena bo tudi pot od načrtovanja modela do končnega 

produkta, opredelitev tehnične vzgoje v kurikulumu za vrtce. Izpostavljene bodo razvojne 

značilnosti predšolskih otrok, omejene na konkretne predmete, njihovo sposobnost 
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abstraktnega razmišljanja ter vizualne predstave. V praktičnem delu bodo sodelovali otroci iz 

vrtca Galjevica, skupina 5–6 let, ter vzgojitelja z obiskom na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Predstavila bom tudi rezultate anketnega vprašalnika za strokovne delavce, kakšna so njihova 

stališča, prepričanja in sprejemanja tehnološkega napredka v vrtcu. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je spoznati in vzgojiteljem ter otrokom predstaviti 3D-tisk ter s tem 

postaviti smernice za umestitev 3D-tiska tudi v predšolsko obdobje. Pri tem sem si zadala 

naslednje cilje (C 1–6):  

 C 1: Predstaviti 3D-tisk. 

 C 2: Predstaviti ustrezen potek 3D-tiska, pripravo in končni produkt takšnega tiska. 

 C 3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti uporabnost 3D-tiska v vrtcu. 

 C 4: Seznanitev otrok in strokovnih delavcev s 3D-tiskom. 

 C 5: Izvesti eksperiment s posebno maso »slime«, s katero lahko oblikujemo poljubne 

tridimenzionalne oblike. 

 C 6: Kritično analizirati in ovrednotiti dejavnosti 3D-tiska vključno z reprezentacijo na 

primeru modeliranja. 

1.3 Hipoteze diplomskega dela 

Preverila bom naslednje hipoteze (H1–5):  

 H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu ne pozna 3D-tiska.  

 H 2: Večina strokovnih delavcev ne pozna postopka 3D-tiska. 

 H 3: Večina strokovnih delavcev bi 3D-tiskalnik uporabljala pri izdelavi likovnih 

izdelkov (področje umetnosti). 

 H 4: Večina strokovnih delavcev bi se pri svojem delu redko posluževala uporabe 3D-

tiska. 

 H 5: Večina otrok ne bo pokazala posebnega interesa za končne izdelke 3D-tiska. 

1.4 Predvidene metode dela 

Uporabljene so bile naslednje metode: 
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 zbiranje in študij virov ter literature, 

 priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce,  

 metoda opazovanja otrok z neposredno seznanitvijo izdelkov 3D-tiska, 

 metoda eksperimenta, 

 fotografiranje in dokumentiranje faz, 

 statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija. 

Ciljne skupine: strokovni delavci v vrtcih, otroci vrtca Galjevica. 

Vzorec: 33 strokovnih delavcev vrtca, 20 otrok vrtca Galjevica, starost 5–6 let.  

Pripomočki: anketni vprašalnik za strokovne delavce. 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: anketni vprašalnik bomo razdelili med strokovne 

delavce. Zbrani odgovori bodo statistično obdelani z računalniškim programom Excel.  

1.5 Pregled vsebine ostalih poglavij 

Diplomsko delo sem pričela s kratkim povzetkom celotne vsebine, nadaljevala sem z 

opredelitvijo problema, kjer sem predstavila glavni namen diplomskega dela, predstavila sem 

cilje in hipoteze ter opredelila uporabljene metode pri empiričnem delu.  

Sledi drugi del, kjer smo predstavili 3D-tiskalnik, nekaj besed smo namenili zgodovini 3D-

tiska, spoznali smo materiale, ki jih uporabljamo pri samem tisku, ter na kratko spoznali potek 

od modeliranja modela v računalniškem programu do realnega tridimenzionalnega predmeta. 

V tretjem poglavju smo se posvetili predšolskemu otroku, opisali glavne značilnosti v razvoju, 

mišljenju ... Opisali smo, kako je področje tehnike opredeljeno v kurikulumu za vrtce, ter 

predstavili razvoj 3D-tehnologije v šolah po svetu.  

V četrtem poglavju smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, razdeljenega med 

strokovne delavce vrtca, spoznali smo vrtec in otroke, s katerimi smo opravili praktični del na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V slednjem delu smo predstavili potek praktičnega dela.  
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V naslednjem, petem poglavju, smo se osredotočili na diskusijo, kjer smo predstavili 

zastavljene cilje ter hipoteze.  

Zaključili smo s šestim poglavjem, kjer smo zajeli ugotovitve, pridobljene skozi celotno 

diplomsko delo o spoznavanju 3D-tiskalnika pri predšolskih otrocih.  

Priložili smo tudi izjavo o avtorstvu diplomskega dela ter anketni vprašalnik. 
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2 3D-TISK 

Danes živimo v svetu, kjer nam 3D-tiskanje omogoča mnogo možnosti za uporabo, ki je zelo 

zaželeno v industriji, prav tako pa skriva potenciale tudi za kreativno osebno uporabo. Omogoča 

preprosto, kvalitetno ter hitro tiskanje kreacij na vseh področjih, vse od medicine, 

avtomobilizma, letalstva, gradbeništva, oblačil, pa do tiskanja delov, ki jih lahko uporabljamo 

pri vsakdanjem delu (Izdelki 3D tiskalnika, b.d.).  

Verjetno ni osebe, ki danes ne bi poznala navadnega dvodimenzionalnega tiskalnika. Drugače 

pa je z novim 3D-tiskalnikom. Čeprav opravljata podobni nalogi, pa ogromno ljudi zanj še 

nikoli ni slišalo. Razlika je v tem, da navadni tiskalnik določeno obliko, besedilo na zaslonu 

računalnika spremeni v barvno ali črno-belo besedilo na listu papirja, ki je v dvodimenzionalni 

obliki. 3D-tiskalnik pa iz določene oblike na zaslonu računalnika to spremeni v realne 

predmete, oblike, ki jih lahko primemo v roke in jih tudi uporabljamo (Anderson, 2013). 

Trg nam narekuje raznolike izdelke, ki s svojo uporabnostjo in višjim standardom še bolj 

pritegnejo množico ljudi k nakupu, pa naj bodo to posamezni ljudje ali večje vodilne ustanove. 

Bolj kot prvi, si drugi dela brez 3D-tiska ne morejo oziroma si težko predstavljajo. Zaradi vse 

višjih zahtev vodilnih se morajo domisliti, kako pridobiti čim več izdelkov v najkrajšem 

možnem času. Tu nam je na pomoč priskočila tehnologija, ki omogoča hitro in okolju prijazno 

rešitev za pridobivanje novih končnih izdelkov. Le naštejmo, kako lahko z uporabo različnih 

vrst tehnologij pridemo do končnega izdelka, ustvarjenega s pomočjo 3D-tiska:  

 odvzemalne tehnologije, 

 dodajalne tehnologije, 

 preoblikovalne tehnologije, 

 sestavljene ali hibridne tehnologije. 

Pri odvzemalni tehnologiji, prikazani na sliki 2.1, gre za odvzemanje materiala začetnega 

produkta, s katerim s pomočjo struženja, brušenja, vrtanja ipd. dobimo željeni izdelek. Vedno 

bolj pogosto pa se pojavlja dodajalna tehnologija, kjer se material nanaša v slojih (Muck in 

Križanovski, 2015). 
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Slika 2.1: Prikaz izdelave predmeta z odvzemanjem materiala (Muck in Križanovskij, 2015, str. 18). 

 
Slika 2.2: Prikaz izdelave predmeta z dodajanjem materiala v slojih (Muck in Križanovskij, 2015, str. 18). 

Najbolj poznana in najbolj razširjena tehnologija je dodajalna (Slika 2.2). Poznana je pod 

izrazom 3D-tisk. Večina 3D-tiskalnikov skozi drobne šobe nanaša staljeno plastiko v slojih, ki 

je ovita na kolutu in se med samim postopkom tiskanja topi (Anderson, 2013). 

