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I 

POVZETEK 

V diplomskem delu želimo predstaviti aktivno učenje v vrtcu in predstaviti primer projektne 

dejavnosti s področja tehnike in tehnologije, ki smo jo izvedli v vrtcu in v katero so otroci 

aktivno vključeni.  

Namen diplomskega dela je predstaviti aktivno učenje v predšolskem obdobju, saj opažamo, 

da je v vrtcih premalokrat vključen način dela, kjer otroci aktivno sodelujejo pri dejavnostih 

in samostojno pridejo do končnih rešitev in informacij.  

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti tudi, po katerih materialih strokovni delavci pri 

svojem delu največkrat posegajo. Zato smo se v diplomskem delu osredotočili na material, ki 

ga strokovni delavci pri svojem delu uporabljajo največkrat, ter na material, ki ga strokovni 

delavci pri svojem delu uporabljajo najmanjkrat. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki smo ga razdelili v fizični obliki v vrtcu Miškolin in prek spletnega anketnega 

vprašalnika (portal MojaAnketa). Rezultati so pokazali, da strokovni delavci največkrat 

posegajo po naravnih materialih, in sicer po lesu, najmanjkrat pa posegajo po kovinah. Zato 

smo se v diplomskem delu osredotočili na materiala les in kovino.  

V prvem delu teoretičnega dela smo predstavili učenje v predšolskem obdobju in se 

osredotočili na aktivno učenje, pri katerem smo predstavili njegov pomen, oblike, načela in 

vlogo vzgojitelja pri aktivnem učenju. V drugem delu teoretičnega dela smo se osredotočili na 

tehniko v predšolskem obdobju. Predstavili smo pomen tehnike v predšolskem obdobju, 

kurikularne cilje s področja tehnike in tehnologije ter značilnost materialov les in kovina. 

Predstavili smo tudi orodja, pripomočke in postopke, ki so jih otroci spoznali pri praktičnem 

delu diplomskega dela, in sicer pri oblikovanju lesa in kovine. 

V vrtcu smo z otroki izvedi tudi večtedenski projekt, pri katerem so na aktiven način 

spoznavali les in kovino. Otroci so skozi vodene in proste dejavnosti aktivno sodelovali pri 

spoznavanju in raziskovanju materiala, na koncu pa iz spoznanega materiala izdelali končni 

izdelek (darilo/igračo). Tekom dejavnosti so otroci spoznali lastnosti posameznega materiala 

(ju med seboj primerjali in znali poiskati v svoji okolici) ter se seznanili z nekaterimi 

osnovnimi postopki oblikovanja lesa in kovin (brušenje lesa, zabijanje žičnikov v les z ročnim 

kladivom, preščip žice, vodenje žice okoli žičnikov, ročno oblikovanje žice, lepljenje ter 

lakiranje lesa).  
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Kot je že navedeno, smo prek anketnega vprašalnika ugotovili, da strokovni delavci 

največkrat posegajo po materialu les, najmanjkrat pa posegajo po materialu kovina. Obenem 

smo ugotovili tudi, da kar 95 % anketirancev spodbuja aktivno učenje v vrtcu. Otroci 

največkrat spoznavajo lastnosti materialov,  pri aktivnostih, zasnovanih za 30–45 minut, 

individualno ali v manjših skupinah ob praktičnem delu in raznih igralnih improvizacijah. 

Napredek dejavnosti vzgojitelji najpogosteje ocenijo s primerjanjem izdelkov pred in po 

dejavnosti skupaj z otroki, da le-ti lažje osmislijo svoje delo. 

Z napisanim diplomskim delom želimo spodbuditi vzgojitelje, da bodo pri svojem delu v 

vrtcu skušali posegati po čim bolj raznolikih materialih in jih vključevali v svoje delo.  

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, tehnika in tehnologija, aktivno učenje, materiali, orodja in 

pripomočki. 

  



III 

SUMMARY 
 

In the thesis, we want to present active learning and also an example of a project activity 

where children are actively involved in the crafts and technology activities that we have 

performed in the kindergarten. 

The purpose of the thesis is to present active learning in the preschool period as we have 

noticed that in the kindergartens, children rarely actively participate in activities and come to 

the final solutions and information on their own. 

We also wanted to determine which materials preschool teachers most commonly use in their 

work with children. This is why we focused on the most and the least commonly used 

material by preschool teachers. The results were obtained through a survey questionnaire 

which was distributed in the Miškolin kindergarten and via an online survey questionnaire. 

The results showed that preschool teachers most often use natural materials like wood and 

least often metal. This is why we focused on wood and metal material in the thesis. 

In the first part of the theoretical part, we present learning in the preschool period and focus 

on active learning where we present its importance, forms, principles and the role of 

preschool teachers in active learning. In the second part of the theoretical part, we focus on 

crafts and technology in the preschool period, curricular objectives for crafts and technology 

and the characteristics and properties of wood and metal. We also present the tools, devices 

and procedures that children have encountered during the practical part of the thesis by 

shaping wood and metal. 

In the kindergarten, we also performed a month-long project with children, in which children 

were actively involved and got to know wood and metal. Children actively participated in 

guided and free activities and actively acquired knowledge by exploring materials and finally 

made a final product (gift/toy) out of the material being discussed. During the activities, 

children learned about the properties of each material (they compared them and were able to 

find them in their immediate surroundings) and some of the basic techniques of wood and 

metal processing (grinding wood, tucking nails in wood with a hand hammer, pinching wire, 

running wire around the nails, manual wire design, bonding of wood and wood coating). 
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As already stated, the results that we gathered from an online survey questionnaire show that 

preschool teachers most often use materials like wood and least often metal. At the same time, 

we established that 95% of respondents encourage active learning in kindergarten. Children 

typically learn about properties of materials at activities that are planned for 30-45 minutes, 

individually or in smaller groups along with practical work and various play improvisations. 

Kindergarten teachers most often evaluate the process of their activities by comparing 

products before and after planned activity with children, that way children find the activity 

more meaningful.  

With this thesis, we want to encourage preschool teachers to include different materials in 

their work with children in kindergarten. 

 

Keywords: active learning, crafts and technology, child, wood, metal, tools and accessories. 

  



V 

KAZALO 
1  UVOD ................................................................................................................................................. 1 

1.1  Opredelitev področja in problema ................................................................................................ 1 

1.2  Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela................................................................................... 3 

1.3  Metodologija dela ......................................................................................................................... 4 

1.4  Pregled vsebine ostalih poglavij ................................................................................................... 4 

2   UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ........................................................................................ 6 

2.1    Aktivno učenje ............................................................................................................................... 7 

2.1.3 Načelo aktivnega učenja ........................................................................................................... 10 

2.1.3.1  Kurikulum za vrtce ........................................................................................................... 11 

3  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU .................................................. 12 

3.1  Tehnika in tehnologija ................................................................................................................ 12 

3.2  Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije ........................................................................ 13 

3.4  Tehnika in Kurikulum za vrtce ................................................................................................... 16 

4  MATERIALI, ORODJA IN PRIPOMOČKI .................................................................................... 18 

4.1  Les .............................................................................................................................................. 18 

4.1.1   Lastnosti lesa ...................................................................................................................... 19 

4.1.2  Orodja in postopki za obdelavo lesa .................................................................................... 25 

4.2  Kovine ........................................................................................................................................ 26 

4.2.1  Delitev kovin ....................................................................................................................... 26 

4.2.2  Lastnosti kovin .................................................................................................................... 29 

4.2.3  Orodja in postopki za obdelavo kovin ................................................................................. 30 

5   STANJE AKTIVNEGA UČENJA V VRTCU ................................................................................ 31 

6  IZVEDBA PROJEKTNE DEJAVNOSTI V VRTCU ...................................................................... 41 

6.1  Začetna motivacija in razvijanje ideje ........................................................................................ 41 

6.2  Spoznavamo in oblikujemo les ................................................................................................... 47 

6.3  Spoznamo in oblikujemo kovino ................................................................................................ 57 

6.4  Ideje in načrt za izdelavo igrač ................................................................................................... 64 

6.5  Izdelovanje igrač ........................................................................................................................ 68 

7 DISKUSIJA ........................................................................................................................................ 76 

8 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 79 

9 VIRI IN LITERATURA .................................................................................................................... 80 

10 PRILOGA ............................................................................................................................................ I 

10.1  Anketni vprašalnik ...................................................................................................................... I 

 



VI 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju (Papotnik, 

1999). ........................................................................................................................................ 14 

Slika 2: Prikaz prečnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). .................................................. 20 

Slika 3: Prikaz radialnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). ................................................ 20 

Slika 4: Prikaz tangencialnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). ........................................ 20 

Slika 5: Spodbujanje aktivnega učenja v vrtcu. ....................................................................... 31 

Slika 6: Primernost aktivnega učenja ocenjeno na lestvici od 1 (najmanj primerno) do 5 (zelo 

primerno). ................................................................................................................................. 32 

Slika 7: Najpogosteje uporabljeni materiali v vrtcu. ................................................................ 33 

Slika 8: Časovna organizacija dejavnosti. ................................................................................ 35 

Slika 9: Oblike dela za izvajanje dejavnosti v vrtcu, kjer ocena 1 predstavlja najmanj 

primerno, ocena 5 pa najbolj primerno obliko. ........................................................................ 36 

Slika 10: Metode dela za izvajanje dejavnosti v vrtcu,  kjer ocena 1 predstavlja najmanj 

primerno, 5 pa najbolj primerno metodo. ................................................................................. 37 

Slika 11: Najpogostejše oblike stopnjevanja dejavnosti v vrtcu. ............................................. 38 

Slika 12: Obisk palčice in obrazložitev problema. ................................................................... 43 

Slika 13: Deklica med tipanjem predmeta v vreči. .................................................................. 43 

Slika 14: Otroci med prostim raziskovanjem predmetov. ........................................................ 43 

Slika 15: »Grad«. ...................................................................................................................... 45 

Slika 16: Prosta igra »kuhanje kosila«. .................................................................................... 45 

Slika 17: Razvrščanje kovinskih in lesenih predmetov. ........................................................... 46 

Slika 18: Razvrščanje kovine s pomočjo magneta. .................................................................. 47 

Slika 19: Čutna pot za noge. ..................................................................................................... 48 

Slika 20: Otrok pri občutenju pri čutni poti za noge. ............................................................... 48 

Slika 21: Otroci pri občutenju pri čutni poti za roke. ............................................................... 50 

Slika 22: Ogled in pogovor o materialu, ki so ga otroci občutili pri čutni poti za roke. .......... 52 

Slika 23: Ogled in pogovor o materialu, ki so ga otroci občutili pri čutni poti za noge. ......... 52 

Slika24: Otroci med lomljenjem vej. ....................................................................................... 53 

Slika 25: Tipanje deske. ........................................................................................................... 54 

Slika 26: Stiropor, blago, kamen, pena in papir. ...................................................................... 54 

Slika 27: Brušenje lesa s stiroporjem. ...................................................................................... 54 

Slika 28: Brušenje lesa z brusnim papirjem. ............................................................................ 55 

Slika 29: Grad iz lesenih gradnikov ......................................................................................... 56 

Slika 30: "Grajska  palača in obzidje". ..................................................................................... 56 

Slika 31: Brušenje lesa z brusnim papirjem in brusnimi ploščicami. ...................................... 57 

Slika 32: Zabijanje žičnikov z ročnim kladivom. .................................................................... 57 

Slika 33: Primerjanje žagovine in pogovor o ugotovitvah. ...................................................... 57 

Slika 34: Zaznavanje teže in zvoka skrivnostne škatle. ........................................................... 58 

Slika 35: Ugotavljanje upoštevanja podanega navodila in menjava cevi v pravilno zaporedje.

 .................................................................................................................................................. 59 



VII 

Slika 36: Kovinska cev kot »daljnogled«. ................................................................................ 59 

Slika 37: Pihanje v kovinsko cev. ............................................................................................ 59 

Slika 38: Ritmično ustvarjanje s kovinskimi cevmi. ................................................................ 60 

Slika 39: Tipanje in ogledovanje obešalnika iz žice. ............................................................... 61 

Slika 40: Poskus prereza kovinske žice s škarjami. ................................................................. 61 

Slika 41: Poskus preščipa  žice s plastičnimi kleščami. ........................................................... 61 

Slika 42: Preščip kovinske žice s pravimi kleščami-orodje. .................................................... 62 

Slika 43: Oblikovanje poljubnega vzorca iz žice. .................................................................... 62 

Slika 44: Izdelki oblikovanja iz žice ........................................................................................ 62 

Slika  45: Vodenje žice okoli žičnikov. .................................................................................... 63 

Slika 46: Razstava pred igralnico. ............................................................................................ 63 

Slika 47: Didaktična igra »ribolov«. ........................................................................................ 64 

Slika 48: Vodenje palčice od doma do vrtca. ........................................................................... 64 

Slika 49: Prikaz pripomočkov za risanje načrta. ...................................................................... 65 

Slika 50: Deček pri predstavljanju narisanega načrta za avtomobil. ........................................ 66 

Slika 51: Načrti za izdelavo ogrlice. ........................................................................................ 66 

Slika 52: Načrt za izdelavo avtomobila. ................................................................................... 66 

Slika  53: Okraševanje kap za palčke pomagalčke. ................................................................. 68 

Slika  54:  Okrašene kape za palčke pomagalčke ..................................................................... 68 

Slika 55: Palčki pomagalčki med barvanjem lesenih perlic. .................................................... 69 

Slika 56: Odlaganje pobarvanih perlic  na list papirja. ............................................................ 69 

Slika  57: Natikanje perlic na žico. .......................................................................................... 70 

Slika 58: Izdelana ogrlica za darilo. ......................................................................................... 70 

Slika  59: Brušenje lesenih delov za avtomobil. ...................................................................... 71 

Slika 60: Brušenje lesenih osi. ................................................................................................. 71 

Slika 61: Nanašanje lepila na les. ............................................................................................. 72 

Slika 62: Nanašanje zaščitnega premaza za les. ....................................................................... 72 

Slika 63: Sestavljanje avtomobila. ........................................................................................... 72 

Slika 64: Ogled izdelanih daril skupaj s palčico. ..................................................................... 73 

Slika 65: Prosta igra z izdelanimi avtomobili .......................................................................... 73 

Slika 66: Razstava avtomobilov ............................................................................................... 73 

Slika  67: Otroci pri igri z avtomobili ...................................................................................... 74 

Slika  68: Okraševanje avtomobila........................................................................................... 74 

Slika 69: Izdelek dečka iz lesa in kovine. ................................................................................ 75 

Slika 70: "Pismo" za palčico. ................................................................................................... 75 

 

  



1 

1  UVOD 
 

 

Na podlagi strokovne literature sklepamo, da se predšolski otroci najbolj učijo takrat, kadar so 

sami aktivno vključeni v delo in raziskovanje. To pri svojem delu v vrtcu opažamo tudi sami, 

zato želimo v diplomskem delu predstaviti aktivno učenje v povezavi s področjem tehnike in 

tehnologije. Večina stvari in predmetov okoli nas je plod tehnike in tehnologije. Tudi v vrtcu 

velikokrat posegamo po različnih materialih in predmetih, ki jih uporabljamo pri vodenih in 

prostih dejavnostih. 

 

1.1  Opredelitev področja in problema 

 

Ob besedi učenje še vedno največkrat najprej pomislimo na šolo in sedenje ob knjigi, vendar 

moramo na pojem učenje gledati v širšem smislu, saj otrok znanje in nove izkušnje pridobiva 

prek igre, dejavnosti ter prek vsakodnevnih rutin (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

Otroci se največ naučijo takrat, ko so aktivni in sami pridejo do ugotovitve oz. rešitve ali 

posledično do negativne izkušnje ob neprimernem dejanju v dani situaciji. Učijo se predvsem 

prek opazovanja, preizkušanja, posnemanja drugih in reševanja konfliktov. Učenje zavzema 

vsa področja otrokove osebnosti: gibalni, spoznavni, čustveni, moralni ter socialni razvoj in 

ne le miselnega razvoja (Marentič Požarnik, 2000). 

Ker je v otroku prisotna moč učenja, se moramo osredotočiti na aktivno učenje. Aktivno 

učenje je tisto učenje, pri katerem je otrok celostno, čustveno in miselno aktiviran. To učenje 

mora biti za otroka osebno pomembno in vpleteno v resnične življenjske okoliščine, saj moč 

aktivnega učenja izhaja iz otrokove osebne pobude (Marentič Požarnik, 2000). Otroci 

postanejo aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju. Zaradi svoje radovednosti zastavljajo 

različna vprašanja, iščejo odgovore in rešitve (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Močen 

vpliv na aktivno učenje ima tudi pozitivna interakcija med otrokom in odraslim, tako v vrtcu 

kot doma (Hohmann in Weikart, 2005). 

Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznavnih kognitivnih psiholoških teorij Vigotskega, 

Montessorijeve in Piageta, ki poudarjajo, da si otrok sam gradi svoje znanje in razumevanje 
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(Cotić in Plazar, 2014). Načelo aktivnega učenja zagovarja tudi Kurikulum za vrtce (Bahovec, 

Bregar-Golobič in Kranjc, 1999), ki poudarja, da se načelo aktivnega učenja povezuje in 

dopolnjuje s komunikacijo. Načelo je opisano kot zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, 

ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja 

kakor tudi iz lastnih otrokovih pobud. V ospredju učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti 

o problemih, navajanje otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov, omogočanje in spodbujanje otrok k verbalizaciji in spodbujanje rabe jezika v 

različnih funkcijah.  

Predšolski otrok skozi igro in druge dejavnosti aktivno spoznava svet in okolico okoli sebe, v 

katerem pa se vsak dan srečuje tudi s tehniko. Otrok pri svojih dejavnostih in igri opazuje, 

prepoznava in posnema tehnične storitve iz svoje okolice, saj je tehnika prisotna vsepovsod 

okoli nas. Z mimiko in glasom posnema predmete iz okolice (stroje, vozila, orodja ...), 

prepozna jih po obliki, značilnih zvokih, velikosti in po gibanju. V svojih igrah gradi in 

razstavlja različne konstruktorje. Prek teh dejavnosti otrok pridobiva prva spoznanja, izkušnje 

in vpogled v svet tehnike (Papotnik, 1988).  

Že v predšolskem obdobju otroci razvijajo in ustvarjajo svoje tehnične zmožnosti in 

sposobnosti, tako da spoznavajo in oblikujejo različne tehnične materiale, kot so les,plastika, 

blago, papir ... Ob tem pa uporabljajo primerno orodje in pribor, glede na material (Papotnik, 

1999). 

Pri svojem delu v vrtcih smo opazili, da strokovni delavci otrokom v raziskovanje in 

oblikovanje najpogosteje ponudijo materiale, kot so blago, papir, plastika in les, ostale 

materiale, kot sta npr. kovina in keramika, pa poredko. Na podlagi opažanj in rezultatov, 

pridobljenih iz anketnega vprašalnika, bomo v praktičnem delu diplomske naloge otrokom na 

aktiven način predstavili dva tehnična materiala, in sicer les in kovino, saj so rezultati 

anketnega vprašalnika pokazali, da strokovni delavci pri svojem delu v vrtcu največkrat 

posegajo po materialu les, najmanjkrat pa po materialu kovina.  

Les je naraven material, brez katerega si ne moremo predstavljati življenja. Je najstarejša in 

hkrati tudi najosnovnejša surovina, s katero je človek gradil in oblikoval že v preteklosti. 

