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I 

POVZETEK 

Otrok se prek igre uči, pridobiva nova znanja, izkušnje, se socializira, doživlja različna 

čustva, zato je igra v predšolskem obdobju ena izmed najpomembnejših dejavnosti 

vsakega otroka. Otrok se lahko igra sam ali v skupini, s pripomočki ali brez njih. Med te 

pripomočke štejemo raznorazne igrače. Lahko so lesene, plastične ali pa iz blaga. 

Ponavadi igračam iz tekstila ne dajemo velikega pomena, zato smo v diplomskem delu 

spoznavali tekstil kot tehnični material prek igre otrok, starih 2–3 leta. V teoretičnem 

delu smo najprej raziskali, kaj je igra, katere vrste iger poznamo, kakšen pomen ima za 

otrokov razvoj in kako lahko vzgojitelj pripomore k temu, da bo igra za otroka čim bolj 

prijetna. Nato smo se dotaknili še tekstila. Ugotavljali smo, kaj je, iz česa je sestavljen, 

in opisali tista naravna in umetna vlakna, ki jih večkrat srečamo v vrtcu. Dotaknili pa 

smo se tudi aktivnega učenja, saj prek tega otrok celostno pridobiva nova spoznanja in 

izkušnje, ki so pomembni za učenje in razumevanje sveta. Z anketnim vprašalnikom, v 

katerem je sodelovalo 37 vzgojiteljev, smo raziskovali, kako pogosto vzgojitelji 

vključujejo tekstil v načrtovane in spontane dejavnosti. Z analizo smo ugotovili, da so 

vsi vzgojitelji že vključili tekstil v načrtovane dejavnosti, največkrat pri izdelavi ročnih 

lutk. Prav tako smo ugotovili, da največkrat posežejo po bombažu in filcu, manj 

pogosto pa uporabijo platno, zavese, lan, til ipd. Sledil je praktični del, pri katerem smo 

pripravili igre za otroke, kjer je imel glavno vlogo tekstil. Otroci so prek umetnosti, 

gibanja in matematike izkusili nova spoznanja in izkušnje z različnimi vrstami blaga. 

Napisano diplomsko delo je namenjeno vzgojiteljem, ki jih zanima delo z različnimi 

vrstami blaga in bi ga radi uporabili še na bolj zanimiv način.  

KLJUČNE BESEDE: 

Tehnična vzgoja, materiali, igra, tekstil, aktivno učenje. 

  



 

II 

A Textile as a Technical Material through a Play of Children aged 2-3 

Years 

SUMMARY 

The child learns through play, acquires new knowledge, experiences, socializes, 

experiences different emotions, which is why playing in the preschool period is one of 

the most important activities of every child. The child can play alone or in a group, with 

or without accessories. These accessories include a variety of toys. They can be 

wooden, plastic or made out of fabric. Usually we don't give toys made out of textile 

much importance, so in the bachelor thesis we will learn about textiles as technical 

material through the play of children aged 2 - 3 years. In the theoretical part, we first 

researched what is playing, what types of games we know, what significance it has for a 

child's development and how a preschool teacher can help make the playing as 

enjoyable as possible for the child. Then we also touched on the subject of textile itself. 

We were finding out what it is, out of what it is made of and described those natural and 

artificial fibers that we often find in kindergarten. We also touched on the subject of 

active learning, because with the help of it, the child fully gains new insights and 

experiences that are important for learning and understanding of the world. With a 

survey, where 37 preschool teachers took part, we researched how often preschool 

teachers include textiles in planned and spontaneous activities. The analysis showed that 

all preschool teachers have already included textiles in the planned activities, most often 

in the making of hand puppets. We have also found out that they mostly use cotton and 

felt, less often they use cloth, curtains, linen, tulle, etc. Following the survey was a 

practical part where we prepared games for children, where textiles played a major role. 

Through art, movement and math, children learned new lessons and experiences with 

different types of textile. This bachelor thesis is intended for preschool teachers who are 

interested in working with different types of textiles and would like to use it in a more 

interesting way. 

KEY WORDS: 

Technical education, materials, play, textiles, active learning 
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1 UVOD 

Otrok skozi igro spoznava svet. Spremeni se v raziskovalca, zbiratelja in izumitelja. 

Pomembno je, da pride do spoznanj prek lastnih izkušenj. Izkušnjo, ki jo otrok pridobi z 

dejavnostjo, pa moramo razširiti s strokovnim znanjem in z opogumljanjem otrok k 

raziskovanju naravoslovnih in tehničnih pojavov (Nemec in Krajnc, 2011). 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Igra je svobodna, spontana, samostojna in raziskovalna dejavnost, ki poteka brez 

zunanje nujnosti, izhaja iz otrokove notranje potrebe. Je ena izmed dejavnosti, ki je 

najbolj značilna za otroško obdobje, čeprav se človek igra celo življenje (Devjak, 2013). 

Igra torej »zajema« široko paleto različnih dejavnosti, pri otroku in odraslem 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 

združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj 

široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v 

predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 

obdobju (Bahovec, 2009). 

Igra je brezmejna (neskončna) in variira v celovitosti. Reprezentira otrokov kognitivni, 

socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in 

možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, med 

preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in 

tveganjem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

V zgodnjem otroštvu je pomembna za razvoj čutil: omogoča dobre zaznave, zaznave pa 

omogočajo predstave, ki so pogoj za ustvarjanje pojmov (Devjak, 2013). Učenje 

predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi ter na oblikovanju predstav in pojmov, na notranji 

motivaciji in reševanju konkretnih problemov in pridobivanju socialnih izkušenj 

(Bahovec, 2009). 
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Igra je notranje motivirana in njen cilj je lahko igralna dejavnost sama. Igra otroka 

osebnostno močno angažira, zato je njena izraznost zelo velika, v igri se spontano 

prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od čustvenega, socialnega, gibalnega 

do spoznavnega. Gre za dejavnost, za katero je značilna visoka stopnja divergentnosti 

(otrok se v igri vede inventivno, fleksibilno) (Marjanovič Umek, 2001). 

Za otroka je pomembno, da že v predšolskem obdobju spoznava različne materiale, med 

katere štejemo tudi tekstil. Otrok mora odkrivati in ugotavljati namen in pomen tipičnih 

predmetov, pojavov in procesov. Pomembno je, da poustvarja in ustvarja iz različnih 

materialov (kartona, lepenk, lesa, tekstila, embalaže itd.) in oblikuje oz. preoblikuje 

predmete, modele in projekte iz različnih materialov ter razvija tehnične ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti (Papotnik, 1999). 

Beseda tekstil izvira iz latinske besede textum in pomeni tkano. Danes zajema pojem 

tekstilije vse tekstilne proizvode, od tekstilnih surovin za predelavo do številnih 

tekstilnih izdelkov za široko potrošnjo (Jug-Hartman, 1997). Človek je začel uporabljati 

vlakna in izdelovati tekstilije zaradi zaščite pred vremenskimi in drugimi neugodnimi 

vplivi, zato sodijo tekstilije med najstarejše uporabne izdelke človeštva. Sledovi starih 

ljudstev, ki so se ohranili do danes, pričajo o razvitih postopkih predelave vlaken in 

izdelave tekstilij. Dober primer so več tisoč let stare tkanine na mumijah v egiptovskih 

piramidah (Bojkovska, 1992). 

Z naraščanjem in bogatenjem človeških skupnosti se je razširjala in naraščala poraba 

tekstilij na vseh področjih ljudskega delovanja. Začetek industrijske proizvodnje v 18. 

stoletju pa je prelomnica v pomenu tekstilij. Industrijska proizvodnja je povzročila velik 

skok v porabi, ki še vedno narašča v skladu z življenjsko ravnjo (Bojkovska, 1992). 

Številne mehanske, fizikalne in tehnološke lastnosti tekstilij omogočajo razširjeno rabo 

izdelkov iz tekstila, tudi v predšolskem prostoru.  

Lastnosti tekstilnih izdelkov se preizkušajo v laboratoriju, z nošenjem in uporabo. 

Pogosto se preizkušata razteznost in prožnost blaga. Razteznost nam pove, koliko se 

blago največ raztegne, prožnost pa, kako hitro in koliko se vrne na prvotno dolžino. 

Razvlečen spodnji rob puloverja je na primer raztezen, a ni prožen. Razteznost in 

prožnost blaga sta zelo pomembni pri načrtovanju izdelkov, kjer se uporabljajo razna 
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polnila, npr. izdelki iz nogavic. Preizkuša se tudi trdnost blaga, ki pove, kakšna sila 

raztezanja je potrebna, da se blago pretrga. Obrabljivost blaga pove, koliko se blago pri 

drgnjenju obrabi ali celo pretrga in koliko se pri tem spremeni njegova barva. Ta 

lastnost je zelo pomembna pri načrtovanju igrač, ki se večkrat uporabljajo, se drgnejo 

ali vlečejo po tleh ipd. Vpojnost je posebno pomembna pri kuhinjskih krpah, odtisnih 

blazinicah ipd. Pove nam, koliko vode lahko vsrka izdelek. Za nekatere izdelke je 

pomembna tudi vodoodbojnost, ki je nujna pri izdelkih, ki so v stiku z vodo. Uporabnik 

igre ali igrače je lahko zelo pozoren tudi na mečkavost, ki je odvisna od prožnosti 

vlaken, in prijeten otip, ki zagotavlja udobje. Enakomerna površina je pogoj za lep 

videz. Pri nekaterih izdelkih, na primer pri oblekah ali pregrinjalih raznih lutk, je 

zaželen tudi lep lesk. Te lastnosti se ne preskušajo z merjenjem količin (dolžine, sile 

ipd.), ampak z opazovanjem in ocenjevanjem (npr. ocene od 1 do 5) (Jug-Hartman, 

1997). 

Tekstilne izdelke običajno spremlja še vrsta drugih materialov, ki so lahko sestavni del 

nekega predmeta (na primer gumbi, zadrge, bleščice) ali pa njegov funkcionalni 

oziroma dekorativni dodatek (čevlji, torbice, pokrivala, nakit) (Muzejska 

konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). 

Otrok spozna različne vrste tekstila prek različnih iger in na koncu sam naredi izdelek iz 

tekstila. Za razumevanje sveta potrebuje veliko raznolikih izkušenj z materiali, ki ga ves 

čas obkrožajo. V tem primeru bo to tekstil (Nemec in Krajnc, 2011). 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Glavni namen diplomskega dela je umestiti tekstil kot tehnični material za primer igre v 

vrtcu. 

Z diplomskim delom želimo doseči naslednje cilje: 

 C1: Predstaviti tekstil kot vsestransko uporaben tehnični material. 

 C2: Podati pregled stanja vključevanja različnega tekstila pri dejavnostih v vrtcu. 

 C3: Spoznati različen tekstil (bombaž, volno, sintetične tkanine) prek igre otrok.  

 C4: Kritično analizirati in ovrednotiti uporabo tekstila za možnost učenja ob igri. 
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Z diplomskim delom želimo preveriti naslednje hipoteze:  

 H1: Vsi anketirani vzgojitelji so že vključili tekstil v načrtovane dejavnosti. 

 H2: Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev je večkrat posegla po tekstilu v drugi 

starostni skupini. 

 H3: Večina vzgojiteljev v vrtcu za izdelavo izdelkov iz tekstila največkrat uporabi 

bombaž. 

 H4: Večina otrok bo pri igrah dobro sodelovala in jih uspešno »odigrala«. 

 H5: Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi izdelka iz tekstila. 