Muck in Križanovskij (2015, str. 17) pravita: »3D-tiskalniki pretvorijo digitalne računalniške 

oziroma virtualne 3D-modele v fizične predmete z dodajanjem materiala. To je logični razvoj 

in nadgradnja 2D-digitalnih tehnologij tiska, ki jih danes uporabljamo v grafični industriji, 

pisarnah in doma, kot namizne tiskalnike za osebno uporabo in izdelavo. Delovanje kapljičnih 

ali brizgalnih in laserskih ali elektro-fotografskih tiskalnikov, ki reproducirajo besedilo, grafike 

in slike z nadzorovanim nanašanjem tiskarske barve (črnila ali tonerja) najpogosteje na površino 

papirja, je splošno dobro znano. Podobno s tehnologijami 3D-tiska izdelujemo predmete, le da 

gre v tem primeru za precizno nadzorovano nanašanje in adhezijo osnovnega materiala v 3D 

prostoru.«  
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Vse vrste 3D-tiska so si podobne v tem, da se snov nalaga v slojih, zato se jih lahko označi tudi 

kot slojevite tehnologije. Po navadi izdelek, ki ga želimo natisniti, najprej oblikujemo v 

poljubnem programu CAD (računalniško podprto načrtovanje), ki podpira takšno vrsto tiska 

(Muck in Križanovskij, 2015). 

2.1 Zgodovina 3D-tiska 

3D-tisk je danes že zelo razširjena tema, zato verjetno ni veliko posameznikov, ki za takšno 

tehnologijo niso vsaj slišali. Informacije o tem, da bomo v daljni prihodnosti lahko tiskali hiše 

in človeške kosti, so se pojavile že zgodaj, v času znanstvenika Chucka Hulla. Z izrazom 

stereolitografija je opisal sistem za izdelovanje tridimenzionalnega predmeta in že leta 1984 

patentiral način 3D-tiska z uporabo fotopolimerov. V intervjuju je nekoč povedal, da je preko 

njegovega poizkusa zgolj nekaj nastalo in tako se je pričel nov napredek na tehnološkem 

področju. Hull je postavil temelje tudi pri formatu datoteke, kar trenutno potrebujemo, če 

želimo tiskati na katerem koli 3D-tiskalniku (Kozak, 2014b).  

Od prelomnega leta 1984 pa je razvoj te tehnologije zrasel v več smeri in z drugačnim načinom 

razmišljanja spodbudil tudi ostale znanstvenike na vseh področjih (Kozak, 2014b). 

Ljudje po večini še vedno mislijo, da je 3D-tisk zelo sveža in nova tehnologija pri nas, vendar 

so takšno vrsto tiska poznali že v poznih 60. letih prejšnjega stoletja. Vse do danes pa so se 

tehnologije spreminjale in posodabljale v modernejše (Muck in Križanovskij, 2015). 

 
Slika 2.3: Chuck Hull, soustanovitelj podjetja 3D systems (Muck in Križanovskij, 2015, str. 84). 
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2.2 Materiali za 3D-tiskanje 

Na voljo imamo že veliko umetnih materialov, ki jih uporabljamo za tiskanje 3D-predmetov. 

Materiale se predela tako, da so čim bolj enostavni in uporabni za tiskalnik – po navadi v vrvični 

obliki, ovite na kolute, kot prikazuje slika 2.4. Težko si predstavljamo, koliko materiala 

dejansko potrebujemo za tiskanje, saj je sama poraba odvisna od različnih parametrov in naših 

želja (npr. ali želimo, da je predmet popolnoma zapolnjen od znotraj, ali da je notri prazen 

prostor). Za lažjo predstavo lahko rečemo, da kolut materiala z umetno maso zadošča za tisk 

tisočih smrekic dimenzij 3 x 4 x 0,2 cm s 100% deležem polnila. Seveda pa je to popolnoma 

odvisno tudi glede na ostale parametre (Kozak, 2014a). 

Snovi, ki jih po predelavi imenujemo filamenti, so največkrat mešanica izbranega materiala in 

polimerov, ki se nato vežejo v željeno obliko (Kozak, 2014a). 

Najbolj razširjena in poznana materiala za tiskanje sta PLA (Polylastic Acid oz. polilaktid) in 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene oz. akrilonitril butadien stiren). PLA je uvrščen med 

pomembnejše filamente, saj je takšne vrste plastika pridobljena na osnovi obnovljivih virov, 

kot sta sladkorni trs in koruzni škrob. Je ekološki, kar pomeni, da je razgradljiv, lahko pa ga 

tudi predelamo in nato ponovno uporabimo. Izdelki, natisnjeni z uporabo PLA-mase, so trdni, 

uporabni, vendar imajo pomanjkljivost: na visokih temperaturah utegnejo za malenkost 

spremeniti obliko, če pa bi izdelke imeli dlje časa na soncu, bi začeli počasi izgubljati barvo 

(Kozak, 2014a). 

Bolj ga uporabljamo za dekorativne izdelke, saj ni preveč odporen na močne udarce. Na splošno 

je vsestransko uporabni del 3D-tiskanja pri vseh tiskalnikih. Na drugi strani imamo ABS-

plastiko, ki je prisotna skoraj povsod okoli nas. Najdemo jo v otroških igračah (lego kocke), 

plastičnih čeladah, ki jih uporabljajo gradbeniki itd. Ta je – v nasprotju s prvim materialom – 

odporen na močne udarce, zato se razlikujeta v namenu uporabe. Na soncu ne zbledi in ob 

visokih temperaturah ne spremeni oblike (tiska se pri višjih temperaturah). Ker je dovolj trden, 

so izdelki primerni za sestavne dele 3D-tiskalnikov in ostale mehanske predmete. Če je PLA-

ekološki, pa je ABS čisto nasprotje. Osnovna sestavina je nafta, ki ni okolju prijazen filament. 

Ker se tiska pri večjih temperaturah, potrebuje tudi ogrevano površino. V nasprotnem primeru 

se prva plast ne prime na površino, v kolikor ni segreta na 110 °C. Tudi ABS ima pozitivno 
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točko, in sicer recikliranje, ki vsaj malo omili razmeroma negativen učinek na okolje (Kozak, 

2014a).  

 
Slika 2.4: Material za 3D-tiskanje na kolutu, v vrvični obliki (Kozak, 2014a). 

Poleg zgoraj omenjenih materialov pa imamo v zadnjem času na razpolago nove materiale, ki 

nam omogočajo, da lahko predmet izgleda kar se da podoben lesu, kamnu, steklu. Govorimo o 

imitaciji teh materialov, ki nam jih ponuja tehnologija.  

Ekstrudiranje oziroma iztiskanje je postopek, kjer predelamo umetno snov, v kateri se odvija 

proces formiranja termoplasta v želen proizvod. Kompozitni termoplastični filament, ki temelji 

na lesu, je entuziast Kai Partzy poimenoval LayWood-d3. Bil je tudi prvi, ki mu je uspelo 

ekstrudiranje materialov na drugačnih osnovah. Le nekaj časa za tem je ustvaril tudi kompozit 

na osnovi kamna, kar prikazuje slika 2.5. Pri teh dveh materialih gre za mešanico lesnih ali 

peščenih vlaken ter polimernega veziva. Kadar govorimo o tiskanju lesnega filamenta, je barva 

končnega lesenega produkta odvisna od temperature pri samem tisku. Razpon barv je možen 

od svetlejše imitacije lesa do temno rjavega. Filament, kjer želimo doseči videz kamna, lahko 

uporabljamo pri tisku za arhitekturne predmete, modele. Tukaj pa je glede na temperaturo pri 

samem tisku odvisna hrapavost oziroma gladkost izbranega izdelka (Muck in Križanovskij, 

2015).  

Poleg materialov, ki smo jih omenili do sedaj, lahko ekstrudiramo tudi kovine. Pri tovrstni 

tehnologiji gre za spajanje slojev kovin. Med bolj zanimive materiale, ki so se začeli uporabljati 

kot osnovni materiali pri ekstrudiranju, pa je gotovo čokolada. Čokolada ima odlične lastnosti 

pri tiskanju, zato se tiskanje s čokolado že uporablja. Postopek je zelo podoben prejšnjim, kjer 
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se s pomočjo tiskalne glave čokolada stopi v pol tekočo obliko, kasneje pa se dodaja v slojih, 

sočasno ohlaja ter s tem dobiva prvotno trdno obliko (Muck in Križanovskij, 2015).  

Tehnologija zelo napreduje in na voljo bomo imeli vedno več različnih materialov, ki nam bodo 

v pomoč pri tiskanju. 

 
Slika 2.5: Kompozit na osnovi kamna (Kozak, 2014a). 

2.3 Od modeliranja do tiskanja 

Danes obstaja že kar nekaj programov, s katerimi lahko ustvarjamo 3D-produkte. Med njimi so 

programi, ki so brezplačni ter so na voljo za domačo uporabo. Tukaj bomo na kratko predstavili 

program XYZware. Uporabljamo ga, kadar želimo izdelati 3D-predmet, animacije, vizualne 

učinke.  