Danes les predstavlja material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih uporabljamo in 

predelujemo v najrazličnejše namene.  Pred obdelavo lesa moramo biti zelo pozorni na to, 

kakšen les bomo izbrali, saj so za obdelavo in uporabo lesa zelo pomembne njegove tehnične 
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lastnosti (Papotnik, 1993). Zato je pomembno, da že v predšolskem obdobju otroke 

seznanjamo s tem, kako velik pomen ima les za okolje ter kako pomemben je za naše 

življenje in obstoj.  

Poleg lesa ima močan vpliv na naše življenje tudi kovina. Kovina ima pomembno mesto v 

naši zgodovini, saj se celotna zgodovinska obdobja imenujejo po kovini, ki je v tistem času 

doživela popoln razcvet. Tako so si sledile bakrena, bronasta in železna doba (Slukan in 

Virtič, 2006). Zaradi lastnosti, ki jih imajo, uvrščamo kovino in kovinske zlitine med najbolj 

popolna konstrukcijska gradiva. Kovine dobro prevajajo električni tok in toploto, imajo veliko 

gostoto ter visoko tališče. Pri sobni temperaturi so vse kovine razen živega srebra v trdni 

obliki, vendar lahko z dovajanjem toplote pri določeni temperaturi preidejo v tekoče, nato pa 

še v plinasto stanje (Jug-Hartman). 

 

1.2  Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

 

Osrednji namen diplomskega dela je ugotoviti, kako poteka aktivno učenje otrok v vrtcu ob 

raziskovanju različnih materialov.   

 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje (C1–4) : 

− C1: Podati pregled in opis aktivnega učenja v vrtcu.  

− C2: Predstaviti materiale, uporabne za delo in učenje v vrtcu, s poudarkom na lesu in 

kovinah. 

− C3: Podati trenutno stanje aktivnega učenja ob rabi različnih materialov v vrtcu, kot to 

zaznavajo strokovni delavci.   

− C4: Kritično analizirati in ovrednotiti aktivno učenje otrok ob manipulaciji z lesom in 

kovino.  

V diplomskem delu bomo preverili naslednje hipoteze (H1–4): 

− H1: Večina anketiranih strokovnih delavcev spodbuja aktivno učenje v vrtcu. 

− H2: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti prepoznala materiala kovino in les. 

− H3: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti ustrezno uporabljala orodja za obdelavo 

določenega materiala. 
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− H4: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti materialoma znala določiti lastnosti in ju 

poiskati v svoji okolici.   

 

1.3  Metodologija dela 

 

V diplomskem delu bomo uporabili naslednje metode dela: 

- zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

- opisna metoda, 

- priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu, 

- priprava, izvedba in ovrednotenje dejavnosti v vrtcu na temo les in kovine, 

- fotografiranje in dokumentiranje dejavnosti, 

- statistična obdelava podatkov in evalvacija, 

- metoda opazovanja z udeležbo.   

 

1.4  Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

Na začetku diplomskega dela smo opredelili problem, predstavili smo namen, cilje, hipoteze 

in metode dela, ki smo jih uporabili pri diplomskem delu. 

V drugem poglavju bomo predstavili učenje v predšolskem obdobju in se osredotočili 

predvsem na aktivno učenje. Predstavili bomo značilnosti, oblike in načelo aktivnega učenja 

ter vlogo vzgojitelja pri aktivnem učenju. 

V tretjem poglavju bomo predstavili pomen tehnike in tehnologije. 

V četrtem poglavju bomo predstavili značilnosti lesa in kovin. Predstavili bomo tudi 

pripomočke in orodja, ki jih bodo otroci spoznali v praktičnem delu pri oblikovanju lesa in 

kovin.   
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V petem poglavju bomo predstavili stanje aktivnega učenja v vrtcu. Predstavili bomo 

rezultate, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen strokovnim 

delavcem, zaposlenim v vrtcih. 

V šestem poglavju bomo predstavili dejavnosti projektnega dela na temo aktivno učenje 

predšolskih otrok ob raziskovanju lesa in kovin, ki jih bomo izvedli v vrtcu. 

V sedmem poglavju, diskusiji, bomo predstavili cilje in preverjene hipoteze diplomskega 

dela. 

V osmem poglavju bomo predstavili in zapisali zaključne misli.  
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2   UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
  

 

Avtorica Marentič Požarnik (2000) v svojem delu Psihologija učenja in pouka navaja 

definicijo učenja po UNESCU/ISCED (1993), ki se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v 

vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna 

in ki je ne moramo pripisati fizični rasti in razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« Torej 

do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med človekom in njegovim fizikalnim ter 

socialnim okoljem. Največkrat so naše prve asociacije na besedo učenje še vedno šola, 

pridobivanje znanja, branje, sedenje za knjigami ... To kaže, da je učenje v naši predstavi 

običajno zelo ozko vezano na šolsko učenje, vendar moramo na ta pojem gledati v širšem 

pomenu, saj otrok znanje in nove izkušnje pridobiva že v vrtcu prek igre, dejavnosti ter 

vsakodnevnih rutin (Bozovičar in Kranjc, 2010).  

Pri učenju v predšolskem obdobju ima velik pomen igra, saj predstavlja način, kako se otroci 

učijo tisto, česar jih sicer nihče ne more naučiti. Otroci se ob igri učijo in razvijajo, ne da bi se 

tega zavedali. Igra je najvišja stopnja otrokovih aktivnosti in glavni dejavnik njihovega 

razvoja (Bozovičar in Kranjc, 2010). Znanje, ki ga pridobijo ob igri, je vzporedni produkt 

spontanega učenja in je vedno v povezavi s praktičnim motivom (Ferjančič, 1994).   

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje. Otroci po večini kažejo veliko željo po 

pridobivanju znanja, so radovedni in se z veseljem učijo. Učijo se predvsem prek igre, 

opazovanja, posnemanja, preizkušanja, raziskovanja, manipuliranja s predmeti, s 

spraševanjem in poslušanjem drugih ... Največ se naučijo takrat, ko so sami aktivni in sami 

pridejo do določene rešitve, ugotovitve ali do negativne izkušnje ob neprimernem dejanju. 

Njihovo učenje zavzema vsa področja osebnosti, in sicer: gibalni, spoznavni, čustveni, 

moralni ter socialni razvoj in ne le miselnega razvoja (Marentič Požarnik, 2000). Torej se 

predšolski otroci učijo celostno. Prek čutil prejmejo različne informacije, ki jih v povezavi s 

čustvenim doživljanjem in razmišljanjem spreminjajo v nova znanja in spretnosti (Bozovičar 

in Kranjc, 2010). 

Učenje kot kopičenje znanja zasledimo že v vrtcu in še pogosteje v šoli, kjer se učenje 

pojmuje kot prenos znanja z učitelja na učenca (Turnšek, 2002). V šolskem sistemu zasledimo 

poimenovanje učenja kot kopičenje spoznanj, do katerih so prišli drugi.  Zato se skladno s tem 
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pouk poimenuje kot transmisija, prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od 

izkušenj in konkretnih življenjskih okoliščin. Takšno učenje za učenca predstavlja 

nekakovostno učenje in se kaže predvsem v slabih učnih rezultatih, nizki motivaciji, 

kratkotrajnemu znanju in lahko tudi v odporu do šolanja. Kakšno pa je potem za učenca 

kakovostno učenje? Avtorica Marentič Požarnik (2000) navaja, da različne raziskave 

potrjujejo, da je kakovostno učenje tisto učenje, ki učenca motivira celostno, miselno in 

čustveno. Takšno učenje imenujemo aktivno učenje.  

Pri poučevanju in učenju v šolah in tudi že v vrtcih učitelji in vzgojitelji uporabljajo metode 

učenja, ki predstavljajo sestavni del učnega dela v vseh delih učnega procesa. Izbira ustreznih 

metod je odvisna od razvojne stopnje otrok, stopnje učnega procesa, vsebine in učiteljeve/ 

vzgojiteljeve osebnosti. Poljak v svojem delu Didaktika (1974) navaja sedem metod učenja: 

 metoda demonstriranja, 

 metoda praktičnih del, 

 metoda risanja oziroma ilustrativnih del, 

 metoda pismenih del, 

 metoda branja in dela s tekstom, 

 razgovorna metoda, 

 metoda ustnega razlaganja. 

 

2.1    Aktivno učenje 

 

Aktivno učenje predstavlja pedagoški pristop, ki poudarja, da se otroci največ naučijo iz 

lastnih izkušenj in ob tem razmišljajo. Avtorja Hohmann in Weikart (2005) definirata aktivno 

učenje kot učenje, pri katerem otroci delujejo na predmete ter stopajo v interakcije z ljudmi,  

zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruirajo novo razumevanje. Nekateri sodobni 

strokovnjaki na področju predšolske vzgoje menijo, da izraz aktivno učenje ni ustrezen, saj je 

vsako učenje aktivno (Marentič Požarnik, 2000). Turnškova (2002) v svojem delu to mnenje 

ocenjuje kot neutemeljeno, saj meni, da vsako otrokovo učenje aktivira procese mišljenja. 

Poudarja še, da ni vsak vzgojiteljev pristop k učenju pri delu v vrtcu aktiven. O aktivnem 

učenju govorimo samo takrat, ko vzgojitelj pri svojem delu načrtno uporablja pristope, ki 
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otroke spodbudijo k razmišljanju, sodelovanju v procesu pridobivanja informacij in nastajanju 

novega znanja, pojmov in novih predstav.  

Otrokom moramo omogočiti, da samostojno raziskujejo in so aktivni, saj moč aktivnega 

učenja izhaja iz otrokove lastne pobude. Otroci postanejo aktivni zaradi svoje želje po 

raziskovanju in radovednosti, zato zastavljajo različna vprašanja in iščejo odgovore na 

vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih, rešujejo probleme in oblikujejo nove strategije 

poizkušanja. Skozi aktivno učenje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov 

svet. 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. Aktivne učne izkušnje nedvomno vplivajo na vse vidike dela z otroki 

in tvorijo jedro predšolskega kurikuluma (Hohmann in Weikart, 2005). 

Pri razlagi odnosa med razvojem mišljenja in učenjem dajejo sodobni strokovnjaki na 

področju predšolske vzgoje prednost kognitivnim teorijam pred behaviorističnimi razlagami.  

Kognitivne teorije poudarjajo aktivno vlogo otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja 

znanja, kvalitativno razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih in tudi 

razlike med otroki iste starosti; pomen optimalnega obdobja za določeno učenje in izhajanje 

iz otrokove notranje motivacije za učenje (Batistič Zorec, 2002, str. 27). Najpogosteje se 

sklicujejo na Piageta, Vigotskega in Montessorijevo, saj poudarjajo, da si otrok sam gradi 

svoje znanje in razumevanje (Cotić in Plazar, 2014). 
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2.1.1  Oblike aktivnega učenja v vrtcu 

 

Pri aktivnem učenju je pomembno, da otroke čim bolj vključujemo v proces načrtovanja in 

ustvarjanja znanja. Zato lahko v vrtcu uporabljamo različne oblike aktivnega učenja 

(Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008–2009, v Malnar, 2016): 

− PROBLEMSKO UČENJE predstavlja pristop k učenju, pri katerem so otroci 

postavljeni v reševanje problemske situacije, ki vključuje različne načine in poti 

reševanja. Otroci se pri problemskem učenju lahko srečajo s konkretnimi ali 

abstraktnimi  problemskimi situacijami. 

 

− UČENJE Z RAZISKOVANJEM je oblika učenja, pri kateri otrok rešuje zastavljen 

problem oziroma išče odgovore na raziskovalno vprašanje. Učenje z raziskovanjem 

poteka v petih fazah: opredelitev problema, prepoznavanje predhodnih znanj in 

izkušenj, iskanje, dokumentiranje in urejanje podatkov ter informacij, rešitev 

problema in uporaba znanja. 

 

− USTVARJALNO UČENJE predstavlja način izražanja ustvarjalnosti, ko otrok, na 

zanj nov način, prihaja do spoznanj in oblikuje odgovore oziroma rešitve. Ta oblika 

učenja je pogosta takrat, ko vzgojitelj spodbuja otroke k iskanju novih rešitev. 

 

2.1.2  Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju 

 

Pri procesu aktivnega učenja imajo veliko in pomembno vlogo tudi vzgojitelji, ki spodbujajo 

in poudarjajo aktivno učenje, saj s tem podpirajo otrokov razvoj. Večina sodobnih 

kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojitelja, predvsem kot opazovalca. Tudi 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr.,1999) poudarja nedirektno vlogo vzgojiteljev. Naloga 

vzgojiteljev je, da spodbujajo aktivno udeležbo otrok v vseh elementih kurikuluma, se pravi 

pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. Pri tem je pomembno, da vzgojitelji skušajo slediti 

interesu in željam otrok, se osredotočijo na njihove sposobnosti, opazujejo njihovo 

interakcijo, jih spodbujajo pri reševanju konfliktov in problemov, vzpostavljajo pristne 

odnose ter prepoznavajo njihove interese. Na podlagi otrokovih interesov in sposobnosti 
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lahko tako vzgojitelji otrokom ponudijo primerno spodbudo, materiale, pripomočke ter 

organizirajo primerno okolje za aktivno učenje. Pomembno je, da vzgojitelji otrokom pustijo 

čim več samostojnosti, da probleme in konflikte rešujejo sami ter da sami pridejo do končne 

rešitve (Hohmann in Weikart, 2005). 

Avtorja Hohmann in Weikart (2005) navajata, da vzgojitelji v vrtcu aktivno učenje 

spodbujajo tako, da: 

− organizirajo okolje: poskrbijo, da so na igralnih površinah predmeti in stvari, ki 

otroke zanimajo; 

− organizirajo rutine: pomembno je, da vzgojitelj dnevno načrtuje zaporedje dnevnih 

dogodkov; 

− vzpostavljajo pozitivno socialno ozračje: poskrbijo, da je med njimi in otroki 

sproščeno in pozitivno razmerje; 

− spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje: pomembno je, da se vzgojitelji osredotočajo na otrokova dejanja in 

cilje; 

− interpretirajo otrokova dejanja v luči ključnih izkušenj: velik pomen imata 

vsakodnevna interpretacija in evalvacija; 

− načrtujejo izkušnje: vzgojitelji načrtujejo obnovo dejavnosti, da bi gradili na 

otrokovih interesih. 

 

2.1.3 Načelo aktivnega učenja 

 

Sodobni kurikulumi predšolske vzgoje implicitno (priročniki, oblike in metode vzgojnega 

dela) ali eksplicitno (npr. High/Scope kurikulum, Kurikulum za vrtce) poudarjajo načelo 

aktivnega učenja. Z načelom aktivnega učenja je povezano spoznanje, da se predšolski otrok 

najbolje uči na osnovi konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih, kar danes velja 

za splošno sprejet princip v predšolski vzgoji (Batistič Zorec, 2002, str. 29).  

V nadaljevanju diplomskega dela bomo predstavili najbolj razširjen koncept predšolske 

vzgoje, ki ga uporablja večina slovenskih vrtcev in je usmerjen v načelo aktivnega učenja. To 

je Kurikulum za vrtce. 
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2.1.3.1  Kurikulum za vrtce 

  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. 

Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem in 

jim, ob rabi strokovne literature in pripomočkov za vzgojitelje, omogoča strokovno 

načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu.   

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) temelji na razvojno-procesnem pristopu in načelu 

aktivnega učenja. Načelo aktivnega učenja se dopolnjuje ter povezuje s komunikacijo in je v 

kurikulumu opredeljeno kot:  

− zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja ter otrokovih lastnih 

pobud; 

− razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih; 

− spodbujanje in navajanje otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri 

iskanju odgovorov; 

− omogočanje in spodbujanje otroka k verbalizaciji in drugim načinom izražanja; 

− omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah.  

 

Področja dejavnosti 

 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: 

gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika (Bahovec idr., 1999). 

 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 

vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikula 

vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo, pri tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih so metodično 

in didaktično podrobneje razdelani  primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse pomembne faze 

vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo. 

Kurikulum za vrtce ne opredeljuje samostojnega področja tehnične vzgoje, pač pa 

vsebinein cilje tehnike in tehnologije uvršča na druga področja dejavnosti, zlasti naravo. 
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3  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 
 

 

Otroci se s tehniko in tehnologijo srečajo že v predšolskem obdobju, in sicer skozi različne 

vodene dejavnosti in prek proste igre. Pri dejavnostih in igri opazujejo, prepoznavajo in 

posnemajo različne tehnične stvaritve iz svoje okolice, saj je tehnika prisotna povsod okoli 

nas. Z mimiko in glasom otroci posnemajo predmete iz okolice (stroje, vozila, orodja ...), jih 

prepoznavajo po oblikah, značilnih zvokih, velikosti in po gibanju. Skozi različne dejavnosti 

otroci pridobijo prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike, ob tem pa se naučijo, da 

tehnološke dejavnosti zahtevajo različna orodja, material, gibanje, varnost in načrtovanje 

(Papotnik, 1988).   

 

3.1  Tehnika in tehnologija 

 

Tehnika ima za naše življenje velik pomen, saj so se z njo srečali že v pradavnini. Sprva se je 

tehnika širila počasi in prek ustnega izročila iz roda v rod, kasneje pa se je razvoj tehnike tako 

pospešil, da je povzročil nastanek prvih šol. Pojavilo se je tehnično izobraževanje, ki danes 

predstavlja izobraževanje o vseh vsebinah tehnologije in tehnike za učence/dijake/študente od 

osnovnošolskega do univerzitetnega izobraževanja z namenom biti tehnološko pismen 

(Avsec, 2012). 

Definicijo in pojem tehnika različni avtorji opredeljujejo različno. V SSKJ-ju je pojem 

opredeljen kot dejavnost, ki se ukvarja s konstruiranjem in izdelovanjem strojev, delovnih 

priprav in materialnih dobrin. Tehniko opredeljujemo tudi kot »zavestno in smotrno 

preoblikovanje naravnega sveta v umetno človeško okolje« (ITEA  v Avsec, 2012). Je tudi 

področje človekovih izkušenj, spretnosti in znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost 

oblikovanja okolja v skladu s svojimi materialnimi in duhovnimi potrebami. Tehnika v ožjem 

pomenu zajema vse naprave, objekte, postopke in procese, ki služijo tem namenu, pri tem pa 
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se za civilizacijske in kulturne potrebe uporabijo racionalno pridobljena naravoslovna 

spoznanja (Avsec, 2012).  

Senjur (v Avsec, 2012) meni, da tehnika predstavlja sestavni del tehnologije. Vsaka vrsta 

tehnike je povezana z vrsto značilnosti (značilnost proizvoda, uporaba materialov, obseg 

proizvodnje, komplementarni proizvodi in storitve ...). Za lažje razlikovanje lahko pojem 

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

pridobivanju novega znanja, medtem ko naj bi bila tehnologija namenjena uporabi tega 

znanja, da bi se pridobile nove tehnike. Pretnar (2002, v Avsec, 2012) tako tehnologijo 

opredeljuje kot zalogo znanja o načinih in metodah spreminjanja proizvodnih vložkov v 

izdelek. Povzamemo lahko, da je tehnologija znanost o tehniki. Pod pojmom tehnologija 

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

pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in 

kulturne potrebe (Avsec, 2012). 

 

3.2  Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije 

 

Papotnik (1999) je v svojem delu zapisal in predstavil konceptualno razsežnost tehnike in 

tehnologije (delovno-tehnične vzgoje), ki poudarja ustvarjalni in delavni proces otroka (Slika 

1). 