1.3 Metoda dela 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabljali naslednje metode dela:  

 zbiranje in proučevanje ustrezne literature in virov, 

 deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov, 

 priprava in izvedba anketnega vprašalnika za vzgojitelje v vrtcu, 

 statistična obdelava podatkov in evalvacija, 

 zasnova iger v povezavi s tekstilom, 

 izvedba dejavnosti in iger v povezavi s tekstilom, 

 fotografiranje in dokumentiranje. 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

Diplomsko delo zajema šest poglavij. V prvem poglavju smo opredelili problem, 

namen, cilje, hipoteze in metode diplomskega dela, ki so uporabljene v empiričnem 

delu. V drugem poglavju so predstavljeni otroška igra, vrste iger in vloga vzgojitelja v 

otrokovi igri. V tretjem poglavju smo predstavili aktivno učenje, zakaj je pomembno in 

na kakšen način ga lahko vključimo v vsakodnevne otroške dejavnosti. V četrtem 

poglavju smo opredelili tekstil in kakšne vrste tekstila poznamo. Opisali smo tiste vrste, 

ki se večkrat pojavijo v vrtcu pri dejavnostih. Peto poglavje zajema analizo in grafično 

predstavitev odgovorov iz anketnega vprašalnika, zatem pa sledi opis dejavnosti, ki smo 

jih izvedli v vrtcu. Rdeča nit vseh dejavnosti je bil različen tekstil. V šestem poglavju 

smo ovrednotili zastavljene cilje in hipoteze. Zaključno poglavje pa zajema evalvacijo 

in zaključne ugotovitve.  
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2 OTROŠKA IGRA 

Otroška igra ni le dejavnost otrok, ampak tudi odraslih, in je motivirana že z dejavnostjo 

samo. Otrokom ni pomemben cilj, ki ga lahko z dejavnostjo dosežejo, temveč sama 

dejavnost igranja. V igri je vedno potrebna aktivna udeležba, kjer si otroci sami določijo 

cilje igre, njihovo vedenje v igri pa je spontano. Igra je svobodna dejavnost, kjer veljajo 

pravila, ki lahko nastajajo sproti ali pa se med igro spreminjajo. Je dejavnost, ki presega 

vse meje realnega sveta in odrasle logike. Otrok ob tem občuti ugodje in zadovoljstvo 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

2.1 Opredelitev otroške igre 

Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine 

vpletena v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane dejavnosti kot v siceršnje življenje 

otrok v vrtcu. Različne psihološke teorije in iz njih izpeljani modeli predšolske vzgoje 

dajejo osnovo za številne interpretacije otroške igre, vendar je v njih moč prepoznati 

vrsto skupnih značilnosti, ki opredeljujejo igro: v vsebini igre se odražajo pomembni 

dogodki in odnosi iz otrokovega življenja, igrače in drugi igralni materiali, ki 

soodločajo igro (Marjanovič Umek, 2001). 

Igra koordinira učenje, saj je v igri učenje najbolj poglobljeno. Otroku omogoča 

razumevanje in osmišljanje tega, kar so se naučili prek svojih idej, občutkov in odnosov 

z drugimi. V igri otroci lažje razumejo in povežejo naučeno (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006). Otrokova potreba po aktivnosti najde najbolj naraven izhod v igri, ki 

vse to najlažje zagotovi. Po svoji vsebini in strukturi najbolj ustreza otrokovim 

potrebam (Devjak, 2013). 

Je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje 

motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto 

otroške igre gre, npr. funkcijsko, simbolno oz. domišljijsko, družabno igro, ta praviloma 

»vzpostavi« prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in 

potencialnim razvojem. V igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo 
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različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem 

obdobju smiselno in strokovno utemeljeno (Bahovec, 2009). 

2.2 Vrste iger 

2.2.1 Funkcijska igra 

Igralno dejavnost, ki je prevladujoča v prvem in deloma še drugem letu starosti, 

običajno imenujemo funkcijska igra. Gre za igro, v kateri otrok razvija svoje osnovne 

funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem. Otrokove funkcije so najprej vezane na 

njegovo lastno telo, nato na osebe okoli njega (sliši človeške glasove, vidi človeške 

obraze), nato ga začnejo zanimati predmeti, zunanji svet (šest do osem tednov starosti) 

(Marjanovič Umek, 2001). 

Prek igre z različnimi predmeti in igračami otrok postopoma spoznava različnosti in 

podobnosti med njimi, npr. ugotavlja, da so različni po otipu, zvoku, da se eni kotalijo, 

drugi skačejo, da v ene lahko vtakne prst ali roko, v druge ne, ugotavlja tudi njihovo 

istovetnost in stalnost (predmet oz. igrača obstaja tudi, ko je ne vidi). Pri funkcijski igri 

se otrok želi naučiti še več o predmetih: preizkuša, kako predmet vstaviti enega v 

drugega, kako ga postaviti na ali pod drugega. Tako npr. daje predmete v torbo in nazaj 

ven, škatle eno na drugo ... Otrok zlasti takrat, ko mu dejavnost prvič uspe, rad ponavlja 

iste stvari. Tako manipulira s predmeti in raziskuje svet, zato Piaget to igro imenuje kot 

raziskovalna, saj otrok različne predmete in materiale raziskuje s tipanjem, tolčenjem, 

stresanjem ipd. (Nemec in Krajnc, 2011). Ne glede na to, da je v prvem letu otrokove 

starosti prevladujoča funkcijska igra, ima otrok od šestega meseca starosti dalje zelo rad 

otroško družbo (Marjanovič Umek, 2001). 

Poznamo pet razvojnih ravni funkcijske igre: 

 dejavnosti na relaciji roka – usta (potiska roke v usta, daje v usta del ropotuljice), 

 enostavno upravljanje s predmeti, igračami (obračanje punčke, ki jo ima v roki), 

 igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njihovim funkcijam (odpira in 

zapira pokrov škatle, vrti kolo na avtomobilčku), 

 igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ne ustrezajo njihovim funkcijam (punčko 

zapre v škatlo, avto položi na posteljico za dojenčka), 



 

7 

 igralne dejavnosti, pri katerih otrok vzpostavlja odnos med predmeti, igračami 

(žličko položi v skodelico, dojenčka da pod odejo). 

Šesta razvojna raven pa že pomeni prehod k simbolni igri in njenim razvojnim ravnem 

(Marjanovič Umek, 2001). 

2.2.2 Simbolna igra 

Za simbolno igro je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno 

reprezentirane in niso dejansko prisotne. Otrok v igri reprezentira neko dejanje, 

predmet, osebo ali pojav iz realnega ali domišljijskega sveta. V igri uporablja simbole, 

pri čemer je simbol pojmovan kot izvrševanje konvencionalnih akcij, ki nosijo nek 

pomen, ali kot uporaba predmetov v namene, ki imajo konvencionalen pomen. Otrok 

lahko simbolno aktivnost usmerja nase, kar imenujemo tudi avtosimbolna igra. Usmeri 

jo na igračo, na druge ljudi ali pa na umišljeno (npr. otrok se pretvarja, da si češe lase s 

kocko) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Prve oblike simbolne igre so prisotne v igri otroka, starega leto do leto in pol. V drugem 

letu, ko se v razvoju pojavijo prve simbolne funkcije, pride tudi do pomembnega 

razvoja simbolne igre, ki je zdaj pogostejša kot v zgodnejšem razvojnem obdobju. Ko 

otrok neposredno po izvršitvi dejavnosti, ki jo je zaznal v okolju, to bolj ali manj točno 

ponovi, govorimo o neposredni imitaciji. Prav ta dejavnost običajno predstavlja prehod 

k simbolni igri (npr. otrok opazuje mamo pri kuhanju in s svojimi igračami neposredno 

ponavlja mamine gibe). Razvojno višja raven simbolne igre je odložena imitacija (v 

nasprotju od neposredne), ko otrok v igri posnema dejavnosti, ki jih je opazil v svoji 

okolici, po preteku določenega časa (npr. otrok, ki je star dve leti in pol, je z mamo pri 

frizerju. Ko prispeta domov, se igra frizerja tako, da je punčki in medvedu na glavo 

dajal navijalke in jima česal lase, prej pa jih je ogrnil z brisačo) (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006). 

2.2.3 Igra s pravili (didaktične igre) 

Že sam naziv nam pove, da je za to igro značilno, da vsebuje neka pravila. Tisti, ki se v 

to igro vključi, mora ta pravila tudi sprejeti (tega pri funkcijski in simbolni igri ni). To 
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so igre, ki so nastale v procesu igre s soigralci, ki so postavili določene meje, nekatere 

igre pa se prenašajo iz roda v rod. Vsaka igra otroka razvija, pri didaktičnih igrah pa se 

to dogaja zavestno. Njihov pomen se odraža v tem, da razvijajo čutila, spodbujajo 

otroka k opazovanju, pripomorejo k namerni zapomnitvi, navajajo na koncentracijo in 

hitro reagiranje, utrjujejo določena spoznanja in izkušnje, spodbujajo k umski in telesni 

aktivnosti in prispevajo k oblikovanju značaja (vztrajnosti, samostojnosti, 

discipliniranosti, sodelovanju z drugimi) (Devjak, 2013). 

Igra s pravili se glede na celovitost razvojnih procesov, ki so v ozadju te igralne 

dejavnosti, praviloma pojavlja od drugega, tretjega leta starosti dalje. Rezultati 

nekaterih raziskav kažejo, da pri otrocih, starih eno in dve leti, ki so jih v raziskavi 

opazovali in ocenjevali, ni bilo igre s pravili, redki primeri igre s pravili pa so se 

pojavili na začetku tretjega leta otrokove starosti, in sicer pri interaktivnih igrah z 

zrelejšim partnerjem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Pomembno je, da ob uporabi didaktičnih iger upoštevamo razvojno stopnjo otroka, 

stopnjo govornega razvoja (vsaka igra vključuje navodila, ki jih mora otrok razumeti), 

pravila morajo biti kratka, jasna in nedvoumna. Pravila postopoma stopnjujemo po 

zahtevnosti: za majhne otroke je primerno le eno pravilo, ki je kratko, za štiri- do 

petletne otroke sta lahko že dve pravili v igri, starejšim otrokom pa lahko ponudimo 

igro, ki ima že tri pravila (Devjak, 2013). 

2.2.4 Konstrukcijske igre 

V konstrukcijski igri otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi 

in ustvarja konstrukcijo, za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in 

sestavljenosti kot za igralno gradivo. Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu 

prvega leta, ko otrok npr. sestavlja velike kvadre ali položi narobe obrnjeno skodelico 

kot kupolo na veliko kocko. Z leti pa postaja konstrukcijska igra vse pogostejša in 

celovitejša (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Malček praviloma najprej gradi in zgradi konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, 

starejši predšolski otrok pa že vnaprej pove, kaj bo zgradil, in razkrije tudi, kako bo to 

naredil. Ta prehod odslikava razvoj otrokovih spoznavnih sposobnosti (zmore si vnaprej 
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zamisliti in predstavljati, kaj bo zgradil in kako bo to izvedel), gibalnih spretnosti, zlasti 

drobnih gibov, ter koordinacije oko – roka (igralni material lahko natančno prijema, 

poišče prave kombinacije). Otrok igralni material najprej sestavlja in gradi po metodi 

poskusov in napak, kasneje pa vedno bolj spoznava načine povezovanja, razporejanja in 

kombiniranja prvin (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Konstrukcijska igra doseže višek okoli petega leta. Pojavlja se pogosto in intenzivno ter 

postopoma vodi k delu, ustvarjanju, otrok oblikuje material z določenim namenom. Ni 

pomembno, ali ima ta stvar, ki jo je otrok naredil, kakšno funkcijo (npr. ustvari mozaik). 

Otrok si izbira materiale za konstrukcijo, cilj si predstavlja in si ga zamišlja. Ima 

predstave, kako stvar izpeljati, da bo prišel do cilja (Devjak, 2013). 

2.3 Pomen igre za otrokov razvoj 

2.3.1 Intelektualni razvoj 

Otrok s prvimi igračami, ki jih dobi, spoznava težo, obliko, barvo, velikost, mehkobo, 

zvok itd., spoznava torej različne možnosti uporabe. S pomočjo igre razvija miselne 

sposobnosti (opazovanje, razmišljanje, primerjanje, klasificiranje itd.). V zgodnjem 

otroštvu je igra pomembna tudi za razvoj čutil, saj omogoča dobre zaznave, ki 

omogočajo predstave, predstave pa so pogoj za ustvarjanje pojmov (Devjak, 2013). 