Če želimo natisniti nek predmet, potrebujemo program, ki 3D-tiskalniku sporoči informacije o 

predmetu, ki ga želimo v tridimenzionalni obliki. Za začetek moramo izvoziti naš 3D-model 

(datoteko) v datoteko s končnico .STL. Končnica .STL pomeni v prevodu standardni trikotniški 

jezik, izhaja pa iz angleške besede Standard Triangle Language. Tako vrsto formata zna brati 

program, kjer modeliramo predmet. Spremeniti končnico v .STL je nujno potrebno in 

neodvisno od tega, kateri program uporabljamo za ustvarjanje 3D-predmetov. Slika 2.6 

prikazuje, kako potrdimo predmet v obliko s končnico .STL (Pikovnik, 2015). 
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Slika 2.6: Izvoz 3D-modela v datoteko s končnico .STL. 

Za začetek je lažje, če si izberemo nek lažji predmet, saj bomo imeli manj težav pri načrtovanju 

v računalniškem programu. Kadar si izberemo predmet, ki je že skiciran v 3D-programu, nam 

tega ni treba ponovno delati. Pomembno je, da imamo predmet v pravilni legi. Dno predmeta 

se mora dotikati podlage, nikakor pa ne sme lebdeti v zraku.  

Torej moramo paziti, da je objekt v višini Z = 0. Preden pa izvozimo model, ki smo ga skicirali 

v datoteko .STL, moramo nastaviti določene parametre tiskanja. Izbiramo lahko med:  

 kvaliteto tiska, 

 gostoto izdelka – ali je predmet votel ali popolnoma poln (imamo tudi vmesne stopnje); 

pri naših izdelkih smo uporabili 10 % polnila, 

 debelino stene – ali so tanke, normalne ali debele,  

 višino plasti – kako na tenko želimo, da nanaša staljeno polnilo. 

Od vseh nastavitev, ki smo jih izbrali zgoraj, je odvisno, koliko časa se bo tiskal izdelek ter 

koliko materiala bomo pri tem porabili (Muck in Križanovskij, 2015). 
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Slika 2.7: Odpiranje .STL-datoteke v programu XYZware. 

V programu XYZware odpremo datoteko, kot kaže slika 2.7. Pregledati moramo nastavitve za 

tiskanje, kot nam prikazuje slika 2.8. Pozorni moramo biti, da imajo izdelki, ki jih želimo 

natisniti, podporo. S tem tiskalniku pomagamo, da s pomočjo podstavka oziroma mreže lažje 

natisne predmet, ki lebdi v zraku. Seveda s tem, ko ima predmet več podpore, podaljšamo čas 

tiskanja. Lahko si pomagamo tudi sami ter poskušamo predmet umestiti tako, da je čim bolj na 

podlagi. Pomembno je, da je predmet, ki ga želimo natisniti, manjši oziroma dovolj velik za 

tiskalnik, ki ga uporabljamo. Namreč vsak 3D-tiskalnik ima svoje zmožnosti glede velikosti 

predmetov, ki jih tiska (Pikovnik, 2015). 

 
Slika 2.8: Urejanje nastavitev; odpiranje .STL-datoteke v programu XYZware. 
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Slika 2.9: Urejanje nastavitev; odpiranje .STL-datoteke v programu XYZware. 

Ko imamo nastavljene vse nastavitve (slika 2.9), ki jih želimo uporabiti, da bo izdelek tak, kot 

ga želimo, lahko izberemo možnost natisni (slika 2.10). 

 
Slika 2.10: Postopek tiskanja 3D-izdelka. 
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3 TEHNIČNA VZGOJA V VRTCU 

V tem poglavju se bomo posvetili tehnični vzgoji v povezavi s predšolskim otrokom. Opisali 

bomo splošne značilnosti predšolskega otroka, stopnje mišljenja predšolskega otroka po 

Piagetu, se dotaknili kurikuluma, kako je v njem opredeljena tehnična vzgoja, ter predstavili 

tehnično vzgojo v šolah po svetu. 

3.1 Značilnosti predšolskega otroka 

Predšolski otroci sprejemajo informacije skozi vsa svoja čutila, zato je zelo pomembno, da jim 

strokovni delavci novo znanje predstavimo tako, da sami neposredno preizkusijo čim več stvari. 

Le tako nove informacije kar se da čustveno podoživijo ter preko izkušenj spremenijo v 

pridobljeno znanje. S tem, ko otroci odraščajo, pa v sistemu pridobivanja novih znanj 

neposredno učenje z izkušnjami počasi zamenjajo teoretična znanja s pomočjo strokovne 

literature. Med najpomembnejšo stvar sodi dejstvo, da imajo predšolski otroci manjši obseg 

pozornosti kot odrasli. Pri tem moramo upoštevati čas, saj je bistveno krajši kot pri odraslih 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

Želja po raziskovanju je pri otrocih prirojena, zato radi zastavljajo vprašanja, še raje pa 

poslušajo naše odgovore. Bolj kot odraščajo, bolj jih zanima okolica, posnemati začnejo gibe 

odraslih oseb, zanimajo jih dogodki, ki jim predstavljajo nekaj še nepoznanega. Njihovi načini 

reševanja problemov postajajo kompleksnejši, oblikujejo nove spretnosti za reševanje 

konfliktov (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Mišljenje oziroma predstave predšolskega otroka so na začetku nerealne, otroci imajo ogromno 

domišljije, ki jo vključujejo v dojemanje dogajanja okoli njih. Te predstave skozi odraščanje 

postajajo vedno bolj resnične, pri čemer imamo odrasli nalogo, da jim to pomagamo doseči. Z 

otrokom moramo vzpostaviti pozitivne interakcije glede učenja, tako bo njegovo pridobivanje 

znanja še bolj prihajalo znotraj samega sebe (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Vsak strokovni delavec mora pri izvajanju kurikularnih vsebin upoštevati individualne razlike 

med otroki. Prav tako je pomembno poznavanje otrokovega razvoja, da lahko opazujemo 

obnašanje otroka samega ali v interakciji z vrstniki. Le tako bomo znali strokovno oceniti, kdaj 
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je obnašanje otroka v mejah normativnega razvoja oziroma kdaj se pokaže odmik od 

pričakovanega razvoja (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Nekje do 18. meseca si otrok predstavlja predmete le, ko jih vidi. Ko izginejo iz njegovega 

vidnega polja, tudi zanj ne obstajajo več. Šele po drugem letu si lahko predstavlja predmete, ki 

jih trenutno ne more prijeti v roke, lahko pa si jih predstavlja, saj jih je nekoč že videl. Z leti 

sposobnost predstavljanja narašča. Na začetku si lahko predstavlja le predmete, dogodke, ki so 

se zgodili v nekaj urah. Z odraščanjem in učenjem pa si otrok predstavlja stvari, ki so se zgodile 

nekaj časa nazaj. Zavedati se moramo, da je sposobnost predstavljanja pri predšolskem otroku 

čisto drugačna kot sposobnost predstavljanja odraslega človeka. Le tako bomo bolje in lažje 

razumeli predšolske otroke. Kot pravijo psihologi, imamo ljudje določene človeške funkcije 

pridobljene, moramo pa jih nadgrajevati in razvijati s pomočjo izobraževanja ter vsakdanjega 

učenja. Otrokov razvoj je zelo odvisen od pridobivanja izkušenj iz okolja (Horvat in Magajna, 

1987). 

V nadaljevanju bom opisala eno najbolj znanih stopenj mišljenja, katere avtor je švicarski 

biolog in psiholog Jean Piaget (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Stopnje razvoja mišljenja:  

 senzomotorična stopnja mišljenja (0–2 leti), 

 predoperativna stopnja mišljenja (3–6 let), 

 konkretno operativna stopnja (7–11 let), 

 formalno-logična stopnja(po 11. letu). 

Senzomotorična stopnja mišljenja: 

Otrok se v tej fazi rodi s prirojenimi refleksi, ki jih vedno bolj nadgrajuje in povezuje v zavestna 

dejanja. Otrok zelo hitro napreduje tako telesno kot tudi motorično (otroci pričnejo s hojo). 