Slika 1 prikazuje konceptualno razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju, pri 

kateri je poudarek na ustvarjalno-delovnem procesu otroka. Pri globalnih ciljih je pomembno, 

da upoštevamo specialnodidaktične, pedagoško-psihološke, tehnične, tehnološke, fizikalne, 

ergonomske, oblikovne, organizacijske in ekonomske vidike. Ob tem otroci spoznajo različne 

materiale, potrebna orodja in naprave, konstruirajo in razvijajo spretnosti ter ustvarjalne 

sposobnosti. Otroci med dejavnostmi ugotavljajo, preskušajo, sestavljajo, primerjajo, gradijo, 

razstavljajo in vrednotijo. V nadaljevanju bomo predstavili etapne in globalne cilje tehnike in 

tehnologije. 
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VIDIKI: 

1. specialnodidaktični, 
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USMERJENOST DEJAVNOSTI: 

Ugotavljajo Preskušajo Sestavljajo 

Razstavljajo Gradijo Primerjajo 

 

 

Slika 1: 

Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju (Papotnik, 1999). 

  

Vrednotijo 

IZDELEK NI NAMEN, TEMVEČ LE SREDSTVO ZA OBLIKOVANJE USTVARJALNE IN 

CELOVITE OSEBNOSTI 

USMERJEVALNI IN GLOBALNI CILJI 

TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

USTVARJALNI DELOVNI 

PROCES 
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Etapni cilji: 

Spoznavanje gradiv in obdelovalnih tehnik: 

 odkrivanje in ugotavljanje namena in pomena tipičnih predmetov, pojavov ter 

procesov, 

 poustvarjanje in ustvarjanje različnih materialov (les, kovina, papir, usnje ...), 

 oblikovanje in razvijanje tehničnih zmožnosti in sposobnosti. 

Spoznavanje in uporaba orodij in naprav: 

 preizkušanje, urjenje in utrjevanje različnih tehnoloških operacij (rezanje, sestavljanje, 

lepljenje, barvanje, preizkušanje funkcionalnosti ... ) ter oblikovanje pravilnosti, 

spretnosti in delovnih navad na ergonomsko pravilno urejenem in varnem delovnem 

mestu. 

Konstruiranje ter razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti: 

 pri konstruiranju s sestavljankami pridobivajo tehnično-fizikalna znanja in izkušnje, 

ter se razvijajo za ustvarjalno konstruktorstvo.  

 pri konstruiranju s sestavljankami razumejo pomen in funkcije nekaterih delov in 

pojmov (npr. os, gred, zobnik, jermen ...) (Papotnik, 1999, str. 11).  

Globalni cilji tehnike in tehnologije: 

Otrok: 

 spozna namen in pomen tipičnih predmetov, pojavov in procesov, 

 primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodja in pripomočke, ki jih srečuje v 

svojem okolju, 

 spoznava nekatere strojne dele in pojme (os, gred, zobnik ... ), 

 odkriva osnovne tehnične funkcije (prevažanje, dvigovanje, poganjanje, vrtenje ... ), 

 spoznava različna gradiva/materiale (papir, karton, plastika, lepenka, embalaža, les, 

usnje, furnir ...), 

 oblikuje iz različnih gradiv/materialov in tako razvija svoje tehnične ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti, 
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 pri konstruiranju s sestavljankami pridobiva tehnično-fizikalna znanja in izkušnje ter  

razvija sposobnost za ustvarjalnost in konstruktorstvo, 

 sodeluje pri ustvarjalnem oblikovanju in preoblikovanju materialov, spoznava zarisana 

in obdelovalna orodja, naprave, pripomočke in vpenjanja, 

 se uri v različnih tehnoloških opravilih (rezanje, žaganje, sestavljanje, šivanje, 

lepljenje, barvanje ...) ter razvija pravilne spretnosti in delovne navade na ergonomsko 

urejenem in varnem delovnem mestu, 

 pridobiva znanje in interes za tehnične izdelke, pojave in procese, 

 razpoznava pogoje, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni, 

 dojema tehnične odnose, 

 ob risanju in barvanju tehnične in tehnološke dokumentacije spoznava načine in 

sredstva grafičnega komuniciranja v tehniki in tehnologiji ter se navaja na izražanje 

zamisli, 

 oblikuje odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in ekonomike, odgovornosti, 

natančnosti, reda in razvija sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju 

problemskih situacij, 

 razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in občutek za pravilno uporabo slovenskih 

imen za tehnična sredstva, orodja, predmete, pojme, pojave in procese (Papotnik, 

1999, str. 13). 

 

3.4  Tehnika in Kurikulum za vrtce 

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999) tehnična vzgoja ni opredeljena kot samostojno 

področje dejavnosti, temveč se prepleta z vsemi kurikularnimi področji, se pravi: z gibanjem, 

jezikom, umetnostjo, družbo, naravo in matematiko. Cilje tehnike lahko povežemo s cilji vseh  

kurikularnih področij, če želimo doseči celostni pristop. Največ ciljev, ki se povezujejo s 

tehniko, zasledimo med področjem narave. V nadaljevanju bomo našteli kurikularne cilje, ki 

se v področju narave nanašajo na tehniko in tehnologijo. 
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Globalni cilji: 

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

− razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

− spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in vernega načina 

življenja, 

− spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,  

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

   

Cilji: 

Otrok: 

− spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen, 

− odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost, 

− spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje, 

− odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 

− odkriva lastnosti zraka, 

− prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen in 

pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje, 

− se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, 

− razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave, 

− spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti (Bahovec idr., 1999, str 56–58). 
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4  MATERIALI, ORODJA IN PRIPOMOČKI 
 

 

Spoznavanje in raziskovanje materialov se pri otrocih začne že zelo zgodaj, in sicer takoj, ko 

začnejo zaznavati svet in okolje okoli sebe. Otroci se srečujejo z različnimi materiali, kot so 

plastika, les, papir, kovine, blago, storži, školjke, listje ... Ob raziskovanju in oblikovanju 

materialov razvijajo ter ustvarjajo svoje tehnične zmožnosti, pri čemer uporabljajo primerno 

orodje in pribor glede na vrsto materiala (Papotnik, 1999). 

V nadaljevanju poglavja sta predstavljena materiala, ki so ju otroci na aktiven način 

uporabljali in spoznavali v praktičnem delu diplomskega dela. To sta les in kovina. 

Predstavljena pa so tudi orodja in pripomočki, ki so jih pri tem uporabljali. 

 

4.1  Les 

 

Les je organska in hkrati najstarejša surovina, ki jo najdemo predvsem v gozdovih v obliki 

dreves. Drevesa so za naše okolje zelo pomembna, saj predstavljajo življenjski prostor 

rastlinam, ki v procesu fotosinteze sprostijo v ozračje ogromne količine kisika, ki ljudem 

omogoča življenje. Drevo je večletna rastlina, ki ima olesenelo deblo. Na podlago je pritrjeno 

s koreninami, skozi katere vanj prehaja voda in v njej raztopljene anorganske snovi. Ima tudi 

olesenelo deblo in krošnjo, ki jo sestavljajo iglice oz. listi. Drevesne vrste delimo v dve 

skupini, na listavce in iglavce (Leban, 2007). 

Drevo sestavlja les, ki je naravni material, s katerim se je človek srečal že v preteklosti. Naši 

predniki so les že zelo zgodaj uporabljali pri gradnji, za izdelavo različnega orodja in orožja 

in stavbne opreme … Danes nam les predstavlja naravni material, iz katerega je veliko snovi, 

ki jih nato predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Les ima pomembno vlogo pri 

proizvodnji celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken, nepogrešljiv je tudi pri izdelavi 

pohištva in drugih izdelkov iz lesa (Papotnik, 1988). 
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Les sekamo največkrat pozimi, saj ima takrat v sebi najmanj vlage. Preden les uporabimo za 

izdelavo različnih izdelkov, ga moramo posušiti na zraku. Naravno lesno gradivo delimo na 

obdelan in na neobdelan les (Papotnik, 1993). Neobdelan les je posekano drevo, ki mu 

odžagajo vrh, oklestijo veje in olupijo deblo, obdelan les pa je les, ki ga pridobivajo z ročno 

obdelavo (tesanje, kalanje) ali s strojnim predelovanjem (žaganje, rezanje, lupljenje) (Požar, 

1997). 

 

4.1.1   Lastnosti lesa 

 

Lastnosti lesa so pomembne in močno vplivajo na njegovo obdelavo, predelavo in 

uporabnost. Lastnosti lesa so neposredno odvisne od zgradbe lesa. Poznamo štiri osnovne 

skupine zgradbe lesa:  

 makroskopsko zgradbo, ki je vidna s prostim očesom ob prerezu lesa, 

 mikroskopsko zgradbo, ki je vidna pod mikroskopom, 

 kemično zgradbo lesa, ki nam prikaže kemijske elemente posamezne drevesne vrste, 

 zgradbo olesenele celične stene (Leban, 2007). 

 

Če želimo obdelovati les in izdelovati izdelke iz lesa, je pomembno, da poleg zgradbe lesa 

poznamo tudi njegove lastnosti, ki jih delimo v štiri glavne skupine: na lepotne, mehanske, 

fizikalne in fizikalno-kemične lastnosti. Vse štiri glavne skupine lastnosti lesa bomo opisali v 

nadaljevanju diplomskega dela. 

 

ESTETSKE ALI LEPOTNE LASTNOSTI 

Estetske ali lepotne lastnosti so lastnosti, ki jih lahko zaznamo z našimi čutili na mehansko 

obdelani površini lesa. To so (Pipa, 1997): 

− TEKSTURA LESA 

Teksturo lesa prepoznamo prek letnic. Letnice so značilne črte na lesu, ki so vidne ob 

prerezu lesa (Papotnik, 1993). Tako poznamo tri vrste prereza lesa: 
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Prečni prerez: Dobimo ga, če deblo prerežemo pravokotno na drevesno os. Ob 

prerezu so na lesu vidni kolobarji oziroma branike (Slika 2). 

 

 

 
Slika 2: Prikaz prečnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). 

 

Radialni prerez: Dobimo ga, če deblo prerežemo vzdolžno po sredini. Ob prerezu pa 

je na lesu viden raven potek črt (Slika 3). 

 

 
Slika 3: Prikaz radialnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). 

 

Tangencialni prerez: Dobimo ga, če deblo prerežemo vzdolžno, vendar ne po sredini 

kot pri radialnem prerezu. Ob prerezu je viden vzorec neenakomernih zaključnih 

kolobarjev (Slika 4, Stegne in Bračič, 2015). 

 

 
Slika 4: Prikaz tangencialnega prereza debla (Leban, 2007, str. 4). 
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− BARVA LESA 

Na obdelani površini lesa opazimo, da ima vsak les določeno barvo oziroma barvni 

ton. Barva in ton lesa sta odvisna od posamezne drevesne vrste. Ker je barva lesa 

posledica različnih dejavnikov, se lahko jakost in ton barve razlikujeta celo pri isti 

drevesni vrsti (Pipa, 1997). Barva lesa je odvisna tudi od različnih zunanjih 

dejavnikov kot so: sončna svetloba, vremenski pojavi (dež, sneg, sonce) ter od kovin 

in drugih snovi, ki reagirajo z ekstraktnimi snovmi v lesu, zato ta spremeni barvo 

(Leban, 2007). 

 

− SIJAJ LESA 

Sijaj lesa se pojavi samo pri gladko obdelani površini lesa in je posledica odbijanja 

svetlobe (Stegne in Bračič, 2015). Odvisen je od drevesne vrste, anatomskih 

značilnosti, fizikalnih in kemičnih lastnosti, načina obdelave ter prereza (Leban, 

2007). 

 

− VONJ LESA 

Vonj pri lesu se razlikuje glede na lesno vrsto in na zdravstveno stanje lesa. Vonj lesa 

je odvisen od kemične zgradbe oziroma hlapljivega dela ekstraktnih sestavin. Pri 

iglavcih je to predvsem terpentinsko olje, ki je sestavina smole, pri listavcih pa so to 

čreslovine (Pipa, 1997). Na vonj lesa moramo biti pozorni, ko izbiramo les za izdelavo 

različnih izdelkov. Les s prijetnim vonjem uporabljamo pri izdelavi pohištva, stenskih 

oblog in pri izdelovanju okraskov iz lesa. Za izdelovanje lesnih embalaž, posod in 

pripomočkov pri pripravi hrane pa po navadi izberemo les z neizrazitim vonjem 

(Leban, 2007). 

  

MEHANSKE LASNOSTI 

Mehanske lastnosti lesa so pomembne, ko nanj delujejo zunanje sile in lahko povzročijo 

različne deformacije. Mehanske lastnosti lesa so (Stegne in Bračič, 2015): 
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− TRDOTA LESA 

Trdota lesa je odpor, s katerim se les upira prodiranju tujega telesa vanj. Na trdoto 

vpliva več različnih dejavnikov: gostota in vlažnost, prerez lesa, vrsta telesa, ki 

prodira v les, in postopek preizkušanja (Leban, 2007). Trdota lesa se razlikuje tudi 

glede na posamezno drevesno vrsto. Les z večjo trdoto uporabljamo predvsem za 

obdelavo bolj gladkih površin, za izdelavo talnih oblog ter obešalnikov in predvsem za 

izdelke, pri katerih je les izpostavljen površinski obrabi (parket, stopnice, pragi ...). 

(Pipa, 1997). 

 

− TRDNOST LESA 

Trdnost lesa pri določeni obremenitvi predstavlja največjo napetost zaradi 

obremenitve, ki jo les še zdrži tik pred lomom. Trdnost lesa je odvisna od vrste lesa in 

ploščine, na katero deluje sila, njegove zgradbe, vlažnosti, kvalitete predhodne 

obdelave in od smeri delovanja sile glede na lesna vlakna (Kovačič, 2007). Les se 

razlikuje v trdnosti glede na vzdolžno in prečno smer. Pri vzdolžni smeri ima les 

veliko vlečno, tlačno in upogibno trdnost, medtem kot v prečni smeri ni trden in se rad 

kolje (Papotnik, 1993). 

 

− PROŽNOST ALI ELASTIČNOST LESA 

Les je prožen, ko se po prenehanju delovanja sile vrne nazaj v svojo prvotno obliko. 

Na prožnost lesa vplivajo temperatura, vrsta lesa, gostota, vlažnost ter snovi, ki se 

nahajajo v lesu (Eckhard idr., 2005).  

 

− PLASTIČNOST LESA 

Plastičnost je lastnost lesa, pri kateri se les po prenehanju delovanja sile ne vrne v 

prvotno obliko, ampak ohrani novo (npr. zakrivljeno) (Kovačič, 2007). 
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− ŽILAVOST 

Žilavost lesa je lastnost, pri kateri lahko les močno upognemo, ne da bi se zlomil. 

Odvisna je od količine celuloze v lesu. Večja kot je količina celuloze v lesu, večja je 

žilavost (Jug-Hartman, 1997). 

 

− CEPLJIVOST LESA 

Cepljivost je lastnost lesa, da se lažje (z manj sile) ali težje (z več potrebne sile) cepi. 

Postopek pri katerem razdvajamo les imenujemo cepljenje lesa. Pri cepljenju lesa je 

pomembno, da les vedno cepimo v vzdolžni smeri (Kovačič, 2007). 

 

FIZIKALNE LASTNOSTI 

O fizikalnih lastnostih lesa govorimo takrat, ko lastnosti lesa pomembno vplivajo na obdelavo 

in uporabo lesa. Fizikalne lastnosti lesa so (Leban, 2007): 

 

− VLAŽNOST 

Vlažnost lesa je vsa masa vode v lesu (izražena v g), deljeno ali v razmerju z maso 

popolnoma suhega lesa (g lesa brez vode), pomnoženo s 100 %, da dobimo rezultat v 

%. Vlažnost pri lesu je najpomembnejša fizikalna lastnost in ima velik pomen v 

mizarstvu (Kovačič, 2007). Preden je les pripravljen za obdelavo in izdelovanje 

izdelkov iz njega, ga je treba posušiti na ustrezno ravnovesno vlažnost (Stegne in 

Bračič, 2015). 

 

− POROZNOST ALI LUKNJIČAVOST LESA 

V notranjosti debla je les porozen ali luknjičav. To pomeni, da je v njem veliko število 

večjih ali manjših prostorov ali luknjic, po katerih se pretaka voda in v njej raztopljene 

snovi. Voda in hranilne snovi se po luknjicah pretakajo samo takrat, ko je drevo še 

»živo«. Poroznost ima velik pomen tudi obdelavi in uporabi lesa (Pipa, 1997). 

Poroznost ima velik pomen in je zelo pomembna pri sušenju, lepljenju, impregnaciji in 

površinski obdelavi lesa (Kovačič, 2007). 

 



24 

− GOSTOTA 

Gostota lesa (pri določeni vlažnosti) je razmerje med maso in volumnom danega telesa 

in jo lahko izračunamo po določeni formuli. Gostota se pri posameznih drevesnih 

vrstah zelo razlikuje in je odvisna predvsem od poroznosti, deleža tkiv in od vode v 

lesu (Leban, 2007). Gostejši les ima boljše mehanske lastnosti (trdota, trdnost), se bolj 

gladko obdeluje in ima večjo gorilno vrednost (Stegne in Bračič, 2015). 

 

− PREVODNE LASTNOSTI LESA 

Les je dober prevodnik zvoka, zato glasbila največkrat izdelujejo iz lesa. Slabše pa 

prevaja elektriko in toploto, razen če je vlažen. Les uvrščamo med toplotne izolatorje 

(Jug-Hartman, 1997). 

 

FIZIKALNO-KEMIČNE LASNOSTI 

O fizikalno-kemičnimi lastnostih govorimo takrat, ko na les delujejo notranje ali zunanje sile, 

ki spremenijo njegovo zgradbo ter njegove tehnološke in kemične lastnosti. K fizikalno-

kemičnim lastnostim lesa prištevamo naslednje lastnosti (Pipa, 1997): 

 

− GORLJIVOST 

Gorljivost je zaželena predvsem za kurjenje in nezaželena pri požarih (Stegne in 

Bračič, 2015). Gorenje je oksidacija, za katero sta potrebna kisik in dovolj visoka 

temperatura (Kovačič, 2007). 

 

− TRAJNOST 

Trajnost je sposobnost lesa, da svoje naravne lastnosti dlje časa zadrži nespremenjene. 

Trajnost lesa je odvisna od vrste lesa, gostote ipd. Večjo kot ima les trajnost, tem večja 

je njegova uporabna vrednost (Pipa, 1997). Trajnost lesa je odvisna od različnih 

dejavnikov: vlage v lesu, odpornosti drevesne vrste, preventivne zaščite lesa, 

konstrukcije izdelka, bioloških škodljivcev, klimatskih razmer v okolju in časa sečnje 

lesa (Kovačič, 2007).  

 



25 

4.1.2  Orodja in postopki za obdelavo lesa 

 

V nadaljevanju diplomskega dela bomo opisali orodja, pripomočke in postopke obdelave lesa, 

s katerimi so se otroci srečali pri praktičnem delu diplomskega dela. 

Srečali so se z naslednjimi postopki: 

− Brušenje je tehnični postopek, s katerim les pripravimo na končno površinsko 

obdelavo, npr. lakiranje, oljenje in voskanje. Brusimo lahko ročno ali z električnimi 

ročnimi stroji (Stegne in Bračič, 2015).  

− Žebljanje je postopek, pri katerem spajamo les. Uporabljamo ga za pribijanje žebljev, 

žičnikov in sponk. Postopek lahko izvajamo ročno z ročnimi kladivi ali z ročnimi 

kladivi na stisnjen zrak – kompresorji (Stegne in Bračič, 2015.  