2.3.2 Estetski razvoj in vzgoja 

Razvijanje otrokove ustvarjalnosti, okusov, potreb, interesov na področju estetike ni 

možno brez svobode, čustvene angažiranosti, spontanosti. Vse to pa je prisotno tudi v 

igri, zato sta si estetika in igra tako blizu in zato je velika možnost, da prek igre 

vplivamo na razvoj estetike (značilnost igrač – barve, oblike, gibanje, govor itd.). 

Lepota je značilnost otrokove igre (Devjak, 2013). 

2.3.3 Telesni razvoj in vzgoja 

Otrok v igri zadovoljuje svoje naravne potrebe po gibanju (teče, skače, pleza, izvaja 

različne gibe, da razvija vse mišice in krepi telo). Igra je za gibanje zelo dobra, saj otrok 
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v igri z lahkoto dosega koordinacijo gibanja. Igra otroka usmerja, kdaj naj teče, se 

ustavi, kdaj naj počepne, iztegne roke itd. Igra je predvsem zelo koristna v naravi na 

zraku, soncu itd. v vseh letnih časih. Z gibanjem vplivamo na razvoj dihal, krvnega 

obtoka, gibanje zunaj pa je nasploh dobro za vse, predvsem za slabokrvne, nespeče, 

neješče otroke. Igra ni pomembna le za telesno zdravje, zelo tesno je povezana tudi z 

duševnim razvojem. Večkrat se zgodi, da gibanje človeku omogoči sproščanje duševne 

napetosti problemov (Devjak, 2013). 

2.3.4 Moralni razvoj in vzgoja 

Za razvijanje značajskih lastnosti v igri otrok spoznava, kaj je prav in kaj ne, 

neprisiljeno oblikuje norme, pravila itd. (npr. pozdrav – v igri, ko se igra trgovca). V teh 

igrah mora biti otrok pošten, mora se obvladati in upoštevati pravila. Pomembno je, da 

otroci menjajo vloge, predvsem tiste, ki nakazujejo možnost podrejenega in nadrejenega 

položaja (zdravnik – bolnik, učitelj – učenec, trgovec – kupec itd.). Predvsem je to 

pomembno zato, da otrok doživi, kaj pomeni biti podrejen ali nadrejen. To so izkušnje, 

ki jih otrok mora pridobiti prek igre – predvsem je to pomembno za otroke z 

vedenjskimi motnjami (agresija ipd.). Otrok s temi vlogami razvija organizacijske 

sposobnosti, saj lahko sami organizirajo igro, si jo izmislijo, določijo vloge in konec 

igre. Vse te sposobnosti in lastnosti so nek temelj za nadaljnje življenje (Devjak, 2013). 

2.4 Vloga odraslega v otrokovi igri 

V tehnološko razvitih družbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno 

pomembno vlogo. To zlasti velja za starše in druge otrokove vzgojitelje. Odrasli imajo 

največji pomen v igri najmlajših otrok, saj otroci v sodobnih tehnološko razvitih 

družbah živijo v številčno majhnih družinah in so vsaj v prvih dveh letih življenja 

pogosto izolirani od drugih ljudi zunaj jedra družine. Za otroke in njihov razvoj je 

pomembna igralna interakcija z mentalno razvitejšim partnerjem (MRP). V sodobnih 

tehnološko razvitih družbah vlogo MRP v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja 

prevzamejo njegovi starši. V igralnih interakcijah z MRP otrok pridobiva izvorne 

podatke o ljudeh in lastnem delovanju, ki je primerno v posameznih položajih in s 

posameznimi predmeti, MRP pa mu služi tudi kot neposredni model za posnemanje 

dejavnosti, ki je sam še ne zmore izvesti. MRP med interaktivno igro »analizira« 
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predmete in dejavnosti, jih označuje, kategorizira in poenostavlja dejavnosti s primeri. 

Tako delovanje igralnih partnerjev otroku zagotavlja okvir, znotraj katerega organizira 

svoje zaznavanje in razumevanje sveta ter povečuje verjetnost njegovega uspeha pri 

izvajanju novih dejavnosti z uporabo že razvitih spretnosti (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006). 

Pomembno pa je tudi to, da se v otrokovo igro ne vmešavamo preveč, saj bo takrat igra 

izgubila svoj pomen. Otroci so pogosto deležni kritike in jih je strah, da bodo spet 

naredili nekaj narobe. Otrok se ne vživi tako, kot bi se lahko, saj mi s pretirano 

prisotnostjo zaviramo otrokovo spontanost, ustvarjalnost, izvirnost in iniciativnost. 

Napačen pa je tudi pasiven odnos do otrokove igre – da je odraslemu vseeno. To je v 

določenih primerih lahko tudi nevarno, saj tako ne moremo preprečiti nevarne situacije, 

v katero se otrok prek igre lahko poda. Če se takrat odrasel ne bo vmešal, otrok ne bo 

napredoval. Kadar igra ni ustrezna, se moramo vključiti in jo usmeriti v pravo smer 

(Devjak, 2013). 
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3 AKTIVNO UČENJE 

Aktivno učenje je učenje, v katerem otrok prek neposredne aktivnosti z objekti in prek 

interakcije z ljudmi, idejami in dogodki zgradi novo – lastno razumevanje. Aktivno 

učenje predstavlja temelj vzgojno-izobraževalnega pristopa in pomeni učenje, ki ga 

uvede otrok, ne pa vzgojitelj (Devjak, 2013). Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri 

katerem otrok deluje na predmete in stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, 

pri tem pa konstruira novo razumevanje. Nihče drug ne more doživeti izkušenj ali 

konstruirati znanja namesto otroka. Otrok mora to storiti sam (Hohmann in Weikart, 

2005). 

Skozi aktivno učenje – neposredne takojšnje izkušnje in izpeljevanje pomena iz njih 

skozi razmišljanje – otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. 

Moč aktivnega učenja izhaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje 

po raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, 

materialih, dogodkih in zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost; rešujejo probleme, ki 

so jim na poti do njihovih ciljev, in oblikujejo nove strategije poskušanja. Ko otroci 

uresničujejo svoje namene, se vključujejo v ključne izkušnje – ustvarjalne, trajne 

interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo njihovo umsko, čustveno, 

socialno in telesno rast. Ključne izkušnje pomenijo, da se otroci lotevajo igre vlog in 

dramske igre, izražajo ustvarjalnost z gibanjem, pojejo, štejejo predmete, sestavljajo in 

razstavljajo stvari ter predvidevajo dogodke (Hohmann in Weikart, 2005). 

Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli, ki 

vedo, kako predšolski otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporabljajo pozitivne 

interakcijske strategije – z otroki si delijo vodenje, osredotočijo se na otrokove 

sposobnosti, z otroki vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo otroško igro in za 

premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov (Hohmann 

in Weikart, 2005). 

Okolje za aktivno učenje otrokom nenehno ponuja možnosti za izbiro in odločitve. 

Odrasli organizira igralni prostor v posebne interesne kotičke in tako podpira zanimanje 

otrok za dejavnosti, kot so igra s peskom in vodo, igra vlog in dramska igra, risanje in 
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slikanje, »branje« in »pisanje«, štetje, razvrščanje, plezanje, petje in ples. Poleg ureditve 

okolja odrasli načrtuje dosledno dnevno rutino, ki podpira aktivno učenje. Rutina 

omogoči otrokom predvideti, kaj se bo zgodilo, in jim omogoča nadzor nad tem, kaj 

bodo počeli v posameznih delih svojega dne (Hohmann in Weikart, 2005). 

3.1 Aktivno učenje kot kompleksen fizični in mentalni proces 

Aktivno učenje pomeni štiri temeljne prvine (Hohmann in Weikart, 2005):  

 neposredno delovanje na predmete: aktivno učenje je odvisno od uporabe 

materialov – naravnih in odpadnih, gospodinjskih predmetov, igrač, opreme in 

orodij. Aktivno učenje se začne, ko otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti, 

uporabljajo svoje telo in vse svoje čute pri raziskovanju predmetov. Delovanje na 

predmete daje otrokom nekaj »realnega«, o čemer razmišljajo in razpravljajo z 

drugimi. Skozi te tipe konkretnih izkušenj z materiali in ljudmi otroci postopoma 

začnejo oblikovati abstraktne pojme; 

 razmišljanje o delovanju: samo delovanje ne zadošča za učenje. Da bi otroci 

razumeli svoj neposredni svet, morajo biti v razmišljajoči interakciji. Otrokovo 

razumevanje sveta se razvija, ko opravlja dejanja, ki izhajajo iz potrebe preskusiti 

zamisli ali poiskati odgovore na vprašanja. Če otrok seže po žogi in se sprašuje, kaj 

ta stvar počne, začne z delovanjem (prijemanjem, okušanjem, spuščanjem na tla, 

porivanjem in kotaljenjem), ki mu sledi razmišljanje, odgovarjati na vprašanje in 

konstruirati osebno razumevanje tega, kaj žoge počno. Rezultat otrokovih dejanj in 

razmišljanj o teh dejanjih je razvoj misli in razumevanja. Tako aktivno učenje 

pomeni fizično dejavnost interakcije s predmeti, da bi dosegli učinke, in mentalno 

dejavnost interpretacije teh učinkov ter povezovanja interpretacij v popolnejše 

razumevanje sveta; 

 notranja motivacija, domiselnost in posplošitev: v tej perspektivi spodbuda za 

učenje prihaja od otroka. Otrokovi osebni interesi, vprašanja in nameni vodijo k 

raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja in razumevanja. 

Otroci si zastavljajo vprašanja in izumljajo stvari. Otroci kot »izumitelji« ustvarjajo 

enkratne rešitve in izdelke. Njihove stvaritve so včasih lahko zapackane, nestabilne 

ali odraslim neprepoznavne, a proces, v katerem otroci razmišljajo in jih ustvarjajo, 

je način, prek katerega razumejo svoj svet; 
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 reševanje problemov: izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek, ki so ga 

pričakovali ali pa tudi ne, so bistvene za razvoj njihove sposobnosti razmišljanja in 

sklepanja. Ko se otroci srečujejo s pravimi problemi – nepričakovanimi rezultati ali 

ovirami na poti do uresničitve svojih namenov – proces usklajevanja 

nepričakovanega s tem, kar že vedo o svetu, spodbuja učenje in razvoj.  

3.2 Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju 

Vzgojitelj podpira razvoj in tako je njihov prvi cilj spodbujanje aktivnega učenja. 

Odrasli so pozorni na to, kar se otroci naučijo in kako se naučijo, ter otrokom dajejo 

moč, da sami vodijo svoje učenje. Pri izpolnjevanju te vloge odrasli niso le aktivni, pač 

pa tudi opazujejo in razmišljajo; zavestno sodelujejo in opazujejo. Medtem ko otroci 

stopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter konstruirajo svoje 

razumevanje realnosti, odrasli opazujejo in stopajo v interakcijo z otroki, da bi odkrili, 

kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. Odrasli si prizadevajo prepoznati 

posebne interese in sposobnosti posameznega otroka ter mu ponuditi primerno 

spodbudo. Odrasli tako organizirajo okolje in rutine, vzpostavljajo spodbudno socialno 

ozračje, spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje, interpretirajo otrokova dejanja v luči ključnih izkušenj in načrtujejo 

izkušnje (Hohmann in Weikart, 2005). 

Odrasli dajo otrokom prostor in čas, da lahko uporabljajo materiale, saj otroci 

potrebujejo organizirano okolje, da bi lahko polno izkoristili materiale v okolju za 

aktivno učenje. Ključna vidika odraslega v okolju za aktivno učenje sta urediti in 

opremiti igralne kotičke in organizirati dnevno rutino. Pomembno je, da odrasli 

razdelijo okolje v ločene prostore, ki omogočajo pridobivanje specifičnih vrst izkušenj, 

npr. gospodinjski kotiček, kotiček s kockami, z drobnimi igračami ipd. V okoljih za 

aktivno učenje odrasli vedo, da je razumevanje otrokovih namenov in spodbujanje 

otrok, naj jih uresničijo, bistveno za učni proces. Ko odrasli spremljajo otrokove 

namene, krepijo otrokov občutek za iniciativnost in obvladovanje. Odrasli skrbno 

potrjujejo otrokove izbire in dejanja. Tako otroci vedo, da je to, kar počnejo, cenjeno. 