Prične usklajevati gibe, prijemati predmete, spozna, da obstaja okolica, ki je neodvisna od 

njegove aktivnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 
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Predoperativna stopnja mišljenja: 

Tukaj se razvoj pojmov nadaljuje. V komunikaciji prevladuje govor. Besede že razume, sicer 

še ne pozna splošnosti za določene pojme in besede. Prične razmišljati o stvareh, ki jih fizično 

ne vidi. Mišljenje poteka le v eni smeri, ne razume, da lahko določen proces vrnemo v prvotno 

stanje. Otrok še ne razume konzervacije, če se predmet spremeni samo po videzu in pri tem nič 

ne odvzamemo ali dodamo, ohrani isto količino. V tej fazi je otrok zelo egocentričen, 

osredotoča se lahko zgolj na svoj vidik na svet, pri tem pa ni sposoben empatije v druge otroke 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Konkretno operativna stopnja: 

Otrok si v tej fazi lahko predstavlja dogodke, ki se niso zgodili v njegovem življenju. Njegovo 

razmišljanje postopoma postaja logično. Uporabljati začenja miselne operacije, s pomočjo 

katerih lahko razvršča, primerja, kombinira predmete po različnih lastnostih. Otrok razume, če 

se predmet spremeni po videzu in pri tem predmetu nič ne odvzamemo ali dodamo, ohrani isto 

maso. Vendar pa za različne miselne operacije še vedno potrebuje razlago. Pričenja 

vzpostavljati empatijo v socialnih odnosih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Formalno-logična stopnja: 

V tej fazi je otrok sposoben abstraktnega mišljenja, reševanja zahtevnejših nalog, zmožen je 

reševati logične probleme. Logično lahko sklepa tudi, kadar predmeti niso prisotni. Ponovno se 

vrne egocentrizem, vendar v drugačni obliki. Tokrat bolj verjame lastnemu mišljenju kot 

mišljenju drugih. Večina ljudi naj bi dosegla četrto stopnjo mišljenja, a ni nujno. Tudi starost 

je lahko drugačna od tiste, pri kateri starosti otroci realno dosežejo neko fazo. To je poudaril 

McLeod (2012) – čeprav največkrat poleg faz dodajamo starost, ni rečeno, da vsi otroci 

dosežejo fazo pri enaki starosti. Piaget pa je verjel, da so faze univerzalne ter jih dosežejo vsi 

otroci v enakem zaporedju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 
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3.2 Kurikulum za vrtce in tehnologija 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, v katerem so zapisani cilji, načela in predlogi za 

vsakdanje delo vzgoje in izobraževanja. V pomoč je vsem strokovnim delavcem za lažjo 

organiziranost življenja v vrtcu in načrtovanju optimalnega razvoja vsakega otroka, ob 

upoštevanju individualnih razlik v razvoju. Glede na kurikulum se v vrtcu ravnamo po šestih 

glavnih področjih: gibanju, jeziku, umetnosti, družbi, naravi in matematiki. Tehnika in 

tehnologija nista posebej uvrščeni in opredeljeni v kurikulumu, vendar sta vključeni v cilje in 

dejavnosti med glavnimi področji, kar je prikazano v preglednici 3.1 (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999).  

 Preglednica 3.1: Prevladujoči cilji tehnike in tehnologije v povezavi s kurikularnimi področji. 

 

GIBANJE  

Temelji na izvajanju fine motorike in usvajanju prstnih spretnosti. 

Predvsem pa, da otroci uživajo ob spoznavanju in usvajanju 

ustvarjalnih potencialov (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v 

vrtcih, 1999).  

 

JEZIK 

»Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, ob knjigi doživlja 

ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do literature« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 33). 

 

UMETNOST 

 

 

 

 

»Otroci naj uporabljajo in razvijajo spretnosti, ki so povezane z 

eksperimentiranjem z umetniškimi sredstvi (materiali, [...] tehnikami 

in tehnologijami)« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 

1999, str. 39). 

»Preoblikuje del ali cel predmet …« (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 1999, str. 40). 

»Tipa, boža, gnete, mečka površine, materiale in oblike« (Kurikulum 

za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 43). 

»Riše, modelira, reže, sestavlja, oblikuje drobnejše oblike, detajle« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 43). 

»Uporablja različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, 

konstruiranje, modeliranje, oblikovanje ter mnoge in različne 

umetniške, naravne in umetne materiale« (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 43). 
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»Oblikuje okrasne in uporabne stvari« (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 43). 

»Iste teme in motive uporablja v dveh in treh dimenzijah« (Kurikulum 

za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 43). 

 

DRUŽBA 

»Seznanjanje z raznimi kulturami in tradicijami« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 50). 

 

NARAVA 

»Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije« (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 1999, str. 56). 

»Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov)« (Kurikulum 

za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 58). 

»Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično 

ustvarjalnost« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, 

str. 58). 

»Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, 

spoznava njihov namen in pomen« (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 1999, str. 58). 

»Otrok se igra s tehničnimi predmeti […] ter uporablja različna 

orodja« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 

59). 

MATEMATIKA »Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 65). 

»Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like« (Kurikulum 

za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999, str. 65). 

»Otrok klasificira in razvršča« (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 1999, str. 65). 

 

Ugotovitve: glede na cilje, dejavnosti in metode iz kurikula za vrtce lahko opazimo, da je 

področje tehnike in tehnologije prisotno pri vseh glavnih področjih, najbolj pa je izrazito in 

ciljno usmerjeno pri umetnosti in naravi, medtem ko je pri ostalih le delno v povezavi. Kljub 

temu, da cilji in primeri dejavnosti niso neposredno napisani v kurikulu, lahko sami prilagodimo 

potek dejavnosti in vanje vključimo tehnično vzgojo.  
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3.3 3D-tehnologija v vrtcih in osnovnih šolah po svetu 

Čeprav so nam določene stvari popolnoma samoumevne, pa je tehnologija v slovenskih vrtcih 

in šolah prisotna bolj, kot si predstavljamo. Pojavlja se pri e-izobraževanjih strokovnih delavcev 

in v učnem prostoru, spletnih učilnicah, spletnih testih, izpitih. V nekaterih vrtcih je razširjen 

že spletni dnevnik, ki je izpodrinil star način evidentiranja prisotnosti v fizični obliki dnevnika. 

Čeprav to tehnologijo vsak dan uporabljamo, pa pozabljamo, da je tehnologija v šolstvu 

bistveno širši pojem. Šolstvo se je bistveno spremenilo, odkar smo pričeli z uvajanjem interneta 

v sistem izobraževanja. Prav tako se je s tem spremenil odnos učitelj – učenec. Pedagogi se 

sicer niso popolnoma strinjali s takšnim načinom učenja in sprejemanja informacij, saj trdijo, 

da je pristen stik med profesorjem in učencem še vedno ključen del za uspešen del 

izobraževanja. Tako se preko e-izobraževanja odvzame kar nekaj osebnega pedagoškega dela, 

ki ga je treba ohranjati in si prizadevati za vedno bolj kakovostnega. To pomeni ureditev 

sodobne učilnice v učenčevem domačem okolju. Kljub vsemu pa hiter tehnološki razvoj prinaša 

pozitivne stvari v izobraževalni prostor, saj znanje in uporaba različnih programskih oprem 

omogočata širši razvoj znanja. Otroci poznajo uporabo enostavnih programov za urejanje 

besedil in prav tako kot pri prvi, tudi pri uporabi zahtevnejših načrtov 3D-stvari potrebujejo 

spodbudno učno okolje. Najbolj pomembno je, da otroci samostojno in z veliko mero 

navdušenosti programe uporabljajo doma ne zato, ker morajo, temveč popolnoma 

samoiniciativno. To je tisto, kar si pedagogi želijo in vztrajno iščejo načine, da bi učence 

pripravili do te mere, da bi samostojno in po svojih lastnih željah uporabljali pridobljeno znanje 

tudi doma. Kot zanimivost, v Združenih državah Amerike so ravno zaradi dobrih povratnih 

informacij označili 3D-tiskanje kot najbolj obetajočo tehnologijo v letu 2014, saj se prepletajo 

med seboj pomembne spretnosti: sodelovanje, reševanje vprašanj, vzpodbujanje kreativnosti, 

načrtovanje, otipljivost napak itd. (Tehnologija 3D-tiskanja v šolstvu, 2019). 