− Lepljenje lesa je postopek, s katerim dobimo trdne nerazstavljive lesne zveze. Preden 

vez zalepimo, moramo preveriti kotnost in prilagajanje lesnih vezi (Stegne in Bračič, 

2015). 

− Lakiranje je tehnični postopek, pri katerem z zaščitnim sredstvom premažemo les, da 

ga zaščitimo pred škodljivci in zunanjimi vplivi (Tavčar, 1967). 

Med dejavnostmi na temo les so otroci uporabljali naslednja orodja in pripomočke: 

− svinčnik, 

− ravnilo, 

− ključavničarsko kladivo. 

Med dejavnostmi smo uporabljali tudi naslednja sredstva oz. materiale: 

− papir, 

− lepilo, 

− premaz za les, 

− brusilni list, 

− vezne/spojne elemente- – žičnike. 
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4.2  Kovine 

 

Kovine so naravne snovi, ki predstavljajo najpomembnejši material za potrebe 

elektrotehnične strojne industrije, industrije prevoznih sredstev, gradbeništva itd. So tudi 

pomembno gradivo različnih izdelkov, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Človek 

se je s kovinami srečal že zelo zgodaj. Kovine so uporabljali za izdelavo različnih orodij in 

orožij, ki so ga uporabljali za preživetje. Po kovinah, ki so v določenem obdobju v preteklosti 

doživele svoj razcvet, se imenujejo zgodovinska obdobja. Tako so si sledile bakrena, bronasta 

in železna doba (Pešaković in Šafhalter, 2018). 

Večino kovin v zemeljski skorji najdemo kot rude, ostale kovine pa se v naravi nahajajo 

samorodno. Rude so spojine, ki so združene z drugimi kemičnimi elementi, pridobivajo pa jih 

iz rudnikov in podzemnih rovov. Glede na količino kovin, ki jih vsebujejo, jih delimo na dve 

skupini: bogate in siromašne rude (Jug-Hartman, 1997). 

 

4.2.1  Delitev kovin 

 

Kovine predstavljajo približno tri četrtine vseh kemijskih elementov. Odkritih je bilo 

približno 70 vrst kovin, od tega pa jih pri tehniki uporabljamo približno 30 (Pešaković in 

Šafhalter, 2018). Zaradi velikega števila kovin in medsebojnih razlik v lastnostih, kovine 

delimo v skupine po različnih kriterijih: 

− po gostoti: na težke (železo, baker, kositer, cink, svinec, nikelj, krom, mangan, 

volfram) in lahke (litij, kalij, natrij, magnezij, kalcij, radij, aluminij), 

− po barvi: na črne ali železne (železo, krom, mangan, volfram) in na barvaste ali 

neželezne (baker, svinec, cink, kositer, nikelj, aluminij), 

− po občutljivosti na korozijo: na navadne ali neplemenite (železo, baker, cink, 

aluminij in druge) in na plemenite ali žlahtne (zlato, srebro, živo srebro, platina). 

V nadaljevanju diplomskega dela bomo podrobneje opisali črne oz. železne in barvaste oz. 

neželezne kovine. 
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ŽELEZNE ALI ČRNE KOVINE 

Pod železne kovine uvrščamo železo in njegove zlitine. 

− Železo je zelo pogosta težka kovina. Surovo železo pridobivajo s pomočjo visoke 

peči, ki jo imenujemo plavž.  

− Jeklo je zlitina železa in ogljika (2 % ogljika) (Jug-Hartman, 1997). 

NEŽELEZNE ALI BARVNE KOVINE 

Neželezne kovine najpogosteje ločimo po barvi, zato jih imenujemo tudi barvne kovine. Te 

kovine imajo velik pomen predvsem za izdelavo različnih strojnih gradiv in delov ter 

različnih aparatov. Rude barvnih kovin so redkejše kot železove rude, ki so razširjene po 

celem svetu. Neželezne kovine razdelimo v štiri skupine, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju (Slukan in Virtič, 2006). 

TEŽKE KOVINE 

Pod težke kovine uvrščamo tiste kovine, katerih gostota je večja kot 4 kg/dm
3
. To so 

(Peškaković in Šafhalter, 2018): 

− Baker je pogosto uporabljena kovina, ki jo uporabljajo predvsem v elektroniki, saj je 

dober prevodnik električnega toka. Ima značilno rdečkasto barvo, ki na zraku oksidira 

in potemni (Jug-Hartman, 1997). 

− Svinec je zelo težka in mehka kovina, ki jo uporabljamo predvsem za izdelavo barv, 

cevi, akumulatorskih plošč, tiskarskih črk ... Lahko ga kujemo, ulivamo in spajkamo 

(Papotnik, 1988). 

− Nikelj je srebrno bela kovina z lepim leskom. Največ ga uporabljajo za izdelavo 

temperaturno obstojnih cevi, posod in kovancev, uporabljajo pa ga tudi v zlitinah 

skupaj s plemenitimi kovinami (zlato, srebro, platina) (Jug-Hartman, 1997). 

− Cink je modrikasto bela kovina, ki je na zraku prevlečena z motno plastjo. Cink 

največkrat uporabljajo za zaščito jekla pred korozijo (Jug-Hartman, 1997). 

Uporabljajo ga tudi za izdelavo pocinkanih cevi, žic in pločevin. Cinkovo pločevino 

uporabljamo za prekrivanje streh ter za izdelavo strešnih žlebov (Papotnik, 1988). 

− Kositer je srebrno bela kovina, ki je zelo odporna proti atmosferskim vplivom in proti 

šibkim kislinam. Uporabljamo ga za zaščito jeklenih pločevin (Jug-Hartman, 1997). 
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− Krom je srebrno bela kovina z značilnim modrikastim leskom. Največkrat ga 

uporabljajo za zlitine z jeklom, ki postanejo bolj trde (Jug-Hartman, 1997).  

LAHKE KOVINE 

Pod lahke kovine uvrščamo tiste kovine, ki imajo gostoto manjšo od 4 kg/dm
3
. To so 

aluminij, magnezij in titan: 

− Aluminij je zelo lahka kovina srebrno bele barve. Lahko ga ulivamo, gnetemo, 

valjamo in vlečemo. Prevaja električni tok. Uporabljamo ga za izdelavo cevi, posod, 

žic, okovja in polic različnih profilov (Papotnik, 1988). 

− Magnezij je najlažja srebrno bela kovina, iz katere težje oblikujemo, saj ima majhno 

trdnost. Magnezij večinoma uporabljajo v zlitinah, ki jih potrebujejo za izdelavo 

različnih polizdelkov, kot so pločevina, cevi, profili in odlitki (Jug-Hartman, 1997). 

− Titan je kovina, ki je podobna jeklu. V elementarnem stanju je v obliki prahu, ki je 

sive ali črne barve. Je obstojen na zraku in v morski vodi ter  odporen proti različnim 

kemikalijam (Aberšek, 1995). 

PLEMENITE KOVINE 

− Zlato je kovina, iz katere lahko zelo dobro oblikujemo, saj ga lahko vlečemo v žico ali 

povaljamo v tanke lističe. V čisti obliki je zlato zelo mehko. V naravi najdemo zlato v 

obliki žil ali zrnc, lahko pa tudi v naplavinah peska (Jug-Hartman, 1997). 

Najpogosteje zlato uporabljamo pri izdelavi nakita, kovancev, zlatih palic, pokalov ... 

Uporabljajo pa ga tudi v industriji in medicini (Knez, Lojen in Torelli, 2016). 

− Srebro je kovina, za katero velja, da ima največjo sposobnost odbijanja svetlobe. 

Dobro prevaja električni tok. Najpogosteje se srebro uporablja za izdelovanje 

različnega nakita, kovancev ... Srebro uporabljajo tudi v medicini in zobotehniki ter za 

izdelavo baterij (Knez, Lojen in Torelli, 2016). 

− Platina je najredkejša in najodpornejša kovina. Ima zelo visoko tališče, zato jo 

pogosto uporabljajo v elektroniki za izdelavo občutljivejših delov, kot so žarilne žice, 

termoelementi, anode ... Uporabljajo jo tudi za izdelavo nakita in v zobozdravstvu 

(Jug-Hartman, 1997). 

− Živo srebro je edina kovina, ki je pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju. 

Je zelo agresivna, strupena in zdravju neprijazna kovina. V naravi živo srebro najdemo 

v obliki rude, imenovane cinober, skupaj z žveplom (Jug-Hartman, 1997). 
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4.2.2  Lastnosti kovin 

 

Kovine od nekovin in nekovinskih materialov ločimo po njihovih raznolikih lastnostih. 

Avtorica Jug-Hartman (1997) v svojem delu opisuje nekaj najpogostejših značilnosti kovin. 

− Kovinski sijaj pri kovini nastane zaradi zelo gladke površine, na kateri se odbije 

svetloba. 

− Prevodnost je pri kovinah bistvena lastnost, ki jih loči od ostalih materialov, saj imajo 

kovine zelo dobro električno in toplotno prevodnost. 

− Trdota je med kovinami različna. Ločimo mehke in trde kovine. 

− Trdnost: vse kovine razen živega srebra so v trdnem agregatnem stanju. 

− Žilavost je pomembna lastnost kovine predvsem pri obdelavi, saj predstavlja 

odpornost kovine proti udarcem. 

− Kovnost je lastnost, pri kateri se kovina pod udarci kladiva tanjša, vendar se ne 

pretrga. 

− Prožnost je lastnost, pri kateri se kovina do določene obremenitve vrne nazaj v 

prvotno obliko. 

− Taljivost je lastnost, pri kateri kovina ob segrevanju prehaja iz trdnega v tekoče 

agregatno stanje. Temperaturna tališča se med posameznimi kovinami razlikujejo. 

− Kaljivost je lastnost, pri kateri kovina ob naglih temperaturnih spremembah postane 

steklasto trda. 

− Varljivost pri kovinah predstavlja združevanje dveh delov kovine ob visokih 

temperaturah. 

− Korozivnost je kemična sprememba v kovinah, ki nastane zaradi občutljivosti na 

zunanje dejavnike (vlaga, sestava zraka, kemikalije ... ) 

− Možnost zlivanja različnih kovin je lastnost, pri kateri z mešanjem staljenih kovin 

dobimo zlitine ali legure. 
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4.2.3  Orodja in postopki za obdelavo kovin 

 

Orodja in postopki za mehansko obdelavo kovin se razlikujejo od tistih, ki smo jih omenjali v 

poglavju Orodja in postopki za obdelavo lesa. Kovino lahko oblikujemo s pomočjo 

pripomočkov in orodij na veliko načinov, ki jih uporabljamo predvsem v posebnih 

delavnicah. Kovinska gradiva lahko oblikujejo v dveh različnih agregatnih stanjih, v tekočem 

in v trdnem. K oblikovanju v tekočem agregatnem stanju prištevamo različne načine litja (litje 

v peščene forme, tlačno litje, centrifugalno litje ...).  K oblikovanju v trdnem stanju pa 

prištevamo valjanje, vlečenje, iztiskovanje, kovanje ... (Aberšek, 1995). 

V predšolskem obdobju se otroci s kovino največkrat srečajo v obliki žic. Žice so izdelane iz 

različnih vrst kovin in so lahko različno trde in debele. Najbolj mehke in lahko upogljive žice 

so iz aluminija, bakra in medenine. Jeklena žica je lahko mehka ali pa tudi trda in prožna 

(Ljubič, Krauzer in Mehora, 1978, v Papotnik, 1988). 

Pri praktičnem delu diplomskega dela so se otroci srečali s kovino v obliki žic. Uporabljali so 

žice različnih vrst in  debelin. Pri oblikovanju so uporabljali samo klešče (kombinirane in 

ščipalne), s pomočjo katerih so žico ročno odrezali in zvijali. Za ročno odrezovanje je 

značilno, da obdelavo vršimo ročno, z orodjem, ki ga neposredno držimo v rokah, in s tem 

obdelujemo določen material, v našem primeru žico. (Aberšek, 1995). 
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5   STANJE AKTIVNEGA UČENJA V VRTCU 
 

 

V nadaljevanju bomo predstavili stanje aktivnega učenja v vrtcu, o katerem smo podatke 

pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz osmih različnih vprašanj odprtega in 

zaprtega tipa. V anketo je bilo vključenih 40 strokovnih delavcev (vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev). Ankete smo razdelili v fizični obliki v vrtcu Miškolin in prek anketnega 

vprašalnika na spletu (portal MojaAnketa). Vprašalnik je bil anonimen in individualen. 

Anketo so izpolnjevali moški in ženske z delovno dobo od 1 do 40 let. Otroci v njihovih 

skupinah so bili stari od 1 do 6 let.  

Z anketo bomo podrobneje ugotovili, ali strokovni delavci v vrtcu spodbujajo aktivno učenje, 

katere materiale najpogosteje uporabljajo pri svojem delu v vrtcu, kakšna se jim zdi 

primernost aktivnega učenja, kaj otroci spoznavajo/se naučijo ob raziskovanju različnih 

materialov, kakšna časovna omejitev, oblike in metode se jim zdijo najbolj primerne pri delu 

v vrtcu, kako bi stopnjevali dejavnost ter kako ocenjujejo napredek/učinek dejavnosti.  

Z dobljenimi podatki in odgovori si bomo pomagali pri diplomskem delu. Anketni vprašalnik 

je izpolnilo 21 strokovnih delavcev neposredno v vrtcu, medtem ko smo z elektronsko anketo 

dobili 19 odzivov. Vprašalnik se nahaja v prilogi (10.1). 

1. vprašanje: Ali spodbujate aktivno učenje v vrtcu? (Ne (zakaj ne), da) 

 

 

      Slika 5: Spodbujanje aktivnega učenja v vrtcu. 

  

Z zastavljenim vprašanjem smo želeli ugotoviti, v kakšni meri strokovni delavci spodbujajo 

aktivno učenje v vrtcu.  Na izbiro so imeli dva možna odgovora (da ali ne). V primeru, da so 

na vprašanje odgovorili z ne, so poleg navedli tudi razloge, zakaj aktivnega učenja v vrtcu ne 

spodbujajo. Kot je razvidno s Slike 5, je 38 anketirancev (95 %)  odgovorilo z da, 2 
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anketiranca (5 %) pa sta odgovorila z ne. Oba anketiranca sta za razlog, zakaj aktivnega 

učenja v vrtcu ne spodbujata, navedla, da je v vrtcu prosta igra vedno manj prisotna ter da je 

preveč vodenih dejavnosti in aktivnosti.  

 

2. vprašanje:  Primernost aktivnega učenja v vrtcu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primernost aktivnega učenja ocenjeno na lestvici od 1 (najmanj primerno) do 5 (zelo primerno). 

 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako strokovni delavci ocenjujejo primernost 

aktivnega učenja. Na voljo so imeli pet različnih odgovorov, ki so jih morali oceniti z oceno 

od ena do pet. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se strokovnim delavcem zdi najbolj 

primerno izkustveno učenje, najmanj pa problemsko delo (Slika 6).  

 

3. vprašanje: Katere materiale najpogosteje uporabljate pri svojem delu v vrtcu? 

 

Prek naslednjega vprašanja smo želeli izvedeti, katere materiale anketiranci pri svojem delu v 

vrtcu najpogosteje uporabljajo. Z dobljenimi odgovori si bomo tako pomagali pri načrtovanju 

diplomskega dela. Izmed dobljenih rezultatov in odgovorov si bomo izbrali dva materiala: 

material, ki se bo kot odgovor pojavil največkrat, in material, ki se bo pojavil najmanjkrat. 

Diplomsko delo se bo v nadaljevanju navezovalo na izbrana materiala.  

Nekateri anketiranci so pod odgovor na vprašanje navedli več kot en material. Dobili smo 57 

različnih odgovorov, ki smo jih združili. 
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Slika 7: Najpogosteje uporabljeni materiali v vrtcu. 

 

S Slike 7 je razvidno, da največ anketiranih strokovnih delavcev v vrtcu uporablja naravni 

material. Pod naravni material so naštevali materiale, kot so: les, kamenje, listje, kostanj, 

orehi, voda, zemlja, storži, koruza, pesek ... Med dobljenimi odgovori se je les pojavil kar pri 

dvajsetih anketirancih. Odpadni material uporablja kar 26 % anketirancev. Pod odpadni 

material so naštevali materiale, kot so: embalaža, blago, stiropor, plastenke, papir, kartoni in 

tulci. 18 % vprašanih je kot odgovor navedlo, da v vrtcu največkrat uporabljajo vsakodnevne 

predmete, kot so; knjige, kocke, igrače ... 9 % anketirancev najpogosteje v vrtcu uporablja 

nestrukturiran material. Samo 3 % anketirancev pa pri svojem delu v vrtcu najpogosteje 

uporablja material kovina. 

 

Kot je razvidno iz dobljenih rezultatov, strokovni delavci pri svojem delu največkrat 

uporabljajo naravne materiale, in sicer les, najmanjkrat pa pri svojem delu uporabijo kovino, 

zato se bomo pri diplomskem delu omejili na materiala les in kovina. 
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4. vprašanje: Kaj otroci spoznavajo/se učijo ob raziskovanju različnih materialov? 

 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, kaj otroci po mnenju strokovnih delavcev spoznajo/se 

naučijo ob raziskovanju različnih materialov. Dobili smo 40 odgovorov, ki smo jih združili po 

podrobnostih. 

 

− Ob raziskovanju spoznavajo lastnosti materialov (vonj, trdoto, vlažnost, strukturo, obliko, 

zvok ...), različne poglede na materiale (materiali so si lahko med seboj podobni ali 

različni), uporabo, način in namen uporabe ter možnosti oblikovanja. Ob tem pa se 

seznanjajo z različnimi postopki in pripomočki za oblikovanje določenega materiala 

(brušenje, lepljenje, šivanje, rezanje ...). Pomembno je, da otroci najprej spoznajo 

posamezen material, nato pa postopoma spoznajo razlike med materiali (po obliki, trdoti, 

uporabnosti ...). Sklop združenih odgovorov pod to točko se je pri anketirancih pojavil 

največkrat, tj. desetkrat. 

− Skozi aktivno manipulacijo z materiali otroci spoznavajo in se učijo s pomočjo zaznavanja 

materialov z vsemi čuti (tip, vonj, okus, sluh ...). Sklop odgovorov se je pojavil pri treh 

anketnirancih. 

− Spoznajo, kaj se vse lahko dogaja z določenim materialom v različnih okoliščinah (npr. 

les v vodi plava, kovina potone). Sklop odgovorov se je pojavil pri dveh ankenirancih. 

− Z manipulacijo s predmeti spoznavajo sebe in svojo bližnjo ter delno okolico. Znajo 

poiskati določene materiale v svoji bližnji okolici. Sklop odgovorov se je pojavil pri štirih 

anketirancih. 

− Spoznavajo vzrok in posledico (kdaj in zakaj), prostorske predstave (npr. spoznajo, da 

bodo za to, da napolnijo nek lonček, potrebovali manj fižola in več pšenice). Sklop 

odgovorov se je pojavil pri treh anketirancih. 

− Učijo se medsebojnega sodelovanja, povezovanja, medvrstništva, spoštovanja, 

dogovarjanja, samostojnosti in medsebojnega komuniciranja. Pri tem pa se učijo tudi 

skrbeti zase in za sočloveka ter pridobivajo nova spoznanja in izkušnje. Sklop odgovorov 

se je pojavil pri treh anketirancih. 

− Razvijajo fino in grafomotoriko ob manipuliranju z materiali. Sklop odgovorov se je 

pojavil pri petih anketirancih. 
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− Razvrščanje, razlikovanje in poimenovanje različnih materialov ter spoznavanje novih 

matematičnih pojmov. Sklop odgovorov se je pojavil pri petih anketirancih. 