Pomembno je, da odrasli v okoljih za aktivno učenje uporabljajo materiale na isti način 

kot otroci in tako neverbalno sporočajo otrokom, da so njihove aktivnosti pomembne, 
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otrokom pa tudi ponujajo priložnosti za miselno spodbudne primerjave (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

Ena izmed pomembnejših stvari pri aktivnem učenju je, da odrasli spodbujajo otroke, 

naj stvari naredijo sami. Odrasle v okolju za aktivno učenje vodi prepričanje, da 

spodbujanje otrok k reševanju problemov, na katere naletijo, daje otrokom več učnih 

priložnosti, kot če bi stvari naredili namesto njih ali poskušali ustvariti okolje, v katerem 

problemov ne bi bilo. Ključna je potrpežljivost, saj bi odrasli brez težav vse naredili 

lažje kot otroci, a ker želijo, da otroci te stvari naredijo sami, jim omogočijo, da pridejo 

do načinov reševanja vsakdanjih problemov. Drugi način, kako odrasli spodbujajo 

otroke k reševanju problemov, je, da otroke napotijo drugega k drugemu po zamisli, 

pomoč in pogovor, tako da se otroci začnejo zanašati drug na drugega in se ne obračajo 

po pomoč le k odraslemu (Hohmann in Weikart, 2005). 

3.3 Sestavine aktivnega učenja 

Sestavine aktivnega učenja so tiste, ki na kratko povzemajo bistvo procesa aktivnega 

učenja. Lahko jih je razumeti, odrasli pa jih lahko uporabljajo takrat, kadar morajo 

oceniti, ali je dejavnost za otroke zares razvojno primerna, aktivna izkušnja, in za 

načrtovanje dejavnosti, ki ustrezajo tem merilom. Sestavine pa so:  

 materiali: obstaja obilje starosti primernih materialov, ki jih otrok lahko uporabi na 

različne načine. Učenje se poraja iz otrokovega neposrednega delovanja na 

materiale; 

 razpolaganje in rokovanje: otrok ima možnosti raziskovati izbrane materiale, z 

njimi razpolagati in rokovati, jih kombinirati in preoblikovati; 

 izbira: otrok izbere dejavnost. Ker učenje izhaja iz otrokovih poskusov uresničevati 

osebne interese in cilje, je možnost izbiranja dejavnosti in materialov bistvena; 

 otrokov govor: otrok opisuje, kaj počne. Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, 

vključuje nove izkušnje v obstoječo bazo znanja in si prizadeva sodelovati z 

drugimi; 

 podpora odraslega: odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, 

reševanje problemov in ustvarjalnost.  
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Vsakdo, ki skrbi za otroke, lahko uporabi sestavine aktivnega učenja, s katerimi 

otrokom ponudi razvojno primerne izkušnje. Sestavine aktivnega učenja se nanašajo na 

izkušnje in dejavnosti, v katere je vključen en ali dva otroka, pa tudi dejavnosti za 

majhne in velike skupine otrok (Hohmann in Weikart, 2005). 

3.4 Aktivno učenje in okolje 

Aktivno učenje in okolje se prepletata. Kako lahko vemo, kdaj se otroci zares aktivno 

učijo? Ena od določujočih značilnosti otrok, ki se aktivno učijo, je, da so osredotočeni 

na svoja dejanja in razmišljanja. Otroci najdejo veliko stvari, ki jih je mogoče početi, in 

se pogosto pogovarjajo o svojih namenih. Ker se otroci v okolju za aktivno učenje 

odločajo glede na svoje lastne interese in vprašanja ter imajo dovolj časa, da uresničijo 

svoje načrte, so tesno povezani z ljudmi in materiali ter neovirano izmenjujejo svoje 

zamisli, ugotovitve in opazovanja. Tako lahko s primerno podporo odraslega postanejo 

aktivni dejavniki pri svojem učenju in ne pasivni sprejemniki učenja, ki ga vodi odrasli. 

Proces aktivnega učenja vključuje vse čute, saj otroci z vsemi čuti aktivno raziskujejo 

materiale. Otrok spozna predmet tako, da z njim eksperimentira – ga drži, stiska, nanj 

spleza, se plazi pod njim, ga spusti na tla, dreza vanj, ga vonja in okuša, si ga ogleduje z 

različnih zornih kotov in posluša zvoke, ki jih oddaja. Z raziskovanjem otroci 

odgovarjajo na svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. V okolju za aktivno 

učenje odrasli spoštujejo otrokovo željo po raziskovanju in vedo, da je raziskovanje 

eden najpomembnejših načinov učenja otrok (Hohmann in Weikart, 2005). 

Ko se otroci seznanijo s predmeti v okolju in z njimi eksperimentirajo, jih začne 

zanimati, kako bi jih bilo mogoče povezati. Tako otroci sami odkrivajo, kakšni so 

predmeti v razmerju do drugih predmetov in kako predmeti delujejo skupaj. Odrasli v 

okolju za aktivno učenje dajo otrokom čas in prostor, ki ga potrebujejo za samostojno 

odkrivanje razmerij (Hohmann in Weikart, 2005). 

Aktivno učenje za predšolskega otroka pomeni učenje s celim telesom. Otroci radi 

kažejo telesno moč in sposobnosti. Radi plezajo, premikajo stole in mize, se kotalijo po 

tleh, vrtijo, tečejo, poskakujejo, skačejo, migajo ipd. Tako gibanje je nedvomno del 

njihove narave. Zato odrasli v okolju za aktivno učenje poskrbijo za prostor in čas, da se 

otroci lahko vključijo v dejavnosti, pri katerih uporabljajo velike mišične skupine, in 
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jim tudi ponudijo veliko stvari, ki jih otroci lahko uporabijo prek gibanja (Hohmann in 

Weikart, 2005). 
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4 IZBOR MATERIALOV ZA IGRO S POUDARKOM 

NA TEKSTILU 

Vzgojitelji poskrbijo za različne materiale, da bi otrokom zagotovili dovolj priložnosti 

za izbiro ter možnosti za razpolaganje in rokovanje z materiali. Med materiali so lahko 

vsi znani in neznani za otroke zanimivi predmeti, praktično vsakdanji predmeti. Paziti 

moramo tudi na varnost ter dati otrokom prostor in čas, da lahko uporabijo materiale: 

ključna vidika vloge odraslega v okolju za aktivno učenje sta urediti in opremiti igralne 

kotičke ter organizirati dnevno rutino. Pomembno je, da odrasli razdelijo okolje v 

ločene prostore, ki omogočajo pridobivanje specifičnih vrst izkušenj. 

Izmed vseh gradiv, iz katerih danes izdelujemo najrazličnejše uporabne izdelke, gotovo 

največ uporabljamo papirnata gradiva, sledijo razne umetne snovi in tekstil. 

S pojmom tekstil običajno označujemo vse, kar je narejeno iz rastlinskih, živalskih ali 

sintetičnih vlaken, spredenih v prejo. Izjema pri tem so vlaknovine ploskovne tekstilne 

tvorbe, ki jih dobimo z neposrednim spajanjem vlaken, ne pa prek niti. K tekstilu lahko 

štejemo tudi nekatere materiale, ki niso vlakna, vendar so z njim v neposredni povezavi 

(polnila, membrane, premazi itd.) (Muzejska konservatorska in restavratorska 

dejavnost, 2001). 

Tekstil lahko razvrstimo različno: 

 glede na surovino (bombaž, volna, svila, poliamid itd.), 

 glede na stopnjo predelave (vlakno, nit, metrsko blago, končni izdelek), 

 glede na funkcijo (oblačilo, hišni tekstil, dekorativni predmet, dodatek, polizdelek 

itd.), 

 glede na merilo zbiranja oziroma zorni kot povednosti (arheološki, etnološki, 

sakralni itd.). 

Znotraj teh skupin so seveda možne še nadaljnje delitve, na primer po tehniki izdelave 

oziroma predelave, načinu krašenja, možnostih uporabe itd. (Muzejska konservatorska 

in restavratorska dejavnost, 2001). 
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Po uporabnosti delimo tekstilne izdelke v oblačilne tekstilije, tekstilije za notranjo 

opremo in tehnične tekstilije. Izdelane so iz najrazličnejših naravnih in kemičnih vlaken, 

zato je njihovo poznavanje osnova za razvrščanje značilnih izdelkov, npr. prej, 

sukancev, tkanin, pletiva, vlaknovin in konfekcijskih izdelkov. Celotni proces tekstilne 

proizvodnje od vlaken do izdelkov vključuje vse tehnološke postopke, ki so potrebni, da 

bi dosegli čim boljšo kakovost in estetski videz izdelkov (Jug-Hartman, 1997). 

Osnovni material vsakega tekstila so vlakna. Vsem je skupno to, da so sestavljena iz 

dolgih linearnih molekul (polimerov). V grobem jih delimo na naravna in umetna 

vlakna. Na našem ozemlju so do srede 19. stoletja predelovali pretežno volno in lan. Z 

industrializacijo je začel lanu konkurirati uvožen bombaž, ker je cenejši in lažje je 

mehanizirati njegovo proizvodnjo. V 18. stoletju je bilo nekaj poskusov gojenja svile, a 

niso dali trajnejših rezultatov. Umetna vlakna so začela prodirati k nam po drugi 

svetovni vojni. Sintetičnim vlaknom so bila naklonjena zlasti sedemdeseta leta 

prejšnjega stoletja, v osemdesetih in predvsem devetdesetih pa doživimo ponoven 

vzpon naravnih vlaken. V zadnjem času nova generacija visokoizpopolnjenih sintetičnih 

in regeneriranih materialov prinaša nove izzive (Muzejska konservatorska in 

restavratorska dejavnost, 2001). 

4.1 Naravna in umetna vlakna 

Vlakna se delijo na umetna in naravna vlakna. Najprej se bomo osredotočili na naravna 

vlakna. To so vlakna, ki so živalskega ali rastlinskega izvora. Temeljni gradnik 

rastlinskih vlaken je celuloza, živalskih pa beljakovine (Muzejska konservatorska in 

restavratorska dejavnost, 2001). 

4.1.1 Rastlinska vlakna 

Rastlinska vlakna delimo na semenska, stebelna, listna in plodovna. Samo semenska so 

enocelična, to pomeni, da je eno vlakno ena sama celica. Vsa druga so večcelična in 

šele z obdelavo do neke mere ločimo celice. Poleg celuloze vlakna vsebujejo še druge 

primesi (barvila, organske kisline, maščobe, voske itd.), ki tudi vplivajo na lastnosti 

vlaken. Primesi je najmanj pri bombažu (Muzejska konservatorska in restavratorska 

dejavnost, 2001). 
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4.1.1.1 Bombaž 

Bombaž spada med semenska vlakna in je zaradi odlične predilne sposobnosti in 

enostavnosti predelave ter zaradi dobrih lastnosti pri uporabi in vzdrževanju najbolj 

iskana tekstilna surovina na svetu. Najstarejše ostanke bombaža so našli v dolini reke 

Ind v Indiji in segajo v obdobje okoli leta 3000 pr. n. št. Bombaža je več vrst. Med seboj 

se razlikujejo po debelini, dolžini in barvi vlaken. Odlikujejo ga dobra vpojnost in 

zračnost, visoka trdnost v mokrem stanju, sorazmerno dobra odpornost proti alkalijam 

in visoki temperaturi ter zmerna cena. Bombaž je zelo vsestranski, saj se ga uporablja za 

spodnja in vrhnja oblačila, posteljno in kuhinjsko perilo, čipke, zavese, vato, šiviljski 

sukanec itd. V novejšem času pogosto nastopa v mešanicah z drugimi vlakni, zlasti z 

viskozo, lanom, poliestrom in poliamidom (Muzejska konservatorska in restavratorska 

dejavnost, 2001). 