Zaradi teh razlogov se 3D-tehnologija uvaja tudi v severnoevropskem šolskem sistemu, kot 

vključitev k rednem delu praktičnega pouka ali dodatna dejavnost, ki ni obvezna. Stopnjo 

težavnosti prilagajajo starosti učencem, oziroma tistim, ki se želijo učiti takšnega načina 

tiskanja. Poseben pa je predvsem način, kako v tujini izbirajo sredstva za nakup takšnega 

tiskalnika. Učitelj se prijavi na internetno stran, kjer mora utemeljiti, zakaj si želi oz. potrebuje 

3D-tiskalnik. Narašča delež učiteljev, ki se prijavijo za zbiranje sredstev za nakup 3D-tiskalnika 

v šole. Učitelj, ki je prijavil enega od projektov, je prošnjo utemeljil s tem: »Vizualno učenje je 

pomemben način učenja osnovnošolcev. Če lahko objekt vidijo in se ga lahko dotaknejo, bodo 
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lažje razvili kritično razmišljanje pri nadaljnjih projektih.« (Tehnologija 3D-tiskanja v šolstvu, 

2019). 

Počasi se izpodbija miselnost, da je 3D-tisk le tržna novost. Tudi v Sloveniji lahko opazimo 

spremembe na tem področju, saj imamo organiziranih vedno več delavnic, kjer vpis le narašča. 

Pedagogi in tudi ostali strokovni delavci v 3D-tisku zaznajo tisto, kar jim pri njihovem delu 

pripomore in obogati dejavnost, načrt. Pozitivna stvar je močna motivacija, ki učence pritegne 

k poslušanju in razlagi. Če želimo stopiti v korak s časom, si moramo priznati, da nam pri našem 

pedagoškem delu tehnologija lahko pomaga bolj, kot si lahko predstavljamo, in je ključni del 

življenja prihodnjih generacij (Tehnologija 3D-tiskanja v šolstvu, 2019). 
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4 PROJEKT 3D-TISKA V VRTCU 

Za potrebe diplomskega dela smo zasnovali dvostopenjski projekt spoznavanja 3D-tiska, 

primernega za uvedbo v predšolsko obdobje.  

Na prvi stopnji smo analizirali trenutno stanje poznavanja in rabe 3D-tiska v vrtcu, medtem ko 

smo na drugi stopnji aktivno vključili tudi otroke preko spoznavanj osnov modeliranja umetnih 

snovi in demonstracije 3D-tiska.  

4.1 Mnenja in stališča vzgojiteljev o 3D-tisku v vrtcu 

Glavni namen raziskave je ugotoviti poznavanje 3D-tiska med strokovnimi delavci, jim ga 

predstaviti in spoznati z njim tudi otroke. Anketni vprašalnik (Priloga 1) vsebuje 12 vprašanj 

kombiniranega tipa. Vročen je bil strokovnim delavcem vrtcev, vrnjenih pa je bilo 33 anketnih 

vprašalnikov. 

1. Starost 

S slike 4.1 je razvidno, da je največ anketiranih starih 24 let, enakomerno pa narašča starost od 

25 let do 47 let. Najmlajši anketiranec ima 20 let, najstarejši pa 47 let. 

 
Slika 4.1: Starost vseh anketirancev. 
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2. Spol 

 
Slika 4.2: Odstotek anketiranih oseb moškega in ženskega spola. 

S slike 4.2 vidimo, da je večina anketiranih ženskega spola (87,9 %), manjši del pa je moških 

(12,1 %). 
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3. Delovno mesto 

 
Slika 4.3: Odstotek po delovnem mestu anketiranih oseb. 

Na podlagi slike 4.3 je razvidno, da je zaposlenih na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja 

66,7 %, ostalih 33,3 % pa opravlja delovno mesto diplomiranega vzgojitelja predšolskih otrok.  

4. Čas zaposlitve v vrtcu 

 
Slika 4.4: Odstotek po časovnem trajanju zaposlitve v vrtcu. 
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S slike 4.4 je razvidno, da je največ anketiranih (75,8 %) v vrtcu zaposlenih manj kot 10 let. 

Manjši delež anketiranih (24,2 %) je zaposlenih od 10 do 20 let. Med anketiranimi pa ni oseb, 

ki bi bile v vrtcu zaposlene 20 let ali več.  

5. Kaj si predstavljate pod pojmom 3D-tisk?  

Zanimalo nas je, kaj si anketiranci predstavljajo, ko slišijo besedno zvezo 3D-tisk. Podane 

odgovore smo glede na podobnost združili v 6 različnih sklopov. Dobili smo različne odgovore, 

ki smo jih strnili v preglednico. 

Preglednica 4.1: Predstave strokovnih delavcev o 3D-tisku. 

Podani odgovori Število odgovorov 

tiskanje v 3D-obliki 12 

nekaj kar natisnemo, uporabljamo in lahko 

primemo v roke 

8 

tiskalnik, ki natisne predmet 7 

tiskanje z umetno maso 3 

prenos virtualne oblike v realno 2 

nič 1 

 

Vezano na preglednico 4.1 je bilo največ podobnih odgovorov, da je to tisk v 3D-obliki. 
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6. Kje oziroma kako ste prvič izvedeli za 3D-tisk? 

 
Slika 4.5: Odstotek, kje so anketirani izvedeli za 3D-tisk. 

Kot je razvidno s slike 4.5, je kar 66,7 % ljudi za 3D-tisk izvedelo iz medijev. Sledita dva 

odgovora z manjšim deležem: tisti, ki so zanj izvedeli v šoli/fakulteti (12,1 %), ter anketirani, 

ki 3D-tisk poznajo iz strokovnih revij in člankov (9,1 %). Nekaj, vendar manj odgovorov je 

bilo tudi, da so za 3D-tisk izvedeli med sodelavci, pri sosedu in prijateljih. Nihče pa ni 

odgovoril, da še ni slišal za obstoj 3D-tiska.  

 

7. Ali ste že tiskali s 3D-tiskalnikom? Če ste tiskali, kaj ste tiskali; če niste, napišite, zakaj ne. 

Dobljene odgovore bomo predstavili v preglednici 4.2, glede na podobnost po pomenu.  

Preglednica 4.2: Ali so strokovni delavci že tiskali s 3D-tiskalnikom. 

Podani odgovori Število odgovorov 

Nisem še imel/-a možnosti takšnega tiska. 16 

Ne, ker nimam naprave. 9 

Ne. 2 

Ne, saj ni potrebe po njem. 1 

Nisem, ker še ni dovolj razširjen. 1 
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Da, nekakšne skodelice. 1 

 

8. Ali pri svojem delu v vrtcu pogrešate 3D-tiskalnik? Če je odgovor da, za katere stvari bi ga 

uporabljali; če ne, zakaj ne? 

Pridobljene rezultate bomo predstavili s pomočjo preglednice, odgovore anketiranih pa razdelili 

v osem različnih sklopov glede na podobnost odgovorov.  

Preglednica 4.3: Ali strokovni delavci pogrešajo 3D-tiskalnik pri svojem delu. 

Podani odgovori Število odgovorov 

Da, uporabljali bi ga pri ustvarjanju in 

tiskanju igrač. 

13 

Ne, saj imamo dovolj drugih stvari. 8 

Ne, saj ne poznam dobro tiskalnika. 4 

Ne, otroci so premajhni, od tega ne bi nič 

odnesli. 

2 

neopredeljena 3 

Ne bi uporabljali, saj predolgo traja sam 

potek. 

1 

Ne bi nikoli uporabljali. 1 

Ne. 1 

 

Pri slednjem vprašanju preglednica 4.3 pokaže, da 51 % anketiranih strokovnih delavcev ne 

pokaže interesa za uporabo 3D-tiskalnika pri svojem delu. Menijo, da imajo dovolj drugih 

stvari, ki lahko nadomestijo produkt 3D-tiska. Nekateri ga ne bi uporabljali, saj bi sam proces 

predolgo trajal, večina pa ga ne pogreša, ker nimajo dovolj znanja o tiskalniku in se ga ravno 

zaradi tega ne bi posluževali. Zasledimo lahko tudi dva odgovora, da so predšolski otroci za 

takšno vrsto tiska še premajhni in ne bi veliko odnesli od takšne tehnologije. 13 anketiranih 

oseb (39 %) bi tiskalnik uporabljalo za igrače, da bi lahko otrokom natisnili kakšen izgubljeni 

del oziroma za pridobivanje novih igrač v skupini. Prav bi prišel pri ustvarjanju, saj bi lahko z 

njim ustvarjali pripomočke za igro, umetnost in dekoracijo. Nekaterim predstavlja 3D-tisk pri 

njihovem delu tudi željo po izzivih in novem znanju, ki ga lahko prenesejo na otroke. Med 
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odgovori se trije izmed anketiranih ne opredeljujejo s svojim mnenjem, kar predstavlja 

preostalih (9 %).  