− Otroci ob različnih dejavnostih z materiali razvijajo svojo domišljijo, ustvarjalnost in 

predvidevanje, kaj se bo zgodilo z določenim materialom. Pri tem pa si širijo svoj besedni 

zaklad in kompleksno razmišljanje. Podobni odgovori so se pojavili dvakrat. 

− Teme z vseh kurikularnih področij (povezovanje vseh kurikularnih področij). Sklop 

odgovorov se je pojavil pri treh anketirancih. 

 

5. vprašanje: Kakšna časovna omejitev se vam zdi najbolj primerna za izvajanje 

dejavnosti v vrtcu? 

 

 

 
Slika 8: Časovna organizacija dejavnosti. 

 

Ker smo velikokrat pred samim izvajanjem dejavnosti v dilemi, kako časovno organizirati 

dejavnost, nas je pri naslednjem vprašanju zanimalo, kakšna časovna omejitev se strokovnim 

delavcem zdi najbolj primerna za izvajanje dejavnosti. Na voljo so imeli šest možnih 

odgovorov. Kot je vidno s Slike 8, je 35 % anketirancev odgovorilo, da se jim zdi najbolj 

primerna časovna opredelitev od 30 do 45 minut, 20 % anketirancev od 15 do 30 minut, 15 % 

od 45 do 60 minut, 10 % več kot 60 minut in 5 % do 15 minut. 15 % vprašanih pa je izbralo 

odgovor drugo. Poleg so navedli tudi nekaj opisnih odgovorov oz. razlago, kako bi časovno 

organizirali dejavnost: 
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− večkrat zaporedoma (dokler bi jih zanimalo oziroma bi bili aktivni), 

− materiale bi imeli na voljo ves čas, da jih lahko raziskujejo sproti, 

− odvisno od zainteresiranosti otrok, 

− odvisno od koncentracije/motivacije in starosti otrok, 

− skozi celotno dopoldne (po kotičkih, v manjših skupinah ...),  

− odvisno od obsežnosti dejavnosti. 

 

 

6. vprašanje: Kakšne oblike in metode dela se vam zdijo najbolj primerne za 

izvajanje dejavnosti strategije raziskovanja različnih materialov? 

 

Strokovni delavci so na podlagi svojih izkušenj in mnenj ocenili primernost oblik in metod pri 

izvajanju. Pri vprašanju glede primernih metod in oblik dela so imeli na voljo več odgovorov, 

ki so jih morali oceniti z oceno od ena do pet. V nadaljevanju sta predstavljeni sliki, iz katerih 

so razvidni rezultati (Slika 9 in 10).  

 

OBLIKA: 

 
Slika 9: Oblike dela za izvajanje dejavnosti v vrtcu, kjer ocena 1 predstavlja najmanj primerno, ocena 5 pa najbolj primerno 

obliko. 

 

Anketiranci so imeli na voljo šest različnih oblik izvajanja, ki so jih morali ovrednotiti z 

oceno od ena do pet (od manj primernega do bolj primernega). S Slike 9 je razvidno, da se zdi 

anketirancem najbolj primerna oblika izvajanja dela v manjših skupinah, najmanj pa jim je 

primerna oblika izvajanja s polovico skupine.  
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METODE 

 

 
Slika 10: Metode dela za izvajanje dejavnosti v vrtcu,  kjer ocena 1 predstavlja najmanj primerno, 5 pa najbolj primerno 

metodo. 

 

 

Anketiranci so imeli pri vprašanju za odgovor na voljo sedem možnih metod izvajanja, ki so 

jih morali, tako kot pri oblikah dela, oceniti z oceno od 1 do 5 (od manj primernega do bolj 

primernega). S Slike 10 je razvidno, da se anketirancem zdi najbolj primerna metoda dela 

igralna improvizacija, najmanj primerna metoda dela pa delo s tekstom.  
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7. vprašanje: Kako pri svojem delu v vrtcu najpogosteje stopnjujete dejavnosti? 

 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako anketiranci pri svojem delu največkrat stopnjujejo 

dejavnost. Dobili smo 40 odgovorov, ki smo jih združili po podobnostih.  

 

 
Slika 11: Najpogostejše oblike stopnjevanja dejavnosti v vrtcu. 

  
 

S Slike 11 je razvidno, da strokovni delavci svoje dejavnosti najpogosteje stopnjujejo s 

pomočjo spodbudnih in aktivnih vprašanj (npr. kaj lahko storimo, kaj lahko izdelamo). 

Ostali odgovori so : 

− Stopnjevanje oblik dela: Najprej individualno, nato verbalno ter na koncu 

demonstracija (postopoma stopnjujemo). Dodamo lahko še dvojice in pare. Odgovor 

se je pojavil pri dveh osebah (5 %).  

− Vsakodnevno ponavljanje, nadgradnja, ko so cilji osvojeni: Vsak dan v skupini 

ponovimo obravnavano tematiko skupaj z otroki; šele ko otroci osvojijo zastavljene 

cilje, sledita nadgradnja in dodatno delo. Dejavnost razširimo tako, da vključimo vsa 

kurikularna področja. Odgovor se je pojavil pri petih anketirancih (12 %). 

− Opazovanje, pogovor, ustvarjanje: Z otroki opazujemo, se pogovarjamo o 

obravnavani tematiki in ustvarjamo. Z ustvarjanjem, izdelovanjem svojih izdelkov 

(npr. izdelovanje papirja), oblikovanjem materialov, z uporabo primernega orodja in 
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pripomočkov za obdelavo materialov (brušenje, lepljenje ...). Odgovor se je pojavil 

pri šestih anketirancih (15 %). 

− Postopno dodajanje materialov: Postopoma z dodajanjem različnih materialov, 

predmetov in problemov. Odgovor se je pojavil pri šestih anketirancih (15 %). 

− Zastavljanje problemov (otroci samostojno rešujejo probleme): Tako da otrokom 

zastavimo določen problem, nato otroci samostojno s pomočjo raziskovanja in proste 

igre rešujejo določen problem (z vmesnimi izzivi in vprašanji stopnjujemo 

zahtevnost). Odgovor se je pojavil pri štirih anketirancih (10 %). 

− Od enostavnega k težjemu. Odgovor se je pojavil pri petih anketirancih (13 %). 

 

 

8. vprašanje: Kako v vrtcu ocenjujete napredek/učinek izvedene dejavnosti? 

 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako strokovni delavci v vrtcu ocenjujejo 

napredek/učinek po izvedeni dejavnosti, saj vemo, da se napredek od otroka do otroka zelo 

spreminja. Dobili smo 40 odgovorov. Nekateri odgovori so se pojavili večkrat: šest 

anketirancev je podalo odgovor, da napredek otrok ocenjujejo tako, da skupaj z otroki 

primerjajo začetno in končno stanje (pred izvedbo in po izvedbi dejavnosti). Otroci tako sami 

pridejo do spoznanj, kaj so se naučili tekom dejavnosti. Eden od anketirancev je dodal še, da 

pri njih v skupini otroci naredijo predstavitev o tem, kaj so spoznali in se naučili ob izvedeni 

dejavnosti, ki jo potem predstavijo ostalim otrokom. Dva anketiranca sta podala odgovor, da 

napredek najprej med dejavnostjo evalvirajo sproti skupaj in nato še samostojno ob koncu 

dejavnosti. Pet anketirancev napredek ocenjuje glede na novo pridobljeno znanje otrok ter 

njihovo zadovoljstvo. Trije anketiranci ocenjujejo napredek otrok glede na njihovo 

koncentracijo in pozornost, deset anketirancev pa napredek ocenjuje s končno evalvacijo po 

izvedeni dejavnosti. 

Ostali anketiranci pa so podali naslednje odgovore: 

− napredek ocenijo otroci sami (odvisno, koliko ga določena dejavnost zanima in 

koliko se je naučil); 

− dejavnost je učinkovita le, če obdržimo motivacijo, to pa naredimo tako, da 

otrokom dodajamo material in vedno nove izzive; 

− verbalno izražanje o opazovani izdelavi; 
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− s primerjavo otrokovih opažanj in znanj pred dejavnostjo (projektom) in po 

izvedeni dejavnosti (projektu); 

− glede na dogajanje med samo aktivnostjo (sodelovanje, koncentracija ...); 

− s plakati, ki jih oblikujemo skupaj z otroki, in razstavo izdelkov; 

− ali imajo otroci ideje za izdelovanje različnih izdelkov ali skupinsko igro z 

različnimi materiali, ki jim jih dodajamo postopoma; 

− s preverjanjem znanja; 

− če bi otroke pritegnila dejavnost v tej meri, da najprej sami razvijajo 

samostojno igro. 

Pet anketirancev na vprašanje ni podalo odgovora.  
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6  IZVEDBA PROJEKTNE DEJAVNOSTI V VRTCU 
 

 

Praktični del diplomskega dela sem izvajala v vrtcu Miškolin v skupini Zajčki. V skupini je 

22 otrok, starih od 4 do 5 let, od tega 11 deklic in 11 dečkov. Dejavnosti sem izvajala en 

mesec, in sicer v mesecu januarju 2019. Večina staršev oz. skrbnikov otrok je podpisala 

dovoljenje za sodelovanje, le nekaj staršev/skrbnikov ni dovolilo objave fotografij njihovih 

otrok, zato sem obraze vseh otrok zameglila z urejevalnikom fotografij. Zaradi zagotavljanja 

anonimnosti otrok sem pri analizi uporabila zgolj začetnice otrokovih imen. 

 

6.1  Začetna motivacija in razvijanje ideje 

 

Zaradi aktualnosti tematike obdarovanja in navdušenosti otrok sem se za začetno motivacijo 

otrok oblekla v kostum palčice, ki pomaga dobrim decembrskim možem pri obdarovanju 

otrok. Otrokom sem predstavila svojo težavo glede zamenjave vreč – po nesreči sem vrečo z 

igračami zamenjala z vrečo s kovinskimi in lesenimi predmeti. Otroke sem prosila za pomoč 

in ideje, kako sedaj priti do novih igrač.  

 

1. dejavnost: OBISK PALČICE 

 

CILJI DEJAVNOSTI: 

− Otrok se seznani z materialoma les in kovina ter spoznava njune lastnosti. 

− Otrok samostojno raziskuje, preizkuša in se rokuje z izvlečenim predmetom (iz kovine 

ali lesa). 

− Otrok se seznani z zvokom različnih kombinacij predmetov (oba kovinska predmeta, 

oba lesena predmeta in kombinacija kovinskega in lesenega predmeta) in zna 

prepoznati, katera kombinacija predmetov proizvaja zvok.  
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OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

V igralnico vstopim oblečena v kostum palčice ter otrokom predstavim svojo težavo. Otroke 

spodbudim k temu, da sami pridejo do ugotovitve, da bi palčici pomagali izdelati nove igrače 

za otroke ter da si ogledajo, kaj se skriva v zamenjani vreči. Nato si vsak otrok iz vreče izbere 

predmet, ki ga dobro otipa. Medtem otroke s pomočjo aktivnih vprašanj spodbujam k 

razmišljanju o lastnostih ponujenega materiala. Otrokom najprej pustim, da samostojno 

raziskujejo izvlečen predmet. Sledi pogovor o materialu, kaj sploh je to, iz česa je določen 

predmet. Nato si vsak otrok izvleče iz vreče še en predmet, ki ga najprej samostojno raziskuje. 

Vsak otrok sedaj v rokah drži dva predmeta. Po mojem navodilu se razvrsti v skupino po 

materialu, iz katerega sta izdelana predmeta, ki ju drži v rokah. Otroci bodo s predmeti, ki jih 

držijo v rokah, ustvarjali zvok, se pravi igrali na predmete. Vsaka skupina (z lesenimi 

predmeti, s kovinskimi predmeti in z obojimi) igra posamično. Pri tem jih spodbudim, naj 

bodo pozorni na zvok, ki ga oddajajo predmeti. Ob koncu dejavnosti se z otroki pogovorimo o 

izvedeni dejavnosti in ugotovitvah. 

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Za začetno motivacijo sem v igralnico vstopila oblečeno v kostum palčice in otrokom 

predstavila svojo težavo, da sem po nesreči zamenjala vrečo, v kateri sem imela pripravljene 

igrače za otroke, sedaj pa bodo otroci ostali brez njih (Slika 12). S tem sem želela pridobiti 

pozornost otrok in jih spodbudila k razmišljanju, kako bi problem rešili. 

Otroci so najprej predlagali, naj kupim nove igrače, vendar smo hitro ugotovili, da nimamo 

denarja. Nato so predlagali, da  podarijo  svoje  igrače, vendar bi potem sami ostali brez njih.  

Nato je deček A predlagal, da bi lahko sami izdelali igrače za otroke. Otroke sem vprašala, 

kako bi lahko izdelali igrače, kaj vse potrebujemo za izdelavo novih igrač, ali imamo potreben 

material za izdelavo ... Ker so ugotovili, da nimamo materiala, iz katerega bi izdelali igrače, je 

deklica K predlagala, da si ogledamo, kaj se skriva v zamenjani vreči, mogoče pa se notri 

nahaja kaj, kar bi nam pomagalo pri izdelavi igrač.  

Nato sem vsakemu otroku ponudila, da seže v vrečo, v kateri so se skrivali kovinski in leseni 

predmeti (Slika 13). Vsakega otroka sem spodbudila k temu, da je v vreči predmet dobro 

otipal in nato povedal, kaj čuti med tipanjem ter kaj se mu dozdeva, da tipa. Otroci so po 
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večini svoja občutja opisali kot: toplo, hladno, gladko, hrapavo, okroglo, trdo ... Ko so vsi 

otroci iz vreče potegnili predmet, so si ga najprej dobro ogledali, otipali in preizkušali, kaj vse 

lahko z njim storijo (ga pihajo, mečkajo, tolčejo). Otroci so takoj prepoznali, da imajo v roki 

lesen ali kovinski predmet.  

 
Slika 12: Obisk palčice in obrazložitev problema. 

 
Slika 13: Deklica med tipanjem predmeta v vreči. 

 

Nato je vsak otrok iz vreče izvlekel še en predmet (iz kovine ali lesa). Otroke sem nekaj časa 

pustila, da samostojno raziskujejo, kaj vse lahko storijo s predmetom (Slika 14). Predmeta so 

med seboj drgnili, tolkli, v njiju pihali ... Med samostojnim raziskovanjem sem jih spodbujala, 

da so bili pozorni na razliko med lesenim in kovinskim predmetom. Predmete so si otroci med 

seboj tudi zamenjali, tako da so se vsi rokovali, tako s kovinskim kot z lesenim predmetom.  

 
Slika 14: Otroci med prostim raziskovanjem predmetov. 

 

Zatem so se otroci po mojem navodilu razdelili v tri skupine: v prvi skupini so bili otroci, ki 

so imeli v rokah dva kovinska predmeta, v drugi skupini so bili otroci, ki so imeli dva lesena 

predmeta, v tretji skupini pa so bili otroci, ki so imeli v rokah en lesen in en kovinski predmet. 

Otroci pri razvrščanju v skupine niso imeli težav.  

Spremenili smo se v »orkester«. Predmeti so tako postali »glasbila«, jaz v vlogi palčice pa 

sem postala dirigentka. Otrokom sem podala navodilo, da najprej igra prva skupina, nato 
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druga in nazadnje tretja. Skupine so igrale izmenično. Pred ustvarjanjem zvoka s predmeti 

sem poudarila, da morajo otroci, ki ne igrajo, dobro poslušati, kaj slišijo, saj sem s tem želela 

doseči, da bi bili pozorni na zvok predmetov. 

Po zvočnem ustvarjanju smo se pogovorili o tem, kaj vse so občutili, slišali in zaznali ob 

igranju. Otroci so samostojno ugotovili, da se zvoki med seboj razlikujejo glede na material: 

če med seboj udarjamo dva kovinska predmeta, nastane višji zvok, kot če med seboj udarjamo 

dva lesena predmeta. 

Tekom dejavnosti sem želela doseči, da se otroci na aktiven način seznanijo z materialoma les 

in kovina ter spoznajo njune lastnosti. Otroci so prek dejavnosti prišli do naslednjih 

ugotovitev: 

Vprašanje: Kako veš, da imaš v roki lesen predmet? (Podanih je samo nekaj odgovorov.) 

- »Ker je bl toplo kot kovina.« 

- »Sej vidm, da je to les.« 

- »Ker je take barve.« 

- »Ker se drugač sliš k kovina.« 

- »Ker je to kuhavnica in vem, da je iz lesa.« 

 Vprašanje: Kako veš, da imaš v roki kovino? 

− »Kovina je bol mrzla kot les, pa še bl težka.« 

− »Ker je bol glasn zvok, če tolčem kovini med sabo.« 

− »Ker je to cev in je iz kovine« 

− »Ker je drugačne barve kot les.« 

− »Ker je bl težka kot les.« 

Večina otrok je trdila, da je les toplejši kot kovina. Deček T pa je ugotovil, da se kovina 

segreje, če jo dolgo držimo v roki. Nato so otroci poizkušali, če se to zgodi tudi z lesom in 

med seboj primerjali. Ugotovili so, da je kovina »toplejša« od lesa, če jo segrejemo z rokami, 

kar kaže na večjo toplotno prevodnost kovin.  
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2. dejavnost: RAZVRŠČANJE PREDMETOV 

 

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok ob prosti igri aktivno raziskuje in rokuje s kovinskimi in lesenimi predmeti. 

− Otrok utrjuje svoje znanje o lastnostih lesa in kovine. 

− Otrok razvrsti izbran predmet po izbranem kriteriju. 

− Otrok v svoji okolici poišče predmet iz kovine ali lesa.  

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrokom ponudim material, ki smo ga spoznali pri prejšnji dejavnosti (material iz vreče). 

Najprej pustim, da se s ponujenimi predmeti prosto igrajo in raziskujejo. Nato otroke 

spodbudim k razmišljanju, kako bi predmete razvrstili. Ko se odločimo za enotno razvrstitev, 

jih razvrstimo. Ob razvrščanju se pogovorimo o lastnostih kovin in lesa, ki so jih spoznali pri 

prejšnji dejavnosti. Po pogovoru otroke spodbudim, da se ozrejo po igralnici in poiščejo 

lesene in kovinske predmete. 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z dejavnostjo sem želela doseči, da otroci ponovijo in utrdijo svoje znanje o lastnostih kovin 

in lesa, ki smo jih spoznali pri prejšnji dejavnosti. Najprej sem otroke pustila, da samostojno 

raziskujejo in se prosto igrajo s ponujenimi predmeti, ki so jih že srečali pri prejšnji dejavnosti 

(Sliki 15 in 16). 

 
Slika 15: »Grad«. 

 
Slika 16: Prosta igra »kuhanje kosila«. 

 

Otroke sem povabila, naj se usedejo v krog, kjer sem jim zastavila problem, kako bi lahko 

razvrstili predmete, s katerimi so se igrali. Otroci so podali različne predloge, vendar smo se 
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skupaj dogovorili za enotno razvrstitev, in sicer glede na material, iz katerega je izdelan 

predmet. Tako smo predmete razvrstili na predmete, izdelane iz lesa, in na predmete, izdelane 

iz kovine (Slika 17). Pri razvrščanju je vsak otrok opredelil, iz katerega materiala je predmet, 

ki ga drži v roki in zakaj tako misli. 

Pri razvrščanju je imel težave le en otrok, ki smo mu nato pomagali. Ostali otroci pri 

razvrščanju niso imeli težav. Ko so otroci vse predmete razvrstili, smo jih med seboj zopet 

primerjali. 

 
Slika 17: Razvrščanje kovinskih in lesenih predmetov. 