4.1.1.2 Lan 

Lan, ki spada med stebelna vlakna, je draga in cenjena surovina, ker ima omejeno 

produkcijo. Najstarejši najdeni ostanki so iz obdobja 5000–3000 let pr. n. št. Poznamo 

več kot 100 vrst lanu. Lastnosti vlaken so odvisne od vrste, razmer med rastjo in 

postopkov predelave. Trdnost je višja kot pri bombažu in se v mokrem še poviša. Manj 

je odporen proti drgnjenju kot bombaž, bolj pa je odporen proti insektom, sončni 

svetlobi in vroči vodi. Lan uporabljamo za oblačila, notranjo opremo, sukance, vrvi, 

mreže, tehnične tekstilije (platna, filtri, šotorovina itd.), tapetniško blago. Za lanen videz 

je dovolj, če je v mešanicah 5 % lanu (Muzejska konservatorska in restavratorska 

dejavnost, 2001). 

4.1.1.3 Konoplja 

Konoplja spada med stebelna vlakna in je tako kot lan prastara rastlina. Predejo jo samo 

ali v kombinaciji z juto v grobo prejo. Če jo obdelajo na poseben način, postane 

mehkejša in jo je mogoče presti tudi z bombažem ali viskozo. Spada med najmočnejša 

naravna vlakna, v mokrem stanju pa se trdnost še poveča. Uporablja se za izdelke, pri 

katerih je potrebna visoka trdnost, kot so vrvi, jermeni, mreže, ležalniki, jadra, šotori, 

močnejša embalaža itd. V mešanicah z lanom in bombažem se uporablja za poletna 
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oblačila, kuhinjske krpe in podobno (Muzejska konservatorska in restavratorska 

dejavnost, 2001). 

4.1.1.4 Juta 

Juta je danes najcenejše stebelno vlakno in se največ uporablja za grobe tkanine za 

embalažo, cenene vrvi, vreče (zlasti za žitarice, kavo, moko in bombaž) ter kot podlaga 

za topli pod. Iz jutinih vlaken izdelujejo tudi podložne tkanine in temeljne plasti za talne 

obloge (Bojkovska, 1992). 

4.1.2 Živalska vlakna 

Vlakna živalskega izvora so sestavljena pretežno iz beljakovin. Glede na vrsto 

beljakovin jih delimo na keratinska (volna in živalske dlake) in fibroinska (naravne 

svile) (Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). 

4.1.2.1 Ovčja volna 

Ovčja volna je poleg lanu najstarejše vlakno, ki so ga uporabljali za izdelovanje oblačil. 

Izkopanine so pokazale, da so ljudje že v srednji kameni dobi (5000–4000 let pr. n. št.) 

gojili ovce. Volna sodi med najlažja naravna vlakna. Ima slabo trdnost, komaj polovico 

bombažne trdnosti, v mokrem stanju pa se ji ta še zniža. Je zelo prožna in je izredno 

dober toplotni izolator. Po sposobnosti vpijanja vlage iz zraka volna prekaša vsa znana 

vlakna. Če jo potopimo v vodo, intenzivno nabrekne, postane bolj raztegljiva, manj 

trdna in elastična. Zelo je občutljiva za alkalije. Volna ima zelo široko področje 

uporabe. Iz nje izdelujejo tako zgornja oblačila kot perilo, preproge in odeje, tapetniško 

blago, razne tkane in netkane filce (klobuke, teniške žogice, polnila, za mize in table 

itd.). Ker je odporna proti kislinam, jo v kemični industriji uporabljajo za filtre. Veliko 

jo mešajo tudi z drugimi dlakami in sintetiko (Muzejska konservatorska in 

restavratorska dejavnost, 2001). 

4.1.2.2 Naravna svila 

Svila je naravno vlakno v obliki filamenta. Temeljni sestavini svile sta beljakovini 

fibroin in sericin, vlakno pa nastane, ko ju sviloprejka izloča. Kakovost prave svile je 
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odvisna od kulture sviloprejke, od postopka pridobivanja in od predelave svilene niti. 

Njena prožnost je izredno velika, zato se svileni izdelki ne mečkajo (Jug-Hartman, 

1997). Svila se največ uporablja za izdelavo rut, finih ženskih oblek in bluz ter raznih 

drugih luksuznih izdelkov (kravat, moških srajc, ženskih nogavic in perila). Iz nje 

izdelujejo tudi sukanec, čipke, preproge in pohištveno blago. Uporablja se tudi za 

tehnične izdelke, kot so padala, mlinska sita, trakovi za pisalne stroje, kirurški sukanec 

itd. (Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). 

4.1.3 Umetna vlakna 

Začetki izdelave umetnih vlaken segajo v konec 19. stoletja. Prva vlakna so dobili iz 

naravnih polimerov: celuloze, nekaterih rastlinskih in živalskih beljakovin, iz alg in iz 

gume, zato takšnim vlaknom pravimo regenerirana vlakna. Pozneje so polimere 

sintetizirali industrijsko in takšnim vlaknom rečemo sintetična vlakna (Muzejska 

konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). To so torej vlakna, ki jih v naravi ne 

najdemo v vlaknati obliki. Vlaknato obliko polimernih snovi dobimo z mehansko-

kemičnim postopkom, ki se imenuje kemično predenje (Jug-Hartman, 1997). 

4.1.3.1 Viskoza (viskozna vlakna) 

Viskozna vlakna so najcenejša in še vedno najbolj razširjena umetna vlakna. 

Komercialno so jih začeli izdelovati leta 1904 v Veliki Britaniji. Poleg običajnih 

poznamo še izpopolnjena viskozna vlakna z boljšo trdnostjo, imenovana tudi modalna 

(Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). Na lastnosti viskoznih 

vlaken vplivajo pogoji pri kemičnem predenju. Trdnost in razteznost sta odvisni od 

stopnje razvlečenja niti. Večja kot je stopnja raztezanja, večja je trdnost. V mokrem 

stanju se zmanjša v primerjavi s trdnostjo v suhem stanju. Prožnost je slaba, zato se 

izdelki zelo mečkajo. Uporaba viskoznih vlaken je zelo široka. Uporabljajo se za 

oblačilne izdelke, ki so podobni svilenim. To so tkanine za ženske bluze in obleke, za 

šale, rute, moške kravate in za podloge. Običajno in modificirano viskozno predivo 

uporabljamo samo ali v mešanicah z bombažem, volno in s sintetičnimi vlakni za vse 

vrste tekstilnih izdelkov v oblačilne in tehnične namene ter za notranjo opremo. To so 

obleke, bluze, spodnje perilo, podloge, tehnične tkanine, posteljno perilo, zavese itd. 

(Jug-Hartman, 1997). 
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4.1.3.2 Acetatna vlakna 

Kemična sestava acetatnih vlaken je celulozni ester, ki nastane pri zaestrenju celuloze z 

etanojsko (ocetno) kislino. Surovina za pridobivanje so bombažni lintersi. Acetatna 

vlakna se po lastnostih precej razlikujejo od viskoznih. Trdnost je manjša in se v 

mokrem stanju poslabša. Razteznost je visoka, v mokrem stanju pa se poveča. Prožnost 

je večja kot pri viskoznih vlaknih, zato se izdelki manj mečkajo. Imajo lep lesk in 

mehak otip. Občutljiva so za toploto in se lahko segrevajo le do 120 stopinj Celzija. 

Uporabljajo se za izdelovanje oblačilnih izdelkov, kot so moške srajce, kravate, šali, 

ženske bluze, obleke, rute itd. Acetatno predivo je primerno za mešanje z drugimi 

naravnimi vlakni in daje v mešanicah različne barvne efekte (Jug-Hartman, 1997). 

4.1.3.3 Poliestrna vlakna 

Poliestrna vlakna dobimo s kondenzacijo dikarbonskih kislin in dialkoholov. Prvič so 

poliestrska vlakna izdelali leta 1941 v Veliki Britaniji, po vojni pa se je proizvodnja 

močno razmahnila. Vlakna so manj gorljiva kot poliamidna, so zelo hidrofobna, 

elastična in primerna za plisiranje. Odporna so tudi proti svetlobi in atmosferskim 

vplivom, pri tem jih prekašajo samo akrilna vlakna (Muzejska konservatorska in 

restavratorska dejavnost, 2001). Dobre lastnosti omogočajo vsestransko uporabo 

poliestrnih vlaken samih ali v mešanicah z drugimi naravnimi in kemičnimi vlakni. 

Mešanice bombažnih vlaken s poliestrnimi so dovolj trdne in zato odporne proti obrabi, 

sprejemajo pa tudi zadostno količino vlage. Zato so primerne za izdelavo oblačilnih 

tekstilij, kot so: perilo, nogavice, bluze, srajce, ženske obleke, kravate, šali, rute. 

Tkanine iz poliestrnih vlaken so primerne tudi za notranjo opremo. Uporabljamo jih za 

zavese, preproge, pohištvene in dekorativne tkanine (Jug-Hartman, 1997). 

4.1.3.4 Modakrilna vlakna 

Modakrilna vlakna imajo slabo gorljivost in ne povzročajo alergij, zato so ta vlakna 

cenjena zlasti pri izdelavi otroške konfekcije, pohištvenega blaga, zaves in preprog 

(Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). Vlakna so trdna, raztezna 

in prožna. Pri višji temperaturi se zmehčajo, so termoplastična, težko se vnamejo in so 

samougasljiva. Uporabljamo jih samostojno ali v mešanicah z naravnimi in kemičnimi 
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vlakni. Izdelki iz modakrilnih vlaken so mehki, prožni, primerni za oblačila, saj se 

dobro perejo in čistijo. Oblačilne tekstilije so perilo, srajce, bluze, obleke, kostimi, 

dežni plašči, klobuki idr. Zaradi večje odpornosti proti ognju so primerna za izdelovanje 

tekstilij za notranjo opremo, kot so prti, zavese, odeje, pohištveno blago, preproge itd. 

(Jug-Hartman, 1997). 

4.1.3.5 Elastomerna vlakna 

Elastomerna vlakna ali elastani imajo elastične lastnosti, podobne naravni gumi: 

raztegnejo se na nekajkratno dolžino in se po razbremenitvi hitro vrnejo v osnovni 

položaj. Termične in mehanske lastnosti so močno odvisne od kemične sestave elastana. 

Pretežno se uporabljajo za nogavice, perilo, steznike, kopalke, smučarske hlače, 

elastične povoje, kompresijske nogavice ter druge raztegljive tkanine in pletenine 

(Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, 2001). 
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5 IZVEDBA PROJEKTA SPOZNAVANJA TEKSTILA 

PREK IGRE OTROK 

V diplomskem delu smo se v uvodu osredotočili na teoretična izhodišča igre in igrač, 

podali značilnosti igre in igrač ob izkustvenem učenju ter ključna izhodišča za izbiro 

materialov s poudarkom na tekstilu. 

V empiričnem delu pa smo želeli: 

 proučiti mnenja in stališča vzgojiteljic o vključevanju tekstila v vrtec, 

 analizirati in kritično ovrednotiti spoznavanje tekstila prek igre otrok. 

5.1 Pregled stanja vključevanja tekstila v vrtcu 

Za vzgojitelje v vrtcu smo pripravili vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 10 vprašanj. 

Namen raziskave je bil raziskati, kako pogosto vzgojitelji vključujejo tekstil v 

načrtovane in spontane dejavnosti. Vprašalnik je izpolnilo 37 vzgojiteljev iz različnih 

enot. Ankete so izpolnjevali vzgojitelji iz Vrtca Najdihojca, in sicer iz enot Čenča in 

Lek, iz Vrtca Urša – Domžale in Vrtca Ig. 