9. Primernost 3D-tiska za izvajanje po kurikularnih vsebinah 

 
Slika 4.6: Primernost uporabe 3D-tiska glede na kurikularne vsebine. 

Kot je razvidno s slike 4.6, so vsi strokovni delavci enotni, da 3D-tiskalnik ni primeren pri 

izvajanju dejavnosti na področju gibanja. Oceno 5, torej zelo primerno, je dobilo področje 

umetnosti, kjer bi 3D-tiskalnik lahko najbolj izkoristili. Sledi matematika, kjer sklepam, da bi 

strokovni delavci uporabljali izdelke kot pomoč pri lažjem predstavljanju matematičnih vsebin. 

Glede na prikaz s slike imata družba in narava podobno oceno glede na uporabnost 3D-tiska pri 

učnih vsebinah iz teh dveh predmetov. 
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10. Posluževanje 3D-tiska pri delu 

 
Slika 4.7: Kolikokrat bi se strokovni delavci posluževali uporabe 3D-tiska pri vsakdanjem delu. 

Kot prikazuje zgornja slika, bi se dobra tretjina vseh strokovnih delavcev (36,4 %), v kolikor 

bi pri svojem delu imeli 3D-tiskalnik, le-tega posluževala nekajkrat na leto. Sledi 33 % tistih, 

ki bi ga uporabljali nekajkrat mesečno. Malo manj (21,2 %) jih je odgovorilo, da se dela s 3D-

tiskalnikom ne bi posluževali, tudi če bi imeli možnost vsakdanje uporabe. Nekaj anketiranih 

bi ga uporabljalo vsak teden, eden izmed odgovorov pa je neopredeljen.  

11. Primernost izdelkov, tiskanih s pomočjo 3D-tiskalnika 

 
Slika 4.8: Primernost izdelkov, tiskanih s 3D-tiskalnikom. 
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Že pogled na sliko 4.8 jasno prikazuje, da strokovni delavci težko ocenjujejo primernost 

izdelkov, tiskanih s 3D-tiskalnikom, saj je znanje o tiskalniku šibko, posledično pa ne poznajo 

produkta. Ravno zaradi tega jih je kar 65,6 % odgovorilo, da ne poznajo izdelkov. Drugi 

najpogostejši odgovor (18,8 %) je bil, da se jim izdelki za normalno rabo zdijo dovolj trpežni. 

Med odgovori pa so v manjšini naslednji:  

 ne vem, koliko časa zdržijo izdelki in koliko so prožni/gibljivi,  

 neopredeljena,  

 niso primerni za vrtce,  

 za redko uporabo so primerni, drugače premalo trpežni, 

 zdržijo pri vsakodnevni rabi. 

12. Bi predlagali vrtcu nakup 3D-tiskalnika za vaše delo? Če je odgovor da, zakaj; če ne, zakaj 

ne?  

 
Slika 4.9: Ali bi strokovni delavci predlagali vrtcu nakup 3D-tiskalnika. 

Slaba polovica anketiranih strokovnih delavcev (48 %) meni, da tiskalnik za vrtce ni primeren, 

saj po njem ni potrebe, je predrag, nimajo dovolj znanja, da bi jim lahko bistveno pripomogel 

pri vsakdanjem delu. Veliko jih je mnenja, da je tiskalnik predrag ter da ne prinaša razlike v 

kvalitetno delo v vrtcu.  

39 % anketiranih bi vrtcu predlagali nakup 3D-tiskalnika, saj spodbujajo novosti, ki jih prinaša 

tiskalnik. Radi bi vpeljali nekaj novega, zanimivega in uporabnega. Med drugim bi se tudi sami 

naučili uporabljati tiskalnik ter vnesli nekaj raznolikosti v svoje vsakdanje delo. Ponovno so 

bili štirje anketirani neopredeljeni, ne morejo se odločiti, ali prinaša bistvene spremembe, da bi 

se ga splačalo kupiti. 

49%

39%

12%

Ne

Da

Neopredeljeni
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4.2 Predstavitev vrtca in otrok 

Trenutno sem zaposlena na mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcu Galjevica. Vrtec spada med 

manjše vrtce v Ljubljani, zajema 5 enot na območju Ljubljana – Rudnik: enote Galjevica, 

Orlova, Jurček, Dolenjska cesta ter Pot k ribniku. Enota Galjevica je tudi glavna enota, kjer sem 

s skupino predšolskih otrok opravljala dejavnost na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

V skupini Ježi je 23 otrok, pomočnica vzgojitelja ter vzgojitelj. Skupina je prijetna, zelo 

motivirana ter pripravljena za delo. Na dan našega obiska ter dejavnosti na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani je bilo prisotnih 20 otrok.  

Otroci so sodelovali v dveh dejavnostih, kjer so spoznavali ter pridobivali novo znanje na 

področju tehnike in tehnologije. Med dejavnostjo so sodelovali, se zabavali, predvsem pa 

uporabljali neizmerno domišljijo. Pridobljene slike in opis dejavnosti bom predstavila v 

naslednjem podpoglavju.  

4.3 Spoznavanje 3D-modeliranja in tiska z otroki 

V tem delu bomo predstavili eksperiment z maso »Slime« ter predstavitev 3D-tiskalnikov 

otrokom na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prisotnih je bilo 20 otrok iz skupine Ježi ter 

vzgojitelj predšolskih otrok in pomočnica vzgojitelja. Ko smo s skupino otrok prispeli v 

učilnico, je bilo za vsakega otroka posebej pripravljena prva dejavnost, kjer smo želeli 

poustvariti potek 3D-tiska, kako lahko ustvarjamo tridimenzionalne oblike prav tako, kot jih 

ustvarja 3D-tiskalnik (Slika 4.10). 
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Slika 4.10: Pripravljen material za izdelavo mase »Slime«. 

 
Slika 4.11: Otroci in material za ustvarjanje. 

Študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki je vodila dejavnost, nam je za začetek predstavila, 

kaj bomo ustvarjali z materialom, ki smo ga imeli na mizi (Slika 4.10). Vsak otrok je dobil 
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lepilo UHU, jedilno barvo, večnamensko raztopino za kontaktne leče, sodo bikarbono. Po 

korakih smo vse sestavine počasi zmešali po naslednjem vrstnem redu: najprej smo v posodo 

stisnili polovico lepila UHU Glue pen (Slika 4.12; dva otroka sta si razdelila eno lepilo UHU 

Glue pen). 

 
Slika 4.12: Izlitje polovice lepila UHU Glue pen v posodo. 

Sledil je naslednji korak, kjer smo lepilu dodali jedilno barvo. Na voljo smo imeli 4 različne 

barve, vsak otrok je dobil svojo barvo. S tem, ko smo dodali malo barve, se je lepilo že obarvalo 

v željen odtenek. Slika 4.4 prikazuje, kako smo dodali malo jedilne barve v posodo, kjer smo 

predhodno izlili lepilo. 
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Slika 4.13: Lepilu smo dodali jedilno barvo. 

 
Slika 4.14: Mešanje lepila in jedilne barve. 

Z leseno palčko smo morali dobro premešati barvo ter lepilo, da smo dobili željen barvni 

odtenek (Slika 4.14). Predhodno smo imeli že pripravljenih 12,5 ml tekočine za kontaktne leče. 
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Slika 4.15: Prilili smo tekočino za kontaktne leče. 

Previdno je vsak otrok dodal raztopino za kontaktne leče (Slika 4.15) in ponovno smo morali 

dobro premešati zmes. Imeli smo različne barve zmesi (Slika 4.16). 

 
Slika 4.16: Mešanje sestavin. 
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Slika 4.17: Dodali smo sodo bikarbono. 