 

Zatem smo se razdeliti v dve skupini, in sicer na deklice in dečke. Spodbudila sem jih, da se 

dobro ozrejo po igralnici in poiščejo predmete: dečki so iskali predmete iz kovine, deklice pa 

predmete iz lesa. Pri iskanju predmetov niso imeli težav. Deklice so pokazale na predmete, 

kot so: stol, lesena kocka, lesen zaboj, miza, omare, predal, posteljica za dojenčke, lesena 

sestavljanka ... Težjo nalogo so imeli dečki, saj je bilo v igralnici več lesenih predmetov kot 

kovinskih. Pokazali so na: ročaje za omaro, ročaje na zabojih, avtomobile, sponke, škarje ... 

Pri svoji izvirnosti pri iskanju kovinskih predmetov me je najbolj presenetil deček U, ki je 

pokazal na magnet, pri tem pa je sam predlagal, da lahko poizkusimo, kaj vse magnet privlači. 

Nato sem otroke vprašala: »Ali magnet privlači les?«. Brez premisleka so mi takoj odgovorili, 

da magnet privlači samo kovino. Potem jih zopet vprašam: »Ali magnet privlači vse kovine?«. 

Pritrdili so. Nato otrokom predlagam, da to preverimo. Vsak otrok je z magnetom preveril, ali 

privlači razvrščeno kovino (Slika 18). Medtem so otroci sami opazili, da se magnet ne prime 

na vse kovine, zato smo kovino razvrstili v dve skupini: na skupino kovin, ki jih magnet 

privlači, in na skupino kovin, ki jih magnet ne privlači. Ugotovili smo, da se magnet prime 
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samo na kovine, ki vsebujejo železo. Dejavnost z magnetom ni bila načrtovana, vendar je bila 

dodana zaradi želje in interesa otrok. 

 
Slika 18: Razvrščanje kovine s pomočjo magneta. 

 

Otroci so pokazali zanimanje in interes ter kovinske in lesene predmete pričeli samostojno 

iskati v svoji okolici (na igrišču, sprehodu, garderobi, kopalnici ...). Kazali so na predmete, 

kot so: kovinska ograja, lesena hišica, debla dreves, kovinski žlebovi na hišah, kovinske 

stopnice, leseni okraski na dvorišču, pipa pri umivalniku, vijaki pri omarah, omare, police, 

vrata, klop, igrala na igrišču ... 

 

6.2  Spoznavamo in oblikujemo les 

 

Pri naslednjem sklopu dejavnosti smo prek različnih vodenih in prostih dejavnosti skupaj z 

otroki spoznavali les in njegove lastnosti ter se seznanili z osnovnimi postopki obdelave lesa. 

1. dejavnost: ČUTNA POT 

 

CILJI DEJAVNOSTI  

 

− Otrok se prek čutil seznanja z lesom in z različnimi oblikami lesa ter zna oblike 

poimenovati.  

− Otrok je v proces seznanjanja z lesom v različnih oblikah aktivno vključen. 
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OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI: 

S pomočjo dveh barv (modre in rdeče) otroke razdelim v dve skupini. Ena skupina otrok 

odide do čutne poti za roke, druga pa do čutne poti za noge. Vsaki skupini posebej podam 

navodila. Med izvajanjem čutne poti otroke z aktivnimi vprašanji spodbujam k razmišljanju 

ter opisovanju, kaj občutijo. Skupini se nato izmenjata. Ko obe skupini končata z čutno potjo, 

se usedemo nazaj v krog, kjer se pogovorimo o izvedeni čutni poti. Otroke ob pogovoru zopet 

aktiviram z različnimi vprašanji, s katerimi jih spodbudim k samostojnemu razmišljanju. 

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z izvedeno dejavnostjo sem želela doseči, da otroci s tipanjem spoznajo les v različnih 

oblikah, zato sem jim pripravila čutno pot za roke in čutno pot za noge. Pri čutni poti za roke 

sem uporabila dve vrsti žagovine. V material za čutno pot sem skrila lesene paličice, ki so 

otroke še dodatno motivirale k tipanju ponujenega materiala. Pri čutni poti za noge pa sem 

uporabila dve različni vrsti žagovine: žagovino, ki jo pridobimo z razrezom lesa, in žagovino, 

ki jo pridobimo ob brušenju lesa. Uporabila sem tudi skobljevino, okrogle lesene palice in 

desko (Slika 19 in Slika 20). 

 
      Slika 19: Čutna pot za noge. 

 

 
Slika 20: Otrok pri občutenju pri čutni poti za noge. 

 

 

Med čutenjem pri čutni poti sem otroke aktivirala z različnimi vprašanji. Otroci so podali 

različne odgovore in opisali občutke, ki so jih občutili ob tipanju. Spodaj so navedeni 

najpogostejši odgovori, ki so jih otroci uporabili pri čutni poti za noge. 
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ŽAGOVINA, PRIDOBLJENA Z BRUŠENJEM LESA: 

− »Pika me.« 

− »Kot da hodim po takih drobnih drobtincah.« 

− »Mal me žgačka.« 

− »Malo me pika in malo je gladko.« 

− »Skor tko, k da hodm po mivki.« 

 

  ŽAGOVINA, PRIDOBLJENA Z ŽAGANJEM LESA:  

− »Bl pika k prej.« 

− »Ful me špika.« 

− »Vroče je.« 

− »Bode pa še žgečka me.« 

− »Tko, k da bi bla mivka pa mal kamnčkov not.« 

 

SKOBLJEVINA: 

− »Tuki pa nč ne pika.« 

− »Trdo je.« 

− »Še bol pika« 

− »Ko da bi med takimi trdimi špageti hodu.« 

 

LESENE PALICE: 

− »Trdo je in kotali se.« 

− »Kotali se pa še drsi zravn.« 

−  »To so palce, k so okrogle, zato se pa kotalijo.« 

− »Kr so take oblike, se lahko guncam gor.« 

− »Masira me.« 

 

 

 



50 

LESENA DESKA: 

− »Trdo je.« 

− »Tok trdo k tla.« 

− »Gladko je.« 

− »Tuki je bl hladno k prej.« 

− »Tuki se pa ne morm guncat.« 

 

ŽAGOVINA, PRIDOBLJENA Z BRUŠENJEM LESA: 

− »To je k prah.« 

− »Ta je bla mehka pa gladka k una druga.« 

− »To je polenta.« 

− »Mal me špika ko primem v roko.« 

− »Ful diši.« 

 ŽAGOVINA, PRIDOBLJENA Z ŽAGANJEM LESA: 

− »Mi se igramo, da je to juha, k so take pikice not.« 

− »Tuki bl špika.« 

− »Žgečka me.« 

− »To sm vidu na tleh, k sm šou na sprehod po gozdu, sam ne vem, kaj je to.« 

− »Mal me pika pa še mal žgečka zravn«. 

 

Opazila sem, da je otroke pri čutni poti za roke dodatno motiviralo iskanje lesenih paličic, ki 

so bile zakopane v žagovini (slika 21). 

 

 
Slika 21: Otroci pri občutenju pri čutni poti za roke. 
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Najpogostejši odgovori, ki so jih otroci občutili pri čutni poti za roke, so bili: 

ŽAGOVINA PRIDOBLJENA Z BRUŠENJEM LESA 

−  »To je k prah.« 

− »Ta je bla mehka pa gladka k una druga.« 

− »To je polenta.« 

− »Mal me špika ko primem v roko.« 

− »Ful diši.« 

−  

 ŽAGOVINA PRIDOBLJENA Z ŽAGANJEM LESA: 

− »Mi se igramo da je to juha k so take pikice not.« 

− »Tuki bl špika.« 

− »Žgečka me.« 

− »To sm vidu na tleh k sm šou na sprehod po gozdu, sam nevem kaj je to.« 

− »Mal me pika pa še mal žgečka zravn«. 

 

Po izvedeni dejavnosti smo se usedli v krog, kjer smo se pogovorili o izvedenih čutnih poteh. 

V sredino kroga sem najprej prinesla material, ki smo ga otroci občutili pri čutni poti za roke 

(Slika 22). Da so si otroci lažje zapomnili izraze, smo uporabili izraza fina in groba žagovina. 

Po večini otroci niso prepoznali, da je to v resnici obdelan les. Material jih je spominjal na 

drobtinice, trakove, moko, pesek, mivko, polento ...  Z aktivnimi in spodbudnimi vprašanji 

sem dosegla, da je deček U ugotovil, da je ta material že videl v delavnici pri svojem očetu, 

nato je deklica L dodala, da je to v resnici les, ki ga dobimo, ko žagamo. Da so si otroci lažje 

zapomnili izraze in oblike lesa, smo uporabili izraza fina in groba žagovina. 

Skupaj smo nato prišli do ugotovitve, da je to žagovina, ki jo dobimo med žaganjem lesa. 

Otroke sem nato vprašala, zakaj se žagovina med škatlami razlikuje. Nato je zopet deček U 

odgovoril: » To je zard tega, ker so različne žage, ena žagovina je od motorke, druga pa od 

take posebne mašince«. Ugotovili smo, da fino žagovino dobimo s posebnimi mašinami, ki 

brusijo les, grobo žagovino pa dobimo, ko žagamo les z motorno žago.  
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Slika 22: Ogled in pogovor o materialu, ki so ga otroci občutili pri čutni poti za roke. 

 

Nato sem na sredino prinesla še material, po katerem so otroci hodili (Slika 23). Otroci so 

takoj prepoznali, da se v prvi škatli nahaja žagovina, ki jo dobimo s posebnimi stroji za 

brušenje (fina žagovina), ter v drugi škatli žagovina, ki jo dobimo, ko žagamo z motorno žago 

(groba žagovina).  

 

 
Slika 23: Ogled in pogovor o materialu, ki so ga otroci občutili pri čutni poti za noge. 

 

Pri ogledu tretje škatle so otroci ugotovili, da se v njej nahajajo trakovi lesa. Zaradi lažje 

zapomnitve smo skobljence poimenovali »trakovi lesa«. Dejali so, da jih trakovi spominjajo 

na špagete. 

Nato smo si ogledali četrto škatlo. Otroci so prepoznali, da so to lesene palice. Otroke sem 

vprašala, zakaj so vse palice enako dolge, okrogle in ravne. Zopet je deček U odgovoril, da so 

ravne in enako dolge zato, ker so odžagane z žago. Otroke sem nato spodbudila k 

razmišljanju, ali bi bila ravna tudi zlomljena palica. Kot je razvidno s Slike 24, smo to tudi 

preizkusili in med seboj primerjali. Otroci so ugotovili, da se palice med seboj razlikujejo. 
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Slika24: Otroci med lomljenjem vej. 

 

Nato smo si ogledali še leseno desko. Otroci so prepoznali, da je deska iz lesa. 

 

2. dejavnost: SEZNANJANJE S POBRUŠENIM IN NEPOBRUŠENIM LESOM 

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok se seznani s pobrušenim in nepobrušenim lesom. 

− Otrok spozna pripomoček za brušenje lesa (brusni papir) in se preizkusi v brušenju z 

njim. 

− Otrok je aktivno vključen v proces seznanjanja in obdelovanja lesa. 

 

OPIS  NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrokom v krogu ponudim leseno desko, ki smo jo uporabili pri čutni poti. Deska potuje od 

otroka do otroka, da si jo dobro otipajo in ogledajo. Otroke spodbudim k temu, da dobro 

otipajo najprej eno stran deske, nato pa še drugo. Ko vsi otroci otipajo desko, sledi pogovor o 

tem, kaj so občutili in zaznali. Otrokom ponudim blago, stiropor, papir, peno in kamen. 

Kasneje dodam še brusni papir. Otroci poskusijo brusiti les z vsemi ponujenimi materiali. Na 

koncu se pogovorimo.  

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z dejavnostjo sem želela doseči, da otroci samostojno pridejo do ugotovitve, da gladko 

(zbrušeno) stran deske dobimo z brušenjem lesa z brusnim papirjem. Zato sem otrokom 
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najprej ponudila desko, ki je bila na eni strani gladka (zbrušena), na drugi strani pa ne. Deska 

je potovala od otroka do otroka, da so jo temeljito otipali (Slika 25).  

 
Slika 25: Tipanje deske. 

 

Med tipanjem sem otroke spodbujala, da so bili pozorni na obe strani deske. Otroci so takoj 

ugotovili, da je ena stran deske gladka, druga pa ne. Nato sem otroke vprašala, zakaj je ena 

stran deske gladka, druga pa ne, in kako dobimo gladko stran deske. Deček N je ugotovil, da 

je tista stran deske, ki je gladka, zbrušena, deček U pa je dodal, da gladko stran deske dobimo, 

če les zbrusimo s posebnim strojem, primernim za brušenje lesa.  

Nato sem otroke spodbudila k razmišljanju, kako bi lahko mi, ki nimamo stroja za brušenje, 

dobili gladko (zbrušeno) stran deske. Otrokom sem ponudila papir, peno, kamen, stiropor in 

blago (Slika 26). Otroke sem najprej pustila, da samostojno raziskujejo in poizkusijo, ali bodo 

dobili gladko površino deske, če drgnejo ponujen material ob desko (Slika 27). Otrokom sem 

dodala še več kosov lesa, tako da je več otrok lahko brusilo hkrati.  

 
Slika 26: Stiropor, blago, kamen, pena in papir. 

 

 
Slika 27: Brušenje lesa s stiroporjem. 

 

 

Otroci so med raziskovanjem ugotovili, da deska in kosi lesa še vedno niso gladki in zbrušeni. 
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Deček U je dejal, da je pri očetu v delavnici videl posebne liste, s katerimi je brusil les. 

Skupaj smo ugotovili, da je to brusni papir. Nato sem otrokom dala še brusni papir. Vsak 

otrok se je poskusil v brušenju lesa z brusnim papirjem (Slika 

28).  

Otroci so tekom dejavnosti ugotovili, da za ročno brušenje lesa 

potrebujemo brusni papir. Na koncu dejavnosti smo otipali 

stran deske in kose lesa, ki smo jih s skupnimi močmi ročno 

zbrusili.  Otroci so ugotovili, da je sedaj površina lesa, ki so jo 

brusili, gladka in zbrušena. 

 

 

Slika 28: Brušenje lesa z brusnim papirjem.  

 

 

3. dejavnost: BRUŠENJE LESA Z BRUSNIM PAPIRJEM IN ZABIJANJE ŽIČNIKOV 

Z ROČNIM KLADIVOM 

 

CILJI DEJAVNOSTI: 

− Otrok se seznani s postopkom za obdelavo lesa in z uporabo orodij in pripomočkov. 

− Otrok je aktivno vključen v proces obdelave lesa. 

− Otrok les raziskuje ob prosti igri z lesenimi kockami, kosi lesa in različnimi lesenimi 

predmeti. 

 

OPIS NAČRTOVANE  DEJAVNOSTI 

Otrokom na mizi pripravim neobdelan les, obdelan les, brusni papir, žičnike in kladivo. 

Najprej otrokom pokažem pravilno in varno uporabo pripomočkov za brušenje lesa in 

zabijanje žičnikov. Otroke naključno razdelim v tri skupine. Ena skupina odide k mizi za 

brušenje lesa, druga skupina odide k zabijanju žičnikov, tretja skupina pa medtem odide v 

igralni kotiček, kjer se igrajo samo z lesenimi predmeti (lesene kocke, kosi lesa in lesene 

palice). Skupine se zamenjajo. Po končani dejavnosti se pogovorimo o izvedenih postopkih.  

 



56 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z dejavnostjo sem želela doseči, da otroci spoznajo preproste tehnike oblikovanja lesa ter se 

pri prosti igri srečajo samo z lesenimi igračami in materiali. Pri prosti igri so bili otroci zelo 

izvirni in ustvarjalni. S ponujenimi lesenimi materiali (igrače, gradniki, les ...) so gradili 

gradove, hiše, dvorišča (Sliki 29 in 30), ob opazovanju igre pa sem opazila, da je bila prisotna 

igra vlog.  

 
Slika 29: Grad iz lesenih gradnikov 

 
Slika 30: "Grajska  palača in obzidje". 

 
 

Med dejavnostjo so se otroci seznanili s postopkom brušenja neobdelanega (nepobrušenega) 

lesa in brušenja lesenih palic. Otroci so les brusili z brusnim papirjem in brusnimi ploščicami 

(brusni papir, nalepljen na kos lesa), kot prikazuje Slika 31. Opazila sem, da so otroci po 

večini izbrali brusne ploščice, saj so jih lažje držali v rokah in posledično tudi lažje brusili les. 

Pri brušenju lesa otroci niso imeli težav. Otroci so samostojno ugotovili, da je lažje brusiti 

kose lesa kot lesene palice.  

Otroci so spoznali tudi postopek zabijanja žičnikov v les s pomočjo ročnega kladiva (Slika 

32). Nekateri otroci so imeli pri zabijanju žičnikov v les z ročnim kladivom težave, zato smo 

jim pomagali.  

Pri izvajanju dejavnosti za mizo je otroke pri vsaki mizi zaradi varnosti nadzorovala 

strokovna delavka in jim pomagala, če je bilo treba.  
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Slika 31: Brušenje lesa z brusnim papirjem in brusnimi 

ploščicami. 
 

Slika 32: Zabijanje žičnikov z ročnim kladivom. 
 

Ko so vsi otroci končali z brušenjem in zabijanjem žičnikov v les, smo se pogovorili o tem, 

kaj smo počeli, ogledali smo si ostanke brušenja ter jih primerjali z žagovino, ki smo jo 

uporabili pri čutni poti (Slika 33).  

Otroci so ugotovili, da so njihovi ostanki 

lesa drobnejši kot ostanki oziroma 

žagovina, ki so jo spoznali pri čutni poti. 

Ugotovili so še, da se žagovina razlikuje 

tudi v barvi, saj je bila njihova žagovina 

temnejša. Na koncu smo ugotovili, da je 

njihova žagovina temnejša zato, ker je bila 

na lesenih palicah skorja, ki je temno rjave 

barve. 

 

 Slika 33: Primerjanje žagovine in pogovor o ugotovitvah. 

6.3  Spoznamo in oblikujemo kovino 

 

V naslednjem sklopu dejavnosti smo skupaj z otroki na aktiven način skozi vodene in proste 

dejavnosti spoznavali kovine in njihove lastnosti ter se seznanili z nekaterimi postopki in 

pripomočki za obdelavo kovin. 

 

1. dejavnost: SKRIVNOSTNA ŠKATLA 

CILJI DEJAVNOSTI: 

− Otrok rokuje s kovinskim predmetom (kovinska cev) in ga prosto raziskuje. 

− Otrok s kovinskimi cevmi ustvarja zvok. 

− Otrok spoznava material po zvoku. 
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OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

V igralnico prinesem škatlo, v katero predhodno položim kovinske cevi različnih debelin in 

dolžin. Škatlo pred otroki potresem, pred tem pa jih opozorim, naj dobro poslušajo, kaj slišijo. 

Škatla nato potuje od otroka do otroka, vsak otrok jo potrese in pozorno posluša. Sledi 

pogovor o tem, kaj so slišali in njihova predvidevanja o tem, kaj se nahaja v škatli. Odpremo 

škatlo in si ogledamo njeno vsebino. Otrokom podam navodilo, naj iz škatle vzamejo 

kovinske cevi v zaporedju »ozka, široka, ozka, široka«. Otroci iz škatle jemljejo cevi v 

zaporedju, kot sedijo v krogu, nato pa izbrano cev samostojno raziskujejo.  

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z otroki smo se usedli v krog, kjer sem jim 

podala navodilo, naj pozorno prisluhnejo. 