Z vprašanji smo podrobno ugotavljali, ali so vzgojitelji že kdaj vključili tekstil v 

načrtovane dejavnosti, katere vrste blaga največkrat uporabijo, po kateri tehniki večkrat 

posežejo, da izdelajo izdelek. Zanimalo nas je tudi, v kateri starostni skupini večkrat 

posežejo po tekstilu in če bi otroci v njihovi skupini znali odgovoriti, kako nastanejo 

oblačila. Če so odgovorili z da, so potem podali nekaj odgovorov otrok. Predzadnje 

vprašanje se je nanašalo na to, ali vzgojitelji kdaj otrokom ponudijo tekstil na spontan 

način in na kakšen način ga otroci vključijo v svojo igro. Pri zadnjem vprašanju pa so 

vzgojitelji ocenili, kaj otrok razvija bolj in kaj manj, če mora izdelati izdelek, ko mu 

ponudimo kos blaga in lepilo. 
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V1: Koliko časa ste že zaposleni v vrtcu? 

 

Slika 5.1: Število let zaposlenosti vzgojiteljev. 

S prvim osnovnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, koliko let so vzgojitelji zaposleni v 

vrtcu (slika 5.1). Iz tega lahko sklepamo, da bodo tisti, ki so zaposleni več let, imeli več 

izkušenj kot tisti, ki delajo manj let. V tem primeru je vprašalnik izpolnilo več 

vzgojiteljev s krajšo delovno dobo, tistih nad 20 let pa je bilo manj kot pol. 

V2: Ali ste že kdaj vključili tekstil v načrtovane dejavnosti? 

 

Slika 5.2: Vključitev tekstila v načrtovane dejavnosti. 
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Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, ali so vzgojitelji kdaj vključili tekstil v načrtovane 

dejavnosti (slika 5.2). Vsi so odgovorili z da, kar je bil pričakovan odgovor, saj mora 

vzgojitelj v vrtcu načrtovati raznolike dejavnosti in se dotakniti vseh področij za 

uspešen otrokov razvoj.  

V3: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, me zanima, kako ste ga 

uporabili? Možnih je več odgovorov. 

 

Slika 5.3: Uporaba tekstila v načrtovanih dejavnostih. 

Vprašanje se je navezovalo na drugo vprašanje. Ker so pri drugem vprašanju vsi 

vzgojitelji odgovorili z da, so morali pri tem vprašanju obkrožiti dejavnosti, ki so jih 

izvedli s pomočjo tekstila. Rezultati (slika 5.3) so si med seboj zelo podobni, izdelava 

lutk je s 86 % vodilni odgovor, kar pomeni, da so lutke izdelovali skupaj z otroki skoraj 

vsi anketirani vzgojitelji. Odgovori, kot so izdelava dekoracije, izdelava različnih 

izdelkov in priprava predstave, imajo enak odstotek (75 %), iz česar lahko sklepamo, da 

je tekstil uporaben pri različnih dejavnostih, ne samo pri izdelavi lutk. Pri zadnjem 

podanem odgovoru pa je 51 % vzgojiteljev na črto napisalo svoje odgovore, na kakšen 

način so še uporabili tekstil. Podani odgovori so bili sledeči: likanje in obešanje tekstila, 

pranje in zlaganje, tipanje tekstila (mlajši otroci), izdelava slik, lepljenka, tekstil kot 

pripomoček za ples, pogrinjki, oblačila za dojenčke, šivanje gumbov na tekstil, igralne 

hiše in šotori, rojstnodnevna darila, projekt – od ovce do puloverja in pravljični stol. Vsi 
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ti odgovori nakazujejo na to, da je tekstil zelo vsestranski material in ga lahko 

uporabimo na res veliko načinov. 

V4: Katere vrste blaga največkrat uporabite? 

Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, katero vrsto blaga vzgojitelji uporabijo 

največkrat. Vprašanje je bilo odprtega tipa in so zato imeli proste roke pri odgovarjanju. 

Med najbolj pogostimi odgovori so se znašli bombaž (27), filc (17) in umetno usnje 

(13). Med odgovori pa so se znašli tudi jeans, svila, stara oblačila, krzno, platno, til, 

zavese, lan, mehko blago – pliš, poliester, jersey, čipke, koprena, žamet in flis. Po 

napisanih odgovorih lahko povzamemo, da je v uporabi več »poznanega« blaga. 

V5: Katero tehniko uporabite, da naredite izdelek? 

 

Slika 5.4: Uporabljena tehnika za izdelavo izdelka. 

Pri petem vprašanju smo želeli izvedeti, katere tehnike se vzgojitelji večkrat 

poslužujejo. Med vodilnimi odgovori (86 %) je bilo po pričakovanjih lepljenje, saj tako 

lahko več naredijo sami, prav tako pa ni bilo malo obkroženih odgovorov za šivanje 

(75 %). Večkrat se zgodi, da tehnika šivanja ne prevlada, ker nimajo vsi vzgojitelji 

znanja, vendar se je v tem primeru pokazalo, da ima veliko vzgojiteljev znanje šivanja 
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in da je večkrat v uporabi. Pri možnosti »drugo« pa so trije vzgojitelji napisali dodatne 

tehnike, ki so bile izrezovanje, vozlanje in tipanje (slika 5.4). 

V6: V katerem starostnem obdobju ste večkrat posegli po tekstilu? 

 

Slika 5.5: Starostno obdobje. 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, v katerem starostnem obdobju večkrat 

vzgojitelji posežejo po tekstilu (slika 5.5). Kar 86 % vzgojiteljev je odgovorilo, da 

večkrat tekstil uporabijo v drugi starostni skupini, kar ni presenetljivo. Bolj presenetljiv 

je odgovor za prvo starostno skupino, samo 18 % vzgojiteljev poseže po tekstilu tudi v 

prvi starostni skupini. Štirje vzgojitelji pa so odgovorili, da se ga poslužujejo vedno, ne 

glede na starost, kar je pohvalno, saj starost ne bi smela imeti vpliva na to, katere 

dejavnosti izvajamo v določeni starostni skupini. Potrebna je samo dobra prilagoditev 

dejavnosti glede na starost otrok.  

V7: Ali bi otroci v vaši skupini znali odgovoriti na vprašanje, kako nastanejo 

oblačila? 

7 

32 

4 

0

5

10

15

20

25

30

35

1. starostno obdobje (1–3 

leta) 

2. starostno obdobje (3–6 let) Drugo

Š
te

v
il

o
 o

d
g

o
v

o
ro

v
 

 



 

32 

 

Slika 5.6: Znanje otrok o nastanku oblačil. 

Sedmo vprašanje se je nanašalo na znanje otrok o nastanku oblačil (slika 5.6). 

Vzgojitelji so morali obkrožiti odgovor glede na trenutno skupino otrok. 54 % 

vzgojiteljev je odgovorilo, da bi otroci v njihovi skupini znali opisati nastanek oblačil, 

45 % vzgojiteljev pa je odgovorilo, da ne. Med utemeljenimi odgovori so bili, da zato, 

ker so otroci premajhni (prvo starostno obdobje) in se o tem niso pogovarjali, dva 

vzgojitelja pa nista utemeljila svojega odgovora. 

V8: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, prosim, če lahko napišete nekaj 

odgovorov otrok. 

Če so vzgojitelji na prejšnje vprašanje odgovorili z da, so imeli pri tem vprašanju 

možnost napisati nekaj odgovorov otrok. Odgovori otrok so bili sledeči: 

 »Najprej izrežejo iz blaga, pol pa sešijejo mašine hlače ali pa majco.« 

 »Zašijejo jih šivilje.« 

 »Iz rastline in sviloprejke.« 

 »Iz nitk v tovarni.« 

 »Nastane iz blaga, lahko iz ovčje dlake.« 

 »Ko šivaš iz blaga, iz kakšne puhaste volne iz ovce.« 

 »Oblačila kupimo v trgovini, tam jih zašijejo.« 
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 »Ko jih zašiješ s šivanko.« 

 »Sprintajo na papir, pa natisnejo na blago in zašijejo.« 

 »Lahko so štrikane iz volne.« 

 »Razrežeš blago, zašiješ obleko, na koncu polikaš, potem eni odpeljejo v trgovino in 

mi kupimo.« 

 »En papir daš na blago, s škarjami razrežeš, zašiješ na šivalni stroj.« 

 »Z metrom za telo pomeriš, koliko si velik.« 

 »Mama sešila je hlače.« 

 »Bombaž je rastlina, ki smo jo imeli v vrtcu, je mehek.« 

 »Vidku so živali naredile srajčko iz volne.« 

 »Babi šiva.« 

 »Mamica gre v trgovino, plača pa nardi tetica oblekico.« 

V9: Ali ste kdaj tekstil otrokom ponudili na spontan način? 

 

Slika 5.7: Ponudba tekstila na spontan način. 

Pri predzadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali so vzgojitelji otrokom ponudili tekstil na 

spontan način in na kakšen način so ga otroci vključili v igro (slika 5.7). 94 % 

vzgojiteljev je odgovorilo z da, kar je bil pričakovan odgovor, dva vzgojitelja pa sta 

odgovorila z ne, odgovora pa nista utemeljila. Otroci so tekstil v igro vključili na veliko 
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načinov: oblačenje in pokrivanje plišastih igrač in dojenčkov, krpice so obešali na 

obešalnike, za igro vlog so oblekli sebe in druge, za ples in gibanje, skrivanje pod mizo 

(šotori), sami so vzeli material in samostojno izdelali naprstne lutke, dolgi trakovi za 

vozlanje, prepletanje, likovno ustvarjanje.  

V10: V tabeli označite, kaj otrok razvija, če mu ponudite blago in lepilo in mu 

rečete, naj iz tega nekaj ustvari (npr. lutko). (5 – najbolj razvija, 1 – najmanj 

razvija) 

 

Slika 5.8: Razvoj različnih sposobnosti. 

Pri zadnjem vprašanju so vzgojitelji od 1 do 5 označili, koliko se določena sposobnost 

razvija pri otroku (slika 5.8), če mu ponudimo blago in lepilo in mu rečemo, da iz tega 

nekaj ustvari. Največ vzgojiteljev meni, da otrok pri tem najbolj razvija ustvarjalnost 

(83 %) in fino motoriko (64 %). Trije vzgojitelji pa so pod zadnjo možnost v tabeli, ki je 

bila »drugo«, napisali: iznajdljivost (5 – najbolj razvija), občutek za estetiko (3 – niti 

razvija niti ne razvija) in vztrajnost (4 – razvija). 
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5.2 Izvedba dejavnosti v vrtcu 

Tekstil smo kot vsestransko uporaben material želeli vključiti v igro otrok. Zasnovali 

smo pet dejavnosti, prek katerih so bili otroci prek igre s tipanjem, gledanjem, 

gibanjem, razvrščanjem in sodelovanjem seznanjeni z različnimi vrstami tekstila. Pri 

treh dejavnostih smo uporabili tudi tabelo za opazovanje in spremljanje otrok med samo 

dejavnostjo. 

5.2.1 1. dejavnost: sestavljanke iz filca 

Dejavnost smo izvajali po zajtrku. Najprej smo otroke povabili k sebi in jim povedali, 

da bomo danes sestavljali sestavljanke. Pokazali smo jim karton, kjer je bil na vsakem 

kartonu različen obris živali. Razložili smo jim, da bodo najprej sestavili žival, nato pa 

nalepili sestavljeno žival znotraj obrisa na kartonu (slika 5.9). Za lažje spremljanje otrok 

sta sestavljala in lepila po dva otroka naenkrat – eden je bil pri vzgojiteljici, drugi pa pri 

meni. Začeli sta dve deklici. Prva je pravilno sestavila in nalepila en del sestavljanke, 

druga pa je dele nalepila čisto drugače, kot je prikazoval obris živali. 

 

Slika 5.9: Sestavljanje polžka na podlago. 
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Naslednja sta bila deček in deklica, kjer je deček pravilno sestavil in nalepil dva dela, 

deklica pa je pravilno sestavila vse tri dele sestavljanke, z izjemo, da je polžjo hišico 

obrnila vodoravno, namesto navpično. Naslednja deklica je bila zelo uspešna in pravilno 

sestavila in nalepila vse tri dele, druga deklica pa je pravilno sestavila oba dela, vendar z 

izjemo, da je obrnila en del na glavo.  

 

Slika 5.10: Lepljenje rože na podlago. 