Nato smo dodali še sodo bikarbono, približno polovico čajne žličke (Slika 4.17). Zmes je vedno 

bolj postajala podobna končnemu izdelku, ki smo ga želeli doseči (Slika 4.18). Morali smo 

mešati toliko časa, dokler se igralna sluz »Slime« ni pričela sama lepiti od posode. Za otroke se 

je prava zabava z maso »Slime« šele začela (Slika 4.19). Vsak je svojo maso prijel v roke ter 

pričel oblikovati poljubne oblike. Maso so gnetli, metali ob tla, saj se je ob metu na tla odbila 

in vrnila nazaj v roke.  
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Slika 4.18: Končni izdelek – igralna masa »Slime«. 

 
Slika 4.19: Oblikovanje igralne mase »Slime«. 
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Slika 4.20: Oblikovanje igralne mase »Slime« v 'kačo'. 

Otroška domišljija prav zares ne pozna meja. To so otroci dokazali, ko so se igrali z maso. 

Zgornja slika (Slika 4.20) prikazuje dolgo 'kačo', ki jo je deklica poimenovala črv. 

 
Slika 4.21: Zapestnica. 
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Slika 4.22: Zapestnica okoli roke. 

Otroci so oblikovali tridimenzionalne oblike, med drugim so izdelali zapestnico in si jo ovili 

okoli roke (Sliki 4.21, 4.22). Spoznali so, kako lahko iz sestavin postopoma skozi nekaj korakov 

dobimo stvar, s katero lahko ustvarjamo in oblikujemo željene oblike, kar pa je 

najpomembnejše, da jih lahko primemo v roke – prav tako kot 3D-tiskalnik, preko katerega na 

koncu dobimo tridimenzionalne oblike. Torej, potek od risbe na računalniku do realne oblike, 

ki jo lahko vidimo in držimo v rokah.  

Deček si je maso položil na brado (Slika 4.23), ko pa sem ga vprašala, kakšen pomen ima, mi 

je odgovoril, da si je ustvaril umetno brado. Slika 4.24 prikazuje, kako je deček ustvaril krof iz 

mase. 
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Slika 4.23: Ali je to morda umetna brada? 

 
Slika 4.24: Krof. 

Za začetek smo otrokom predstavili maso, s katero so lahko oblikovali tridimenzionalne oblike, 

prijeli maso v roke in ustvarjali predmete po želji. Nato pa smo jim predstavili še 3D-tiskalnike. 
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Za začetek so se usedli okoli mize, kjer so bili postavljeni 3D-tiskalniki (Slika 4.25). Moje prvo 

vprašanje je bilo, kako bi se lahko imenovala naprava, ki stoji na mizi pred nami. Dobili smo 

veliko zanimivih odgovorov, med drugim tudi, da je to šivalni stroj. 

 
Slika 4.25: 3D-tiskalnik. 

Otroci niso poznali naprave, vsi so zanjo slišali prvič. Zanimalo jih je, kaj lahko naredi naprava, 

njihova vprašanja pa so se kar kopičila. Predstavila sem jim 3D-tiskalnik, kakšen oziroma kaj 

je njegov končni produkt, s pomočjo katere mase lahko tiska, približen čas tiskanja ter kako 

poteka proces, da na koncu dobim predmet kot produkt 3D-tiska.  
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Slika 4.26: 3D-tiskalnik sredi tiska piščalke. 

Tiskalniki so bili sredi tiska piščalk, otroci so lahko gledali, kako poteka tiskanje (Slika 4.26). 

Opazili so, da se v slojih nanaša masa in ustvarja podoba predmeta. Masa, ki je glavni element 

pri 3D-tisku, je plastika, ki se topi in postopoma nanaša v slojih. Na voljo je več barv, mi smo 

imeli belo, modro ter zeleno. Piščalke so bile narejene tako, da so imele luknjo, znotraj katere 

je bila kroglica. Bile so kot prave piščalke, ki jih kupimo, in na prvi pogled se ne opazi, da je 

to natisnil 3D-tiskalnik. Otroci so bili nad njimi navdušeni ter izdelek preizkusili (Slike 4.27, 

4.28 ter 4.29). 
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Slika 4.27: Piščalke. 

 
Slika 4.28: Deklica s piščalko. 
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Slika 4.29: Zelena piščalka. 

 
Slika 4.30: Spoznavanje 3D-tiskalnikov. 

Otroci so ves čas zelo aktivno sodelovali, spraševali o tiskalniku ter se med seboj pogovarjali o 

izdelkih, kaj vse bi lahko naredili (Slika 4.30). Opazila sem, da so otrokom zanimive stvari, ki 
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so nepoznane, drugačne od tistih, ki jih že poznajo. Naša naloga je, da jih pravilno motiviramo 

ter jim novo znanje podamo na zanimiv način. Tehnologija zelo hitro napreduje, upajmo si 

preizkusiti nove stvari, ki so nam na voljo. Ne samo, da so izredno zanimive, naučijo nas lahko 

marsikaj novega in uporabnega.  
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5 DISKUSIJA 

Peto poglavje je namenjeno predstavitvi zastavljenih ciljev, ki smo si jih zadali na začetku 

diplomskega dela.  

C 1: Predstaviti 3D-tisk. 

3D-tehnologija je danes vedno bolj razvita in priljubljena vrsta tiska, ki se razvija in napreduje 

izredno hitro. V diplomskem delu smo preko anketnega vprašalnika strokovnim delavcem 

predstavili možnost 3D-tiska, predstavili smo tudi materiale, ki se lahko uporabljajo, ter 

spoznali potek od modeliranja predmeta do končnega produkta. S 3D-tiskom smo seznanili 

otroke in izvedli praktični del z maso »Slime«.  

C 2: Predstaviti ustrezni potek 3D-tiska, pripravo in končni produkt takšnega tiska. 

Potek tiska smo predstavili v poglavju 2.3 Od modeliranja do tiskanja. Otroci iz skupine Ježi, 

starost 5–6 let, vzgojitelj ter pomočnica vzgojitelja so si potek 3D-tiska ogledali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Tam smo spoznali 3D-tiskalnike, ki so bili sredi tiska, njihovo uporabo, 

ter se posvetili končnim produktom (opisano v poglavju 4.3).  

C 3: S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti uporabnost 3D-tiska v vrtcu. 

Mnenja in stališča strokovnih delavcev do uporabe 3D-tiska v vrtcu so različna. Večina jih še 

ni pripravljenih na uvedbo 3D-tiska v vrtec, mogoče tudi zaradi nepoznavanja te tehnologije, 

kot tudi ne možnosti, ki jih omogoča za ustvarjalen vzgojno-izobraževalni proces (poglavje 4). 
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C 4: Seznanitev otrok in strokovnih delavcev s 3D-tiskom. 

Otroci so sami prišli do ugotovitve, da je naprava, ki smo jim jo pokazali, tiskalnik. S pomočjo 

razlage so osvojili novo znanje ter imeli možnost opazovati 3D-tiskalnik ravno, ko je tiskal 

piščalke. Skozi celotno dejavnost so bili aktivno udeleženi (poglavje 4.3). 

C 5: Izvesti eksperiment s posebno maso »slime«, s katero lahko oblikujemo poljubne 

tridimenzionalne oblike. 

O eksperimentu smo pisali v poglavju 4.3. Otroci so izdelali vsak svoj izdelek, se o njem 

pogovarjali, ob svojem izdelku razvijali domišljijo, fino motoriko, se umetniško udejstvovali 

ter se preizkušali v predstavah. Predstavljali so si, kaj vse je lahko njihov kos mase v realnem 

življenju. Bili so kreativni, ob tem pa so se zabavali. Izdelke so odnesli domov.  

C 6: Kritično analizirati in ovrednotiti dejavnosti 3D-tiska vključno z reprezentacijo na 

primeru modeliranja. 

Na podlagi odziva otrok lahko pozitivno ovrednotim dejavnost, ki smo jo izvedli z njimi. 

Tehnične dejavnosti otrokom ponujajo raznolike možnosti ustvarjanja, kar še dodatno bogati 

njihov razvoj. Vsaka dejavnost, kjer lahko spodbujajo kritično mišljenje, razvijajo domišljijo, 

pozitivno vpliva na otroka. S pomočjo delavnice smo to pri otrocih spodbudili ter jim predstavili 

tehnologijo, ki je še niso poznali. 

Preko anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili strokovnim delavcem vrtca Galjevica, smo 

prišli do sledečih hipotez, ki so predstavljene v naslednjem odstavku. 

H 1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu ne pozna 3D-tiska.  