Pred otroki sem dobro pretresla škatlo, v 

kateri so se nahajale različne kovinske cevi. 

Nato je škatla potovala od otroka do otroka, 

da so lahko bolje slišali zvok ter občutili, 

kakšna je teža skrivnostne škatle (Slika 34). 

Slika 34: Zaznavanje teže in zvoka skrivnostne škatle. 

 

Otroci so ugotovili, da se v škatli nahaja nekaj težkega. Nato sem otroke vprašala: »Kaj 

mislite, da se skriva v tej skrivnostni škatli?«. Otroci so podali različne odgovore, kot so: 

− »Notri je razbito steklo.« 

− »Zvončki od palčice.« 

− »Glasbila.« 

− »Steklenice od soka.« 

− »Stekleni kozarci.« 

− »Taki glasni zamaški.« 

− »Mogoč je not orodje.« 

− »Krožniki.« 

Večina otrok je bila mnenja, da se notri nahaja nekaj steklenega. Nato smo si skupaj 

pogledali, kaj se skriva v škatli. Otroci so takoj opazili, da so notri različne cevi, ki so iz 

kovine. Deček A je dodal: »Zdj pa vem, zakaj je blo tok glasn, k je bla not kovina«. Po 
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podanem navodilu, naj si otroci iz škatle izberejo cevi v zaporedju »široka cev, ozka cev, 

široka cev, ozka cev« po vrsti, kot sedijo v krogu, je vsak otrok iz škatle vzel kovinsko cev 

(Slika 35). Približno polovica otrok je pri izbiri cevi po podanem navodilu imela težave, druga 

polovica otrok pa je izbrala ustrezno cev. Skupaj z otroki smo si ogledali zaporedje cevi, ki so 

jih iz škatle vzeli otroci – sami so ugotovili, da niso v zaporedju »široko, ozko, široko, ozko«, 

kot je bilo navodilo. Skupaj smo si izmenjali cevi, dokler njihovo zaporedje ni bilo pravilno. 

Eden izmed otrok, ki je to sam predlagal, je zaporedje še enkrat preveril. Otroci so nato 

kovino raziskovali z večino čutil. 

.  

Slika 35: Ugotavljanje upoštevanja podanega navodila in menjava cevi v pravilno zaporedje. 

 

Otroci so med raziskovanjem kovinsko cev uporabljali kot daljnogled, piščal, flavto, 

kuhalnico (Slika 36). Najbolj zanimivo jim je bilo gledanje skozi in pihanje v cev.  

Po končanem prostem raziskovanju sem otroke spodbudila k razmišljanju, kaj se zgodi, če v 

cev pihnemo. Otroci so že med prostim raziskovanjem ugotovili, da ob pihanju v cev nastane 

zvok. Nato je vsak otrok po vrstnem redu, kakor so sedeli, pihnil v kovinsko cev (Slika 37).  

 
Slika 36: Kovinska cev kot »daljnogled«. 

 
 Slika 37: Pihanje v kovinsko cev. 
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Otroke sem pred tem opozorila, naj bodo pozorni na zvok. Otroci so ugotovili, da se zvok 

razlikuje glede na debelino cevi: široka cev ima nižji 

zvok kot ozka cev.  

Vsak otrok je nato iz škatle vzel še eno cev; cevi so 

med seboj drgnili in tolkli. S cevmi smo nato še 

ritmično ustvarjali in ob tem prepevali različne 

pesmi (Slika 38). 

Slika 38: Ritmično ustvarjanje s kovinskimi cevmi. 

 

2. dejavnost: OBLIKOVANJE IZ ŽICE 

CILJI DEJAVNOSTI: 

− Otrok se seznani s kovinsko žico in pripomočkom za preščip žice. 

− Otrok samostojno oblikuje poljuben vzorec iz žice. 

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrokom v krogu ponudim obešalnik iz žice. Obešalnik potuje od otroka do otroka, kjer si ga 

dobro ogledajo in otipajo. Sledi pogovor o ugotovitvah, iz česa je, kako je narejen ... Otrokom 

ponudim zvito žico. Kasneje jim dodam še klešče za prerez žice. Vsak otrok si nato oblikuje 

poljuben vzorec iz kosa žice. Na koncu dejavnosti si ogledamo končne izdelke.  

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z dejavnostjo sem želela doseči, da otroci spoznajo, da žico lahko ročno zvijamo in 

oblikujemo ter da za prerez žice potrebujejo posebne klešče. Otrokom sem najprej v krogu 

pokazala obešalnik. Otroci so predmet takoj prepoznali in povedali, da je to obešalnik.  

Obešalnik je nato potoval od otroka do otroka, kjer so ga dobro otipali in si ga ogledali (Slika 

39). Medtem sem jih spodbujala k razmišljanju, iz katerega materiala je narejen obešalnik. 
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Slika 39: Tipanje in ogledovanje obešalnika iz žice. 

 

Otroci so brez težav ugotovili, da je obešalnik narejen iz kovine, in sicer iz kovinske žice. 

Otrokom sem nato ponudila zvitek trše žice. Vprašala sem jih, ali bi lahko iz te žice 

izdelali/oblikovali obešalnik. Odgovorili so, da lahko, vendar so kmalu ugotovili, da je žica 

predolga. Spodbudila sem jih k razmišljanju, kako bi žico lahko razrezali na manjše kose. 

Deklica T je predlagala, da lahko žico prerežemo s škarjami. Odšla je do kotička, kjer imajo 

otroci na voljo otroške škarje in poizkusila (Slika 40). Otroci so ugotovili, da s škarjami ne 

moramo prerezati žice, saj je predebela in pretrda za škarje.  

Nato je deček A predlagal, da lahko poskusimo z orodjem, ki ga imajo v kotičku. Deček je 

odšel do kotička, prinesel plastične klešče in poskusil (Slika 41). Otroci so ugotovili, da je to 

igrača, zato deček z njo ni mogel preščipniti žice. 

  
Slika 40: Poskus prereza kovinske žice s škarjami. 

  
Slika 41: Poskus preščipa  žice s plastičnimi kleščami.  

 

Otroci so ugotovili, da za preščip žice potrebujemo prave klešče (orodje). Otrokom sem 

ponudila prave klešče. Vsak otrok je poskusil žico odščipniti s kleščami (Slika 42).  Nekateri 

otroci so imeli pri ščipanju s kleščami težave, zato sem jim pomagala. 
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Slika 42: Preščip kovinske žice s pravimi kleščami-orodje.  

 

Ko so vsi otroci dobili svoj kos žice, sem jih dala navodilo, naj iz žice izdelajo poljuben 

vzorec. Vsak otrok si je v igralnici izbral svoj kotiček, kjer je lahko v miru oblikoval (Slika 

43). Otroci pri oblikovanju in zvijanju žice niso imeli težav. Nekateri so bili zelo spretni in 

izvirni, drugi manj. 

Ko so prenehali z oblikovanjem, je vsak otrok predstavil, kakšen vzorec je oblikoval iz žice. 

Kot je vidno na Sliki 44, so iz žice nastali različni izdelki, kot so: balon, roža, solza, srce, hrib, 

žoga, zajec ... 

  

Slika 43: Oblikovanje poljubnega vzorca iz žice. 

 

 Slika 44: Izdelki oblikovanja iz žice 

 

  
 

3. dejavnost: ZVIJANJE ŽICE PO MODELU 

 

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok se seznani s postopkom zvijanja/vodenja žice po modelu. 

− Otrok aktivno sodeluje pri vodenju žice po modelu. 
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OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrokom na mizi ponudim kose lesa, na katerih so pritrjeni žičniki v različnih motivih in žico 

različnih vrst in debelin. Najprej otrokom pokažem pravilen postopek vodenja žice po 

modelu. Vsak otrok si izbere svoj motiv in žico. Ko vsi zaključijo z vodenjem in zvijanjem 

žice po modelu, se pogovorimo in ogledamo končen izdelek.  

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Otroci so se med dejavnostjo seznanili z vodenjem žice okoli žičnikov. Najprej sem otrokom 

ponudila potreben material in predstavila postopek izvedbe. Otroci so si debelost in vrsto žice 

lahko samostojno izbrali. Opazila sem, da se je več kot polovica otrok odločila za najtanjšo 

kovinsko žico, ki je bila na plastičnem držalu in jo je bilo najlažje voditi okoli žičnikov (Slika 

45). Otroci, ki so izbrali žico na plastičnem držalu, pri vodenju žice okoli žičnikov niso imeli 

težav. Nekaj težav so imeli otroci, ki so si izbrali tršo in debelejšo žico, saj jo je bilo težje 

voditi okoli žičnikov. Trije otroci so med vodenjem žice okoli žičnikov z debelejšo žico 

obupali in si nato izbrali tanjšo in mehkejšo žico. Po končani dejavnosti smo se pogovorili o 

postopku in naredili razstavo svojih izdelkov pred igralnico (Slika 46).  

 

  

Slika  45: Vodenje žice okoli žičnikov.  

  

Slika 46: Razstava pred igralnico. 
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OSTALE DEJAVNOSTI S KOVINO 

V tednu, ko smo izvajali dejavnosti na temo kovine, so imeli otroci v kotičku ves čas na voljo 

kovinske predmete, s katerimi so se lahko prosto igrali. Na voljo so imeli tudi dve didaktični 

igri, s katerima so se srečali z uporabo magneta.  

 

 

RIBOLOV: 

Otroci so z »ribiško palico«, na kateri je bil pritrjen 

magnet, lovili »ribe« iz »ribnika«, eno po eno (Slika 47). 

Slika 47: Didaktična igra »ribolov«. 
 

PRIPELJI PALČICO OD DOMA DO VRTCA: 

Otroci so imeli pri igri na voljo podlago, na kateri je bila 

narisana pot od palčičinega doma do vrtca. Otroci so s 

pomočjo magneta nato palčico vodili od doma do vrtca in 

nazaj (Slika 48). 

 

Slika 48: Vodenje palčice od doma do vrtca. 

 

 

6.4  Ideje in načrt za izdelavo igrač 

 

S pomočjo predhodnih dejavnosti so otroci prek proste igre in vodenih dejavnosti najprej 

spoznali oba materiala, njune lastnosti in nekaj osnovnih tehnik oblikovanja, šele nato sem 

otrokom zadala problem, kako iz teh materialov izdelati darila za otroke. Otroke sem 

seznanila tudi z načrtom za izdelavo določenega predmeta. 
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1. dejavnost: NAČRTI ZA IZDELAVO IGRAČ  

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok se seznani z načrtom/s skico in potrebnimi pripomočki za risanje skice/načrta. 

− Otrok s pomočjo staršev izdela skico/načrt za izdelavo darila/igrače. 

− Otroci s pomočjo skupnega dogovora izberejo načrt za izdelavo darila/igrače. 

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Z otroki najprej obnovimo, katere materiale in postopke obdelave smo spoznali med 

predhodnimi dejavnostmi. Po pogovoru otroke spodbudim k razmišljanju o tem, kakšna darila 

za otroke lahko izdelamo iz materiala, ki smo ju spoznali in kako bi naredili načrt za izdelavo. 

Otrokom nato predstavim pravilen postopek in pripomočke, ki jih bodo potrebovali pri  

risanju načrta ter jim dam nalogo, da načrt izdelajo doma skupaj s starši. Naslednji dan si 

skupaj z otroki ogledamo narisane načrte in zberemo en načrt darila/igrače, ki ga bomo 

izdelali. 

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z otroki se najprej v krogu pogovorimo, katere materiale in postopke smo spoznali v 

predhodnih dejavnostih. Otroci so brez težav podali pridobljeno znanje o lesu in kovini. 

Nato otroke vprašam, ali imajo morda kakšno idejo, kako izdelati načrt za izdelavo darila. 

Otroci so predlagali, da idejo za darilo narišemo z barvicami na 

list papirja. 

Nato otrokom pokažem načrt za izdelavo omare ter jih 

vprašam, ali morda kdo ve, kaj je to. Otroci so brez težav 

ugotovili, da je na sliki načrt za izdelavo omare iz lesa. 

Nato si skupaj dobro ogledamo načrt in pridemo do ugotovitve, 

da za risanje načrta potrebujemo ravnilo, navaden svinčnik in 

bel list papirja. Otrokom sem potrebne pripomočke za risanje 

načrta tudi pokazala (Slika 49). 

               Slika 49: Prikaz pripomočkov za risanje načrta. 
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Otroci so zatem dobili navodilo, da skupaj s starši doma izdelajo načrt za izdelavo darila oz. 

igrače za otroke iz materiala, ki smo ga spoznali v predhodnih dejavnostih. Z zadano nalogo 

sem v dejavnosti želela aktivno vključiti tudi starše. Naslednji dan smo si skupaj z otroki 

ogledali narisane načrte. Več kot polovica otrok je navodilo upoštevala in narisala načrt za 

izdelavo darila z navadnim svinčnikom in ravnilom. Druga polovica otrok pa je svoj načrt 

narisala z barvicami ali brez ravnila.  

Vsak otrok je svoj načrt predstavil in povedal iz katerega materiala bi izdelal narisano darilo 

oz. igračo (Slika 50).  

 
Slika 50: Deček pri predstavljanju narisanega načrta za avtomobil. 

 

Ker je največ otrok narisalo načrt za izdelavo avtomobilov ali nakita, smo se skupaj z otroki 

dogovorili, da za otroke izdelamo kar dve različni vrsti daril – avtomobile in ogrlice (Slika 51 

in 52). 

 

  
Slika 51: Načrti za izdelavo ogrlice.   

 
Slika 52: Načrt za izdelavo avtomobila. 
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Z otroki smo se skupaj dogovorili tudi, iz katerega materiala bi izdelali avtomobile in iz 

katerega materiala bi izdelali ogrlico. Otroci so prišli do končne skupne ideje, da izdelamo 

avtomobil iz lesa ter ogrlico iz kombinacije kovine in lesa (kovinska žica za nakit in lesene 

perlice). Opazila sem, da so vsi otroci sodelovali pri dogovarjanju in podajanju idej. 

Otroci so ob koncu dejavnosti podali željo, da bi tudi oni postali palčki pomagalčki, zato sem 

jim naslednji dan pripravila dejavnost, s katero smo ustvarili pravo »tovarno igrač«. 

 

2. dejavnost: TOVARNA IGRAČ 

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok poljubno okrasi kapo s flomastri za tekstil. 

− Otrok uživa v glasbenem ustvarjanju. 

− Otroci se samostojno predstavijo ostalim dvem skupinam otrok. 

− Otrok aktivno sodeluje pri pripravi prostora.  

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrokom sešijem bele kape iz blaga, ki jih bodo poljubno okrasili s flomastri za tekstil, nato 

pa si bodo izbrali barven cofek, ki ga bodo s pomočjo strokovne delavke nalepili na kapo. 

Igralnico bomo spremenili v »tovarno igrač«, tako da bomo v prostor prinesli delovne mize 

(mize, ki jih uporabljamo za tehnične dejavnosti) in pripravili orodje in pripomočke, ki jih 

potrebujemo za obdelavo materialov. 

 

ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Na željo otrok, da postanejo palčki pomagalčki, sem jim prinesla sešite bele kape iz blaga. 

Vsak otrok si je izbral eno kapo. Otroci so kape po želji okrasili s flomastri za tekstil (Slika 

53). Opazila sem, da je bila večina otrok pri okraševanju kap natančnih in vztrajnih, le trije 

otroci pa pri tem niso bili vztrajni in so hitro končali z delom. Otroci so s pomočjo strokovnih 

delavk na kape nalepili izbrane cofke različnih barv (Slika 54). Izdelane kape smo si skupaj 

ogledali, jih nadeli na glave in se prelevili v palčke pomagalčke. Z otroki smo se odpravili na 

potep po vrtcu, kjer smo se prestavili ostalim skupinam, ob tem pa prepevali pesmi o palčkih. 
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Po končanem druženju z ostalimi skupinami otrok smo skupaj z otroki prinesli v igralnico 

delovne mize ter v igralnici uredili prostor, nato pa pripravili še orodja, ki jih bomo 

potrebovali za obdelavo materialov. 

 

 Slika  53: Okraševanje kap za palčke pomagalčke. 

  

Slika  54:  Okrašene kape za palčke pomagalčke 
 

 

6.5  Izdelovanje igrač 

 

V naslednjih dejavnostih smo se skupaj z otroki lotili izdelovanja daril za otroke, kot so se 

dogovorili s palčico. Lotili smo se izdelovanja ogrlic in avtomobilov.  

1. dejavnost:  IZDELOVANJE OGRLICE 

 

CILJI DEJAVNOSTI 

− Otrok se seznani s postopkom izdelave ogrlice. 

− Otrok aktivno sodeluje v vseh postopkih izdelave ogrlice in izdela končni 

izdelek. 

− Otrok razvija fino motoriko. 

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Z  otroki se zberemo v krogu, kjer si ogledamo narisane načrte za ogrlico in se pogovorimo, 

kaj vse potrebujemo za njeno izdelavo. V naslednjih dneh otrokom prinesem ustrezen 

material za izdelavo in skupaj se lotimo izdelave.  
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ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z otroki smo si najprej ogledali načrte/skice za ogrlico in skupaj prišli do ugotovitve, kaj vse 

potrebujemo za njeno izdelavo in kako bi jo izdelali. Naslednji dan sem otrokom prinesla 

različne lesene perlice. Pred pričetkom dela smo se najprej prelevili v palčke pomagalčke 

(nadeli smo si izdelane kape), spremenili igralnico v »tovarno igrač«, zaščitili delovno 

površino in si oblekli zaščitne majice.  

Otroci so izbrali poljubno število in obliko perlic, ki so jih pobarvali z različnimi barvami 

(Slika 55). Opazila sem, da so otroci največkrat posegali po velikih lesenih perlicah, saj jih je 

bilo lažje pobarvati in držati med barvanjem. Večina otrok je bila pri barvanju vztrajnih. 

Pobarvane perlice so nato odložili na list papirja, na katerem so se posušile (Slika 56). 

 
Slika 55: Palčki pomagalčki med barvanjem lesenih 

perlic. 
 

Slika 56: Odlaganje pobarvanih perlic  na list papirja. 
 

 

Posušene perlice so otroci zložili iz papirja vsak na svoj plastičen krožnik, da perlic med seboj 

niso zamenjali in pomešali. Nato smo se lotili izdelovanja ogrlic. Za izdelovanje ogrlice smo 

potrebovali žico za izdelovanje nakita, sponko za spenjanje ogrlice in pobarvane perlice. Vsak 

otrok si je najprej s kleščami odščipnil kos žice, na katero je nato natikal perlice v poljubnem 

zaporedju (Slika 57). Pri odščipu žice otroci niso imeli težav, saj so se s tem postopkom že 

srečali, ko smo spoznavali kovino, njene lastnosti in postopke obdelave.  

Ko so otroci končali z natikanjem perlic, sem jim nadela zaključno sponko, s katero so lahko 

verižico odpenjali in zapenjali. Konec žice sem zaščitila s koščkom lepilnega traku, da je bila 

verižica varna za uporabo (Slika 58). 
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Slika  57: Natikanje perlic na žico. 
  

Slika 58: Izdelana ogrlica za darilo. 

 
 

Večina otrok je bila pri natikanju perlic na žico spretnih in potrpežljivih, zato pri tem 

postopku niso imeli težav. Težavo je imelo samo nekaj otrok, saj so pri natikanju perlic hiteli 

in niso bili potrpežljivi, zato so jim perlice uhajale z žice. Na koncu smo si končne izdelke 

ogledali in jih razstavili, da so si jih lahko ogledali starši.  