 

Slika 5.11: Končni izdelki otrok. 
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Naslednja deklica je storila enako kot prejšnja, deček pa ni nobenega dela sestavil 

pravilno. Je pa treba poudariti, da je bil star komaj dve leti in je za leto mlajši od vseh 

otrok. Zadnji je bil na vrsti deček, ki je en del pravilno sestavil, nato pa oba dela nalepil 

čisto izven obrisa. Otrokom je največ težav povzročalo to, da je bil na kartonu narisan 

samo obris živali, sestavljanka pa je bila iz mehkega filca (slika 5.10). Otroci so namreč 

vajeni lesenih vstavljank, kjer je na podlagi, kjer je obris, narejen rob in se del 

sestavljanke lepo »usede« znotraj roba, ko pravilno sestavijo. Tukaj pa tega roba ni bilo 

in jih je zmotilo to, da se del sestavljanke ni »usedel« znotraj obrisa. Za otroke je bila 

zato to neka nova izkušnja, ki so jo kljub vsemu uspešno opravili (slika 5.11).  

5.2.2 2. dejavnost: poišči pravi obroč 

Za začetek smo se z otroki usedli v krog in jim pokazali obroče. Otroke smo vprašali, 

kaj držimo v rokah, in njihov odgovor je bil, da imamo kroge. Nato smo jim pokazali 

vsak obroč posebej in vprašali, kakšne barve je (rdeča/modra/rumena/zelena). Vse štiri 

barve so skupaj poimenovali pravilno, nato pa je bil čas za razvrščanje različnih 

koščkov tekstila v pravi obroč. Delo je potekalo individualno, zato da so bili otroci bolj 

umirjeni in so lahko uspešno izpeljali nalogo vsak zase. Najprej smo na tla položili štiri 

obroče, iz vrvice pa smo naredili še en »obroč«, kamor so otroci morali razvrstiti pisan 

košček tekstila (sliki 5.12 in 5.13).  
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Slika 5.12: Deček razporeja koščke tekstila v obroče. 

Vsakemu otroku smo na začetku podali en košček tekstila in ga vprašali, kakšne barve 

je. Pri poimenovanju barv so bili otroci dokaj uspešni. Večinoma so pravilno 

poimenovali po štiri barve, poimenovanje za pisane koščke tekstila jim je delalo 

najmanj težav, saj so bile na njem narisane rože. Veliko otrok je med sabo zamenjalo 

modro in zeleno barvo. Pri razvrščanju pa so bili zelo uspešni. Deset otrok od dvanajstih 

je pravilno razporedilo vseh pet koščkov tekstila. Dva otroka pa sta imela malo več 

težav, saj sta koščke tekstila razporejala samo po vrsti, tako kot so si sledili obroči, in ne 

po barvi. 
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Slika 5.13: Deklica razporeja koščke tekstila v obroče. 

5.2.3 3. dejavnost: kača iz koščkov tekstila  

Za tretjo dejavnost smo za otroke pripravili gibalno dejavnost. Otroke smo po zajtrku 

povabili k sebi in pred njimi stresli celo vrečo različnih koščkov tekstila. Otroci so z 

velikim navdušenjem izbrali vsak svoj košček. Skupaj smo ugotovili, da so koščki 

mehki in različnih barv. Otrokom smo povedali, da bomo sedaj iz teh koščkov nekaj 

sestavili. Otroci so nam podajali krpice, mi pa smo jih začeli zavezovati. Otroci so bili 

navdušeni in so nam z velikim veseljem podajali koščke. Ko smo dosegli želeno 

dolžino, smo otroke vprašali, na katero žival jih spomnijo zvezani koščki tekstila. 
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Skupaj smo hitro ugotovili, da nas spomni na kačo. Otrokom smo naročili, naj vsak 

prime svoj del »kače«, in skupaj smo jo peljali v spodnji prostor vrtca, kjer se nahaja 

telovadnica (slika 5.14).  

 

Slika 5.14: Sprehod do telovadnice s »kačo«. 

V telovadnici smo kačo položili na tla in začeli z gibanjem. Najprej so otroci oponašali 

zajčka in sonožno skakali čez kačo. Šlo jim je odlično in večjih težav s poskoki niso 

imeli. Nato sva z vzgojiteljico kačo dvignili, otroci pa so se morali »spremeniti« v 

gosenice in se po trebuhu splaziti pod kačo (slika 5.18). Ponovno so bili zelo uspešni, 

saj s plazenjem niso imeli nobenih težav. Nato se je kača spremenila v velik obroč. 

Otroci so tako morali stopiti skozi kačo in ponovno so dokazali, da zmorejo. Za četrto 

gibalno figuro smo kačo v ravni črti položili na tla, otroci pa so morali po njej hoditi 

tako, da so polagali noge eno pred drugo, in loviti ravnotežje (slika 5.15). Nato se je 

kača spremenila v krog in otroci so morali skočiti noter v krog in ven iz njega (slika 

5.16). Pri tem so bili spet zelo uspešni. Z vzgojiteljico sva nato ponovno dvignili kačo 

od tal, otroci pa so morali kačo prestopiti oz. sonožno skočiti čez. Bili smo presenečeni, 
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saj so skoraj vsi otroci brez težav preskočili kačo. Trem otrokom se je malo zataknilo in 

so prestopili čez.  

  

Slika 5.15: Hoja po kači. Slika 5.16: Skok v kačo. 

  

Slika 5.17: Skok v višino. Slika 5.18: Plazenje pod kačo. 

Predzadnja gibalna figura je bila skok v višino (slika 5.17). Otroci so se s skokom 

morali dotakniti kače. Ponovno je vsem šlo odlično od rok. Kot zadnja figura pa je bila 

na vrsti moč. Otroke sva z vzgojiteljico razdelili na dve skupini po kriteriju dolgi in 

kratki lasje. Otroci so nato na najin znak začeli vleči kačo vsak na svojo stran. Dvakrat 

so zmagali dečki (kratki lasje), tretjič pa so zmagale deklice (dolgi lasje). Po končani 

gibalni dejavnosti sva z vzgojiteljico otroke pustili, da so se lahko še nekaj časa sami 

igrali s kačo. Po končani igri smo odšli na malico, saj so bili otroci rahlo utrujeni in so 

potrebovali manjšo okrepitev. Glede na izvedbo gibalne dejavnosti lahko rečemo, da so 

bili otroci zelo uspešni pri vseh gibalnih figurah, saj so presegli vsa naša pričakovanja. 
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5.2.4 4. dejavnost: spomin 

Za četrto dejavnost smo iz različnih koščkov tekstila za otroke izdelali igro spomin 

(slika 5.20). Zjutraj smo se zbrali v krogu. Otroke smo vprašali, ali poznajo igro 

spomin. Ena izmed deklic je rekla, da jo pozna in da jo doma igra z mamo in očetom. 

Ostalim otrokom je bila manj znana, zato smo pričakovali, da bodo otroci verjetno imeli 

nekaj težav. Delo oz. igra je potekala individualno – z vsakim otrokom posebej. Najprej 

je bila na vrsti deklica, ki ima že izkušnje z igro. Šlo ji je odlično in zelo hitro je našla 

vse pare in pravilno poimenovala vse oblike, ki so bile na karticah (slika 5.19). 

Naslednja na vrsti je bila deklica, ki je imela nekaj težav s poimenovanjem in iskanjem 

parov, saj je nekaj časa odpirala samo dve kartici, čeprav smo ji nakazovali, naj odpre 

še kakšno drugo. Na koncu je uspela najti dva para. Naslednja sta bila en za drugim dva 

dečka, ki sta vse pravilno poimenovala in zelo hitro našla vse pare – bila sta zelo 

uspešna.  

 

Slika 5.19: Deklica je našla pravi par pri igri spomin. 
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Slika 5.20: Igra spomin. 

Za dečkoma je bila na vrsti deklica, ki je imela kar veliko težav, najprej s 

poimenovanjem in kasneje z iskanjem parov. Morali smo ji zelo veliko pomagati in ji 

nakazovati, da je z našo pomočjo uspela najti en par. Nato sta bili na vrsti deklici, ki sta 

mlajši od ostalih. S poimenovanjem oblik na karticah nista imeli težav, prav tako ne z 

iskanjem parov, saj sta obe deklici uspešno našli vseh šest parov. Naslednji trije otroci 

niso imeli težav – ne s poimenovanjem ne z iskanjem parov. Zadnja dva sta bila na vrsti 

dečka. Prvi je bil manj uspešen, saj ni poimenoval nobene oblike, prav tako ni našel 

nobenega para, saj je imel velike težave z razumevanjem pravil. Zadnji deček pa težav s 

poimenovanjem oblik ni imel. Pri iskanju parov pa je imel nekaj težav, saj je nekaj časa 

odpiral isti kartici. Na koncu je z našo pomočjo uspel najti dva para. Pri tej dejavnosti 

so bili otroci večinoma uspešni in jim je šlo dobro od rok.  

5.2.5 5. dejavnost: štampiljke 

Pri zadnji dejavnosti so otroci s štampiljkami iz krompirja tiskali barvne vzorce na 

krpice iz belega platna. Otrokom smo najprej pokazali kartice, na katerih so bili narisani 

vzorci. Povedali smo jim, da bodo morali te vzorce s štampiljkami tiskati na belo krpico 

iz platna. Zaradi lažjega dela sta delala po dva otroka naenkrat. Najprej je vsak otrok 

izbral eno kartico, nato je sledilo poimenovanje barv. Pri tem je nekaj otrok imelo 

težave, ker nekateri ne poznajo dobro barv ali pa jih med seboj pomešajo. Sledil je tisk 

na krpico. Otroci so morali vzorec oblik na kartici preslikati na belo platno (slika 5.21). 

Nekaterim je šlo odlično in težav z odtiskovanjem štampiljk niso imeli. Težave so se 
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pojavile pri napačnem zaporedju, kar pomeni, da je bilo zaporedje obrnjeno iz desne 

proti levi, oblike so bile postavljene na glavo ali v ležeči položaj, nekateri pa so imeli 

težave s povezovanjem barv na kartici in pravo barvo. Za zaključek lahko povemo, da 

so bili otroci uspešni in je dejavnost minila po pričakovanjih.  

a) b) 

Slika 5.21: Deklica (a) in deček (b) tiskata štampiljke na platno. 

5.2.6 6. zaključna dejavnost: sovica iz tekstila 

 

Slika 5.22: Sovice iz tekstila. 
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Slika 5.23: Izdelava sovic. 

 

Slika 5.24: Izdelava sovic. 

Kot zaključek vseh dejavnosti iz tekstila so otroci izdelali vsak svojo ročno lutko – 

sovico (slika 5.22). Doma smo pripravili, zašili in izrezali ves potreben material – trup, 

kljun, oči, ušesa in krila. Vsak del telesa je bil iz druge vrste tekstila. Trup je bil izdelan 
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iz žameta, ušesa in oči so bili iz mehkega filca, kljun in krila pa iz umetnega usnja. 

Otroci so sovice izdelali z velikim veseljem, kasneje pa so se z njimi igrali še nekaj časa 

in se zelo dobro vživeli v vlogo sove. 

5.3 Ovrednotenje 

Vseh pet dejavnosti je bilo izvedenih uspešno in brez večjih težav. Pri treh dejavnostih 

smo imeli zraven še tabelo, s katero smo dodatno opazovali in spremljali otroke (priloga 

9.2). Te dejavnosti so bile spomin, poišči pravi obroč in sestavljanke iz filca 

(preglednica 5.1). Namen te tabele je bil, da smo dobili vpogled v to, kako uspešni so 

otroci pri posamezni dejavnosti. Pri sestavljankah iz filca smo spremljali, koliko delov 

bo otrok uspel pravilno sestaviti in koliko delov bo potem tudi pravilno nalepil. Vsi 

otroci, ki so sestavili pravilno vsaj dva dela, so potem tudi pravilno nalepili enako 

število delov. Tisti, ki pa niso pravilno sestavili nobenega dela znotraj obrisa, pa so 

imeli težave z lepljenjem, saj so vse dele nalepili čisto drugače, kot so jih pred tem 

razporedili na karton. Naslednja dejavnost, pri kateri smo spremljali otroke prek tabele, 

je bila igra spomina. Najprej smo na tabeli označili, koliko oblik je otrok pravilno 

poimenoval, kasneje pa, koliko parov je uspel najti. Pri tej dejavnosti je večina otrok 

pravilno poimenovala vseh šest oblik, kasneje pa so uspešno našli tudi vseh šest parov. 