Velika večina vzgojiteljev ter pomočnikov vzgojiteljev ne pozna 3D-tiska. Mnogi so zanj že 

slišali, a ga še nikoli niso uporabljali. Verjetno bi bilo drugače, če bi bili tiskalniki lažje dostopni 

večini, ker niso imeli še nikoli možnosti takšnega tiska. Cene takšnih tiskalnikov so kar visoke, 

kar še dodatno onemogoča vsakdanjo uporabo pri posameznikih. Lahko rečemo, da je hipoteza 

1 potrjena.  
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H 2: Večina strokovnih delavcev ne pozna postopka 3D-tiska.  

Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da skoraj nihče ne pozna poteka 3D-tiska. V vrtcih je 

potreba po 3D-tiskalnikih majhna, morda bi bili odzivi drugačni pri nekaterih drugih poklicih. 

Lahko potrdimo tudi hipotezo 2.  

H 3: Večina strokovnih delavcev bi 3D-tiskalnik uporabljala pri izdelavi likovnih izdelkov 

(področje umetnosti). 

Res je bilo podanih največ odgovorov, da bi si s tiskalnikom pomagali na področju umetnosti. 

Tukaj lahko potrdimo hipotezo 3. Žal pa rezultati ne kažejo, da bi bila potreba po uporabi 3D-

tiskalnika prisotna v vrtcu.  

H 4: Večina strokovnih delavcev bi se pri svojem delu redko posluževala uporabe 3D-

tiska. 

Žal je 4. hipoteza potrjena. Največ odgovorov je bilo, da bi 3D-tiskalnik uporabljali nekajkrat 

letno, kar je gotovo manj, kot bi ga lahko izkoristili, v kolikor bi ga imeli v vrtcu.  

H 5: Večina otrok ne bo pokazala posebnega interesa za končne izdelke 3D-tiska. 

Predpostavljali smo, da se otrokom izdelki ne bodo zdeli zanimivi, saj so manj atraktivni kot 

igrače, s katerimi se igrajo dandanes. Vsak otrok je dobil svojo piščalko, vsi so si jo ogledovali, 

seveda pa takoj izkoristili njen namen ter preizkusili osnovno funkcijo piščalke. Piščalke so bile 

zelo dobro narejene, s tem pa smo tudi zavrgli hipotezo 5, da se izdelki otrokom ne bodo zdeli 

dovolj zanimivi.  
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6 ZAKLJUČEK 

Pisanje diplomskega dela o 3D-tiskalniku se mi je zdelo zanimivo že na samem začetku. Še 

preden sem pričela s pisanjem, sem vedela, da ni veliko strokovne literature na to temo, kar me 

je še dodatno vzpodbudilo, da poiščem informacije o 3D-tiskalniku, ki je še danes nepoznan 

večini ljudi. Otrokom kot tudi strokovnim delavcem sem želela predstaviti 3D-tisk ter jih 

spodbuditi k uporabi tehnologije, ki jo imamo dandanes na voljo. Otroci so zelo vedoželjni in 

hitro osvojijo novo znanje, v njih moramo le vzbuditi zanimanje za raziskovanje ter željo po 

novem učenju.  

Tehnologija v svetu napreduje vedno hitreje, kar pomeni, da se povečuje uporaba tehnoloških 

izdelkov. Med vzgojitelji, ki so izpolnili anketni vprašalnik, nisem dobila občutka, da si želijo 

v svoje delo vpeljati novosti. Še posebno se to odraža pri starejših vzgojiteljih, ki jim uporaba 

tehnologije povzroča težave. Danes otroci uporabljajo računalnike že v osnovni šoli, česar 

generacije pred njimi niso počele. Preko opažanja pri praktičnem delu sem ugotovila, da bi si 

otroci želeli izvedeti več, prav tako bi si želeli natisniti kakšen predmet.  

Preko anketnega vprašalnika sem prišla do ugotovitve, da je 3D-tiskalnik finančno drag zalogaj, 

kar še dodatno otežuje, da bi ga lahko vpeljali v vsakdanjo rabo. Vendar pa je bil moj glavni 

cilj predstaviti otrokom in vzgojiteljem možnost takšnega tiska ter delček te tehnologije izkusiti 

s praktičnimi delavnicami. Pred delavnico z maso »slime« sem veliko razmišljala, ali bodo 

otroci iznajdljivi, si bodo izmislili svoje ideje za oblikovanje mase. Njihove ugotovitve so bile 

pristne, domišljijske, pametne. Včasih strokovni delavci pozabimo, kako ustvarjalni so otroci, 

če jim to omogočimo in jih spodbujamo.  

Verjetno vrtec še kar nekaj časa ne bo bogatejši za še eno novo napravo, upam pa, da so otroci 

ter vzgojitelji doživeli izkušnjo, ki si jo bodo zapomnili. Tudi sama sem se ogromno naučila 

preko pisanja diplomskega dela. Odkrila sem novo znanje na področju tehnologije, osvežila 

spomin na področju razvoja predšolskega otroka, ovrednotila cilje ter hipoteze diplomskega 

dela ter analizirala rezultate anketnega vprašalnika.  

Morda pa bo že čez nekaj let 3D-tiskalnik nepogrešljiv pri našem delu, kot je sedaj navadni 

tiskalnik. 
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8 PRILOGA 

V prilogi je priložen anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila med strokovne delavce v vrtcu.  

Priloga 1: Vprašalnik za strokovne delavce v vrtcu  

Sem Sara Lazar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. V okviru 

diplomskega dela želim raziskati, ali je področje 3D-tiska strokovnim delavcem v vrtcu 

poznano in v kolikšni meri se ga poslužujejo. Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut in mi 

pomagate, da s pridobljenimi odgovori pridem do čim bolj točnih podatkov. Anketni vprašalnik 

je anonimen, rezultati bodo obravnavani izključno v diplomskem delu. 

Hvala za vaše sodelovanje!  

 

1. Starost  __________ let           2. Spol (ustrezno obkrožite):     Ž      M 

 

3. Vaše delovno mesto: 

a) pomočnik vzgojitelja        b) diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok 

 

4. Čas zaposlitve v vrtcu: 

a) manj kot 10 let 

b) 10 – 20 let  

c) 20 – 30 let 

d) nad 30 let 

 

5. Kaj si predstavljate pod pojmom 3D-tisk? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Kje oz. kako ste prvič izvedeli za obstoj 3D-tiskalnikov in možnosti takšnega tiska? 

a) v strokovnih revijah in člankih 

b) v medijih 

c) med sodelavci  
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d) v šoli/fakulteti 

e) nisem še zasledil/a 

f) drugo:_______________________ 

 

7. Ali ste že tiskali s 3D-tiskalnikom? 

Da. Kaj ste tiskali in kje? 

_____________________________________________________________ 

Ne. Zakaj ne? 

_____________________________________________________________ 

 

8. Ali pri svojem delu v vrtcu pogrešate 3D-tiskalnik? 

Da. Za katere stvari bi ga uporabljali? 

___________________________________________________________________ 

Ne. Zakaj ne? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Ocenite primernost 3D-tiska v vrtcu za izvajanje dejavnosti po vsebinah: 

Področje dejavnosti Obkrožite/označite številko od  

0- ni primerno                          5- zelo primerno 

Gibanje 0 1 2 3 4 5 

Jezik 0 1 2 3 4 5 

Umetnost 0 1 2 3 4 5 

Družba 0 1 2 3 4 5 

Narava 0 1 2 3 4 5 

Matematika 0 1 2 3 4 5 

 

10. Kolikokrat bi se posluževali uporabe 3D-tiska pri vsakdanjem delu?  

a) redno, vsak teden  

b) nekajkrat mesečno 

c) nekajkrat na leto 

d) se verjetno ne bi 

e) drugo (napiši): _____________________________________________________ 
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11. Kako glede na vaše izkušnje ocenjujete primernost izdelkov, tiskanih s pomočjo 3D-

tiskalnika? 

a) niso primerni za vrtce  

b) za redko uporabo so primerni, drugače premalo trpežni 

c) za normalno rabo dobro trpežni 

d) zdržijo pri vsakodnevni rabi  

e) ne poznam izdelkov  

 

12. Bi predlagali vrtcu nakup 3D-tiskalnika za vaše delo?  

a) da. Zakaj da?____________________________________ 

b) ne. Zakaj ne?_____________________________________ 

c) vseeno mi je 

d) drugo:_______________________________________________________________ 

 

 