 

3. dejavnost: IZDELAVA AVTOMOBILOV 

 

CILJI DEJAVNOSTI  

− Otrok se seznani z postopkom izdelave avtomobila iz lesa. 

− Otrok aktivno sodeluje v vseh postopkih izdelave avtomobila iz lesa. 

− Otrok izdela končni izdelek.  

− Otrok predstavi končni izdelek palčici, ob tem pa zna opisati lastnosti posameznega 

materiala (kovina, les) in ju med seboj primerjati. 

 

OPIS NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Z otroki si najprej ogledamo načrte/skice za izdelovanje avtomobila in se pogovorimo, kaj vse 

potrebujemo za njegovo izdelavo. Otrokom v naslednjih dneh prinesem potreben material 

(nepobrušene kose lesa, v katerih so zvrtane luknje, manjše nepobrušene kose lesa, os za 

pritrditev koles, okrogle lesene ploščice s sredinsko luknjo, mekol lepilo, čopiče in zaščitni 

premaz) za izdelovanje in skupaj se lotimo izdelovanja. 
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ANALIZA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Z otroki smo se posedli v krog, kjer smo si najprej dobro ogledali skice za izdelavo  

avtomobila. Skupaj smo prišli do ugotovitve, kaj vse potrebujemo za njegovo izdelavo.  

Naslednji dan sem otrokom prinesla ves potreben material za izdelavo.  

Otroci so predlagali, da bi »tovarno igrač« pri naslednjem postopku imeli zunaj, zato smo na 

terasi vrtca najprej pripravili delovne mize ter ves potreben material in pripomočke za 

brušenje. Ker je bil zimski čas, so otroci potrebovali pokrivala za ušesa, zato pri tej dejavnosti 

nismo uporabili kap, s katerimi bi postali palčki pomagalčki. 

Vsak otrok si je izbral velik kos lesa, manjši kos lesa (nekateri so si izbrali dva ali več), dve 

leseni osi, štiri okrogle ploščice za kolesa in brusno ploščico za brušenje lesa (brusni papir 

pritrjen na kos lesa) ali brusni papir. Otroci pri brušenju lesa niso imeli težav, saj so se s 

postopkom že seznanili, ko smo spoznavali les in njegove lastnosti. Otroci so zbrusili vse 

lesene površine (Slika 59 in Slika 60). 

 
Slika  59: Brušenje lesenih delov za avtomobil. Slika 60: Brušenje lesenih osi. 

 

V naslednjih dneh smo se z otroki lotili sestavljanja avtomobila. Pri nadaljnjih postopkih so 

otroci zopet postali palčki pomagalčki. Pred začetkom vsakega postopka smo si najprej 

pripravili »tovarno igrač« (zaščitili delovne površine ter na njih pripravili potrebne 

pripomočke in orodja). 

Otroci so najprej, z lepilom primernim za lepljenje lesa, zalepili skupaj večji in manjši kos 

lesa. Kot je razvidno s Slike 61, so otroci lepilo nanašali na manjšo površino lesa s pomočjo 

čopiča. Nato so namazan (manjši kos) lesa poljubno pritrdili na večji kos. Pri nanašanju lepila 

in lepljenju kosov lesa skupaj otroci niso imeli težav.  

Preden so otroci dokončno sestavili vse sestavne dele avtomobila skupaj, so vse lesene kose 

premazali z zaščitnim premazom. Uporabili smo univerzalni akrilni premaz na vodni osnovi, 
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tako da so ga lahko uporabljali otroci. Otroci so s čopičem nanašali zaščitni sloj na les (Slika 

62). Pri nanašanju zaščitnega sloja niso imeli težav.  

 

 

Slika 61: Nanašanje lepila na les. 

 

Slika 62: Nanašanje zaščitnega premaza za les. 

 

 

Ko se je zaščitni sloj posušil, smo pričeli s 

sestavljanjem avtomobila. Vsak otrok si je na 

mizo prinesel vse svoje sestavne dele in se lotil 

sestavljanja (Slika 63). Pred tem sem otrokom 

pokazala in dala navodila za pravilno 

sestavljanje avtomobila. Otroci so po večini 

samostojno in brez težav sestavili vse sestavne 

dele skupaj. Težave pri sestavljanju so imeli le 

trije otroci, ki smo jim nato pomagali. 

Slika 63: Sestavljanje avtomobila. 

 

Po končani dejavnosti sem v igralnico vstopila oblečena v kostum  palčice. Otroci so se 

prihoda palčice zelo razveselili in pričeli kazati darila, ki so jih izdelali za otroke. Otroci so 

palčici pokazali izdelane avtomobile in ogrlice, ob tem pa ponovili postopek izdelave ter 

lastnosti materialov, ki so jih spoznali tekom dejavnosti (Slika 64). 
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Slika 64: Ogled izdelanih daril skupaj s palčico. 

 

 

Otroci so nato sami pričeli darila za otroke zlagati na kup, da jih bo palčica lahko odnesla 

otrokom. Otroke sem nato razveselila z novico, da se je našla zamenjana vreča, v kateri so 

bile igrače za otroke, zato so lahko izdelana darila/igrače obdržali. 

Otroci so avtomobile nato shranili v kotiček, kjer so jim bili ves čas na voljo za igro. Z njimi 

so se igrali pri prosti igri (Slika 65) ter izdelali avtomobilsko razstavo (Slika 66). 

 

  

Slika 65: Prosta igra z izdelanimi avtomobili 

  

Slika 66: Razstava avtomobilov 
 
 

V naslednjih dneh smo skupaj z otroki izdelali tudi cesto, po kateri so vozili avtomobile. 

Otroci so na cesto samostojno pričeli dodajati lesene gradnike in prometne znake, ki so jih 

imeli na voljo v kotičku. Tako so nastali mostovi, podvozi in predori. Ob cesti pa je bila 

urejena tudi prometna signalizacija s prometnimi znaki (Slika 67). Pri prosti igri sem opazila, 

da je bila pri igri prisotna igra vlog.  
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Otroci so na svoje avtomobile samostojno pričeli risati s flomastri, ki so jih imeli na voljo v 

ustvarjalnem kotičku (Slika 68). Opazila sem, da so si avtomobile okrasile predvsem deklice. 

 

  

Slika  67: Otroci pri igri z avtomobili 

  

Slika  68: Okraševanje avtomobila 

 

Ogrlice so otroci odnesli domov. Nekateri otroci so svoje ogrlice podarili staršem, drugi pa so 

jih obdržali zase. 
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POSEBNOSTI  

Otroci so v mesecu, ko smo izvajali projekt, uživali in pokazali interes ter zanimanje za 

dejavnosti. Opazila sem, da so otroci bili pozornejši na okolico okoli sebe ter opazovali, iz 

katerega materiala so izdelane določene stvari/predmeti. Opazovali so predmete na igrišču, v 

igralnici, garderobi, na sprehodu in pa tudi doma, ob tem pa obnavljali lastnosti določenega 

materiala. 

Deček U je bil nad izvajanjem projekta tako navdušen, da je doma s pomočjo očeta izdelal 

izdelek iz lesa ter kovine, ga prinesel v vrtec ter predstavil otrokom (Slika 69). S pomočjo 

akumulatorskega vijačnika je pritrdil kovinske vijake v les in tako zapisal svoje ime. 

 

Slika 69: Izdelek dečka iz lesa in kovine. 
 

Otroci so med izvajanjem projekta samostojno pričeli risati tudi risbice za palčico ter ji 

pošiljati »pisma« (pri prosti igri – igra vlog, Slika 70). 

 
Slika 70: "Pismo" za palčico. 
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7 DISKUSIJA 
 

 

V diskusiji bomo predstavili, ali smo dosegli zastavljene cilje (C1–C4) in kako smo 

odgovorili na hipoteze (H1–H4).  

Sledili smo sledečim ciljem (C1–C4): 

C1: Podati pogled in opis aktivnega učenja v vrtcu. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem na začetku predstavila učenje in njegove metode, 

saj ob besedi učenje še vedno velikokrat pomislimo na sedenje za knjigami in na učenje na 

pamet, vendar temu ni tako. Otroci se učijo že v vrtcu, in sicer z igro ter skozi različne vodene 

dejavnost in aktivnosti. Pri aktivnem učenju je pomembno, da so otroci čim bolj aktivni in 

samostojno raziskujejo, saj se otroci največ naučijo takrat, ko so sami aktivno vključeni v 

proces raziskovanja. Pri vsem tem pa ima pomembno vlogo vzgojitelj, saj otrokom na podlagi 

njihovih interesov in spodobnosti ponudi primerno spodbudo, materiale, pripomočke ter 

organizira primerno okolje za aktivno učenje. Pri aktivnem učenju lahko vzgojitelji 

uporabljajo različne oblike aktivnega učenja, ki so primerne za delo v vrtcu. Učenje in aktivno 

učenje v vrtcu sem podrobneje opisala v drugem in tretjem poglavju diplomskega dela. 

C2: Predstaviti  materiale, uporabne za delo in učenje v vrtcu, s poudarkom na lesu in 

kovinah. 

Materiale, uporabne za delo in učenje v vrtcu, sem predstavila v petem poglavju diplomskega 

dela. Osredotočila in omejila sem se predvsem na dva materiala, in sicer na les in kovino, ter 

predstavila njune posebnosti, lastnosti in orodja ter pripomočke za obdelavo, ki so primerni 

tudi za delo in učenje v vrtcu. Omejila sem se na materiala les in kovino, saj so rezultati 

anketnega vprašalnika (v prilogi) pokazali, da največ anketiranih strokovnih delavcev pri 

svojem delu v vrtcu uporablja material les, najmanj pa kovine. 

Materiala sem predstavila tudi prek različnih dejavnostih v vrtcu. Otroci so skozi vodene 

dejavnosti in prek prostega raziskovanja aktivno spoznavali lastnosti lesa in kovin. Seznanili 

so se tudi z različnimi osnovnimi postopki obdelave ter se srečali s primernim orodjem in 

pripomočki za obdelavo določenega materiala. Izvedene dejavnosti, prek katerih so se otroci 
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manipulirali z lesom in kovinami, so podrobneje opisane in predstavljene v sedmem poglavju 

diplomskega dela. 

C3: Podati trenutno stanje aktivnega učenja ob rabi različnih materialov v vrtcu, kot ga 

zaznavajo strokovni delavci. 

Mnenja strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu sem pridobila prek anketnega vprašalnika  

(Priloga 10.1), ki je bil namenjen vsem strokovnim delavcem, ki so zaposleni v vrtcu. V 

anketi je sodelovalo 40 anketirancev. S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da 

večina anketiranih strokovnih delavcev spodbuja aktivno učenje v vrtcu in ga pri svojem delu 

uporablja. Najbolj primerna oblika aktivnega učenja se anektiranim strokovnim delavcem zdi 

izkustveno učenje, najmanj primerna pa se jim zdi oblika problemskega dela. Pri izbiri 

različnih materialov strokovni delavci največkrat posegajo po naravnih materialih, in sicer po 

lesu, najmanjkrat pa po kovinah. Zaznave anketiranih strokovnih delavcev so podrobneje 

analizirane in opisane v šestem poglavju diplomskega dela. 

C4: Kritično analizirati in ovrednotiti aktivno učenje ob manipulaciji z lesom in kovino. 

V vrtcu sem izvedla enomesečni projekt, pri katerem so bili otroci aktivno vključeni v 

manipulacijo z lesom in kovino. Skozi načrtovane in proste dejavnosti so otroci spoznavali 

lastnosti lesa in kovin, seznanili so se z nekaterimi osnovnimi postopki obdelave in spoznali 

ustrezne pripomočke ter orodja za obdelavo lesa in kovin. Skozi izvedbo projekta so otroci iz 

dejavnosti v dejavnost pridobivali in utrjevali svoje znanje o lastnostih ponujenega materiala. 

Podrobnejši opis kritičnega analiziranja in ovrednotenja se nahaja v sedmem poglavju, in 

sicer med samim opisom izvedene dejavnosti, kjer sem poleg opisa dejavnosti podala tudi 

analizo izvedbe in jo ovrednotila. 

 

Preverili smo tudi hipoteze in prišli do naslednjih ugotovitev (H1–H4): 

H1: Večina anketiranih strokovnih delavcev spodbuja aktivno učenje v vrtcu. 

Dobljene rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavce 

zaposlene v vrtcu (v prilogi). Rezultati so pokazali, da kar 95 % anketiranih strokovnih 

delavcev spodbuja aktivno učenje v vrtcu, zato lahko prvo hipotezo potrdimo.   
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H2: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti prepoznala materiala kovino in les. 

Otroci so skozi celoten projekt pri različnih dejavnostih na aktiven način spoznavali materiala 

les in kovino. Že po izvedeni prvi dejavnosti je večina otrok prepoznala materiala les in 

kovino, zato lahko drugo hipotezo potrdimo.  

 

H3: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti  ustrezno uporabila orodja za obdelavo 

določenega materiala. 

Otroci so se med izvajanjem projekta seznanili tudi z uporabo ustreznih pripomočkov in 

orodij za obdelavo lesa in kovin. Otroci so se pri oblikovanju lesa srečali z brušenjem lesa, 

zabijanjem žičnikov v les z ročnim kladivom, lepljenjem lesenih kosov in z lakiranjem lesa z 

zaščitnim sredstvom. Pri oblikovanju kovine pa so se otroci srečali s preščipom žice s 

kleščami, z ročnim zvijanjem žice in vodenjem žice okoli žičnikov. Večina otrok je po 

izvedeni dejavnosti ustrezno znala uporabiti pripomočke in orodja za obdelavo materiala, zato 

lahko tretjo hipotezo potrdimo.  

 

H4: Večina otrok bo po izvedeni dejavnosti znala določiti lastnosti materialoma in ju 

znala poiskati v svoji okolici. 

Otroci so pri prosti igri, prostem raziskovanju in prek vodenih dejavnosti aktivno spoznavali 

lastnosti lesa in kovin. Po izvedenih dejavnostih so vsi otroci materialoma znali določiti 

lastnosti in ju znali poiskati v svoji okolici, zato lahko četrto hipotezo potrdimo. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil predstaviti aktivno učenje v vrtcu in ugotoviti, katere 

materiale strokovni delavci pri svojem delu v vrtcu uporabljajo in otrokom nudijo največkrat 

in katere materiale najmanjkrat. 

Les je naravno dostopen material, ki ga najdemo v naši okolici in lahko uporabljamo, 

obdelujemo in oblikujemo na različne načine. Otroci se z lesom v vrtcu srečajo pri različnih 

dejavnostih. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da strokovni delavci les pri svojem 

delu v vrtcu uporabljajo največkrat. Najmanjkrat pa pri svojem delu uporabljajo kovino, saj je 

kovina manj dostopna kot les in jo težje oblikujemo in iz nje izdelujemo. 

V ta namen sem v svojem diplomskem delu izvedla enomesečni projekt, v katerem sem 

otrokom na aktiven način želela približati materiala les in kovino. Pri zbiranju materiala za 

dejavnosti v vrtcu sem pričakovala, da bo les lažje dostopen kot kovina, saj je les naravni 

material, ki ga najdemo v našem okolju. Pričakovala sem tudi, da bodo pripomočki in orodja 

za les lažje dostopni kot pripomočki in orodja za kovino. Vendar sem ugotovila, da sta tako 

les kot kovina lahko dostopna materiala. V vrtcu se otroci s kovino srečajo največkrat v obliki 

žice, ta pa je lahko dostopna v trgovinah z različnimi materiali. Prav tako so lahko dostopni 

tudi osnovni pripomočki in orodja, kot so brusni papir, kladivo, žičniki in klešče. 

Največji izziv pri diplomskem delu mi je predstavljalo načrtovanje dejavnosti na temo kovine, 

saj sem želela poiskati najbolj primeren način, kako jih otrokom čim bolj približati. Rezultati 

ankete so namreč pokazali, da vzgojitelji v vrtcu kovine poredko uporabljajo. Pred izvedbo 

projektne dejavnosti v vrtcu na temo les in kovine sem pričakovala, da bo otrokom les bolj 

poznan kot kovina ter da bodo pri seznanjanju z osnovnimi postopki obdelave spretnejši pri 

obdelovanju lesa kot kovine, saj jim je material les bližje. Po izvedenih dejavnostih pa sem 

ugotovila, da razlike pri usvajanju ciljev med spoznavanjem in obdelovanjem lesa ali kovine 

ni bilo.  

Upam, da sem s svojim diplomskih delom spodbudila vzgojitelje k temu, da bodo pri izbiri 

materialov izvirni ter da bodo pri svojem delu v vrtcu uporabljali tudi materiale, ki se jih 

izogibajo in so manj dostopni in poznani.   
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10 PRILOGA 
 

 

10.1  Anketni vprašalnik 

 

Priložen je anketni vprašalnik za strokovne delavce. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Janja Avguštin, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. V 

tem študijskem letu me čaka še diplomska naloga. Izvajala jo bom pri predmetu tehnična 

vzgoja na temo aktivno učenje predšolskih otrok in raziskovanje različnih materialov. Na Vas 

se obračam s prošnjo za pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika. Anketa je anonimna, rezultate 

pa bom uporabila zgolj v namen raziskovanja v diplomskem delu.  

           Hvala 

Janja Avguštin 

OSNOVNI PODATKI: 

1. Spol:      Ž        M 

2. Opravljate delo:  a) vzgojitelja/vzgojiteljice   

b) pomočnika/pomočnice 

c) drugo     __________________________ 

3. Delovna doba v vrtcu (izrazite v številkah): _______________ 

5. Starost otrok v vašem oddelku: ________________________ 

 

 

 



 

II 

VPRAŠALNIK: 

 1. Ali spodbujate aktivno učenje v vrtcu? 

a) Ne. Zakaj ne?__________________________________________________________ 

b) Da. Katere vrste/oblike? 

______________________________________________________________ 

 

2. V tabeli označite (obkrožite) in ocenite primernost aktivnega učenja (1 – malo primerno, 5 

– zelo primerno). 

Izkustveno učenje 1 2 3 4 5 

Učenje z raziskovanjem in poizvedovanjem 1 2 3 4 5 

Učenje ob igri 1 2 3 4 5 

Projektno delo in učenje 1 2 3 4 5 

Problemsko delo 1 2 3 4 5 

Drugo (napišite kaj)_______________________ 1 2 3 4 5 

 

 

3. Katere materiale največ uporabljate pri svojem delu v vrtcu? 

 

 

 

 

4. Kaj otroci spoznavajo/se učijo ob raziskovanju različnih materialov? 

 

 



 

III 

 

5. Kakšna časovna omejitev se vam zdi najbolj primerna za izvajanje dejavnosti v vrtcu? 

 

a) do 15 min 

b) od 15 do 30 min 

c) od 30 do 45 min 

d) od 45 do 60 min 

e) več kot 60 min 

f) drugo : 

 

 

 

 6. Kakšne oblike in metode dela se vam zdijo najbolj primerne za izvajanje dejavnosti  

strategije raziskovanja različnih materialov? Ocenite od 1 do 5!  

 

Oblika  Ocena Metoda Ocena 

Individualno 

 

 Verbalna  

Dvojice 

 

 Demonstracija  

Manjše skupine (3–4 otroci) 

 

 Delo s tekstom  

Pol skupine 

 

 Risanje  

Cela skupina 

 

 Elaboracija (poster, 

razstava…) 

 

Skupinska – diferencirana 

 

 Praktično delo  

Drugo:_______________________ 

 

 Igralne improvizacije 

 

 

 

 

 

7. Kako pri svojem delu v vrtcu najpogosteje stopnjujete dejavnosti? 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

IV 

8. Kako v vrtcu ocenjujete napredek/učinek izvedene dejavnosti? 

 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