Tretja dejavnost, pri kateri smo otroke spremljali prek tabele, je bila dejavnost »poišči 

pravi obroč«. Otroci s poimenovanjem barv niso imeli večjih težav, kar je presenetljivo 

za tako starost. Še manj težav so imeli z razporejanjem koščkov tekstila in tako je bila ta 

dejavnost najbolj uspešno izpeljana, če med seboj primerjamo rezultate v preglednici 

5.1. 

Preglednica 5.1: Rezultati spremljanja otrok. 

 Sestavljanke  Spomin  Poišči pravi obroč 

 1 del 2 dela 3 deli  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Sestavljeni 

deli 

1 3 2 Poimenovane 

oblike 

1 0 0 1 1 8 Poimenovane 

barve 

3 1 1 3 1 

Nalepljeni 

deli 

1 3 2 Pravilni pari 0 1 0 0 1 8 Razporejeni 

koščki 

1 1 0 0 10 
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6 DISKUSIJA 

Na začetku diplomskega dela smo si zastavili štiri cilje. 

C1: Predstaviti tekstil kot vsestransko uporaben tehnični material. 

Namen cilja je bil, da prek različnih dejavnosti predstavimo tekstil na več različnih 

načinov. Vključili smo ga tako v gibalne kot tudi v matematične in likovne dejavnosti. 

Prek dejavnosti se je tako tekstil izkazal kot vsestransko uporaben tehnični material, saj 

smo ga lahko v vseh pet dejavnosti vključili na različne načine. Podrobno podajmo 

teorijo o tekstilu v poglavju 4, dejavnosti pa so opisane v poglavju 5. 

C2: Podati pregled stanja vključevanja različnega tekstila pri dejavnostih v vrtcu. 

Prek ankete smo želeli izvedeti, kako pogosto vzgojitelji vključijo tekstil v načrtovane 

dejavnosti in kako so ga uporabili. Glede na analizo rezultatov se je izkazalo, da so vsi 

vzgojitelji že vključili tekstil v načrtovane dejavnosti (slika 5.2), največkrat za izdelavo 

lutk, dekoracije in izdelavo različnih izdelkov (slika 5.3). 

C3: Spoznavanje različnega tekstila (bombaža, volne, sintetičnih tkanin) prek igre 

otrok.  

Prek zastavljenih dejavnosti smo želeli, da se otroci spoznajo z različnimi vrstami 

tekstila. Dejavnosti so bile zastavljene ne tak način, da je vse skupaj potekalo kot igra in 

prek te igre so otroci spoznavali različne vrste tekstila z različnimi čutili – s tipanjem, 

gledanjem, poslušanjem.  

C4: Kritično analizirati in ovrednotiti uporabo tekstila za možnost učenja ob igri. 

Pri treh dejavnostih smo otroke opazovali oz. spremljali s pomočjo tabele. Želeli smo 

analizirati, kako uspešni bodo pri določenih dejavnostih. Namen tega je bil, da izvemo, 

ali otroci poznajo osnovne barve, določene oblike, znajo razvrščati po barvah, poiskati 



 

48 

pravi par in sestaviti sestavljanko iz več delov. Pri vseh treh dejavnostih so bili otroci 

uspešni in niso potrebovali veliko pomoči. 

V diplomskem delu smo si postavili tudi hipoteze. 

H1: Vsi anketirani vzgojitelji so že vključili tekstil v načrtovane dejavnosti. 

S pomočjo ankete smo vzgojitelje spraševali, ali so že vključili tekstil v načrtovane 

dejavnosti. Vsi anketirani vzgojitelji so odgovorili z da, zato je prva hipoteza potrjena.  

H2: Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev je večkrat posegla po tekstilu v drugi 

starostni skupini. 

Do rezultata smo prišli s pomočjo ankete. Vzgojitelje smo vprašali, v katerem 

starostnem obdobju so večkrat posegli po tekstilu. Kar 32 vzgojiteljev je večkrat 

poseglo po tekstilu v drugi starostni skupini, zato je druga hipoteza potrjena. 

H3: Večina vzgojiteljev v vrtcu za izdelavo izdelkov iz tekstila največkrat uporabi 

bombaž. 

Z vprašanjem, katero blago največkrat uporabijo, smo želeli izvedeti, po kateri vrsti 

tekstila največkrat posežejo. Največ odgovorov (27) je dobil bombaž, ki se je znašel na 

prvem mestu, takoj za njim pa še ostale vrste tekstila, zato je tretja hipoteza potrjena.  

H4: Večina otrok bo pri igrah dobro sodelovala in jih uspešno »odigrala«. 

Dejavnosti so bile zastavljene na tak način, da so bile primerne za starost otrok, vse je 

potekalo prek igre, da bi jih vsi lahko uspešno izvedli. Pri dejavnostih je sodelovalo 

med 10 in 13 otrok. Hipoteza je potrjena, saj so pri vseh dejavnostih oz. igrah dobro 

sodelovali in jih tudi uspešno izvedli. 

H5: Večina otrok ne bo imela težav pri izdelavi izdelka iz tekstila. 

Kot dodatno zaključno dejavnost smo za otroke iz različnih vrst tekstila pripravili dele 

telesa za izdelavo ročne lutke – sove. Hipotezo lahko potrdimo, saj otroci pri izdelavi 
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le-te niso imeli težav in je vsak svojo lutko uspešno izdelal. Lutko je uspešno izdelalo 

10 od 13 otrok. 
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7 ZAKLJUČEK 

Tekstil je vsestransko uporaben material, zato je pomembno, da ga vključimo v 

načrtovane dejavnosti. Otrok tako uporablja svoja čutila, ker tekstil lahko tipa, gleda, 

posluša in tako pridobiva nove izkušnje in spoznanja. Pomembno pa je, da vse to poteka 

prek igre. 

Zamisel za diplomsko delo se je zgodila spontano. Po nekajletnih izkušnjah z delom z 

otroki smo opazili, da vzgojitelji v vrtcu redko posežejo po tekstilu takrat, ko gre za 

načrtovane dejavnosti, sploh v prvi starostni skupini. Zato smo želeli otrokom približati 

tekstil na zabaven in prijeten način – prek igre. Otrok se prek igre največ nauči, saj igra 

v predšolskem obdobju predstavlja najvišjo stopnjo aktivnosti. Dejavnosti so bile zato 

načrtovane tako, da je vse skupaj potekalo prek igre brez kakršnekoli prisile.  

Po izvedenih dejavnostih smo vedeli, da smo se odločili pravilno. Otroci so med 

izvajanjem dejavnosti uživali, bili so veseli vsakič, ko smo prinesli nove pripomočke za 

izvedbo dejavnosti. Igre so jim predstavljale nove izzive in verjamemo, da so se prek 

njih nekaj naučili in pridobili nove izkušnje. Najbolj so nas presenetili pri gibalni 

dejavnosti, saj smo jo izpeljali res odlično, otrokom pa se je videlo, da uživajo v 

gibanju. Na ta način smo dokazali, da je tekstil res vsestranski in da ga lahko vključimo 

v vsa področja iz kurikuluma za vrtce.  

Pri analizi anketnih vprašalnikov pa smo ugotovili, da vzgojitelji uporabljajo tekstil pri 

načrtovanih dejavnostih, vendar večkrat v drugi starostni skupini. Vzgojiteljice bi lahko 

večkrat posegle po tekstilu tudi v prvi starostni skupini, saj se otrok uči, pridobiva 

izkušnje in nova spoznanja že od rojstva naprej. V vrtcu pa se to stopnjuje, zato je 

pomembno, da kot vzgojitelji poskrbimo za otrokov celostni razvoj od vstopa v vrtec pa 

vse do vstopa v šolo. 

Z diplomskim delom želimo vzgojitelje spodbuditi, da večkrat vključijo tekstil v 

načrtovane dejavnosti ne glede na področje, ki se ga lotijo, v vseh starostnih skupinah. 

Tako bodo otroci pridobili več novih izkušenj in spoznanj, saj je tekstil vsakodnevno 
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vključen v naše življenje in nas praktično obkroža ves čas, pa se tega praktično sploh ne 

zavedamo, saj ga prevečkrat jemljemo za samoumevnega. 
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9 PRILOGE 

Za raziskavo smo pripravili in uporabili vprašalnik za vzgojitelje, pri dejavnostih pa 

tabelo za spremljanje otrok. 

9.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Pozdravljeni! 

Sem Nina Kasagič, študentka Pedagoške fakultete Ljubljana, smer predšolska vzgoja. 

Moj študij se zaključuje zato bo anketa, ki je pred vami vključena v raziskavo mojega 

diplomskega dela. Preko ankete želim izvedeti kakšne so vaše izkušnje z vključevanjem 

različnega tekstila (usnje, bombaž, jeans ...) v načrtovane in spontane dejavnosti. 

Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene diplomske naloge. 

Hvaležna Vam bom za vsak izpolnjen vprašalnik. 

1. Koliko časa ste že zaposleni v vrtcu? 

a) 0-10 let 

b) 10-20 let 

c) 20-30 let 

d) Več kot 30 let 

 

2. Ali ste že kdaj vključili tekstil v načrtovane dejavnosti? 

a) Da 

b) Ne 

 

3. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, me zanima kako ste ga uporabili? 

Možnih je več odgovorov. 

a) Izdelava lutk 

b) Izdelava dekoracije  

c) Izdelava različnih izdelkov (voščilnice, pustne maske, 

d) Priprava predstave (zavese, platno ...) 
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4. Katere vrste blaga največkrat uporabite? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Katero tehniko uporabite, da naredite izdelek? 

a) Šivanje 

b) Lepljenje 

c) Drugo: _______________________ 

 

6. V katerem starostnem obdobju ste večkrat posegli po tekstilu? 

a) 1. starostno obdobje (1-3 leta) 

b) 2. starostno obdobje (3-6 let) 

 

7. Ali bi otroci v vaši skupini znali odgovoriti na vprašanje, kako nastanejo oblačila? 

a) Da 

b) Ne 

 

8. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, prosim, če lahko napišete nekaj 

otrokovih odgovorov: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Ali ste kdaj tekstil otrokom ponudili na spontan način? 

a) Da 

b) Ne 

*Če sta odgovorili z »da« napišite na kakšen način so ga otroci vključili v svojo igro: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. V tabeli označite kaj otrok razvija, če mu ponudite blago in lepilo in mu rečete, naj 

iz tega nekaj ustvari (npr. lutko): (5-najbolj razvija, 1-najmanj razvija). 

Ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

Finomotoriko 1 2 3 4 5 

Senzomotoriko 1 2 3 4 5 

Logično mišljenje 1 2 3 4 5 

Komunikacijo  1 2 3 4 5 

Natančnost 1 2 3 4 5 

Drugo:  1 2 3 4 5 
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9.2 Tabela za spremljanje otrok pri dejavnostih v povezavi s tekstilom 

 Sestavljanke iz 

filca 

Spomin Poišči pravi 

obroč 

 1-

del 

2-

dela 

3-

deli 

1-

par 

2-

para 

3-

pari 

4-

pari 

5-

parov 

6-

parov 

1 2 3 4 5 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

 

1. Dejavnost – Sestavljanke iz filca 

- Otrok je uspešno sestavil vse dele v celoto (1-3) 

- Otrok je pravilno nalepil sestavljene dele znotraj obrisa živali (1-3) 

 

2. Dejavnost – Spomin 

- Otrok je uspešno poimenoval oblike, ki so na karticah (1-6) 

- Otrok je uspešno našel (1-6) parov 

 

3. Dejavnost – Poišči pravi obroč 

- Otrok je pravilno poimenoval barve (1-5)  

- Otrok je pravilno razporedil košček blaga v pravi obroč (1-5) 

 


