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POVZETEK 

Senzorna integracija v likovni (kiparski) dejavnosti je aktivnost, ki obsega sprejemanje in 

oblikovanje dražljajev, ki oblikujejo vedenje, zaznave in učenje. 

V teoretičnem delu diplomske naloge Senzorna integracija skozi kiparsko dejavnost sem 

predstavila kiparstvo v predšolskem obdobju in senzorno integracijo v povezavi s kiparsko 

dejavnostjo. 

V empiričnem delu sem izvedla sedem kiparskih dejavnosti z različnimi vrstami materiala 

(glina, mivka, zemlja, das masa, veje, listje, lubje, mavec in goba za aranžiranje). S pomočjo 

opazovalnega lista sem opazovala in beležila odzive otrok pri soočanju z različnimi kiparskimi 

materiali in njihovo vrednotenje kiparskega rezultata. Zanimalo me je tudi, kako otipne 

značilnosti kiparskega materiala vplivajo na otrokove želje po ponovni uporabi posameznega 

materiala. Analizo sem dopolnjevala tudi s fotodokumentacijo posamezne dejavnosti. 

 

Ključne besede: senzorna integracija, kiparstvo, otipne značilnosti kiparskih materialov, 

odzivi otrok, motivacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Sensory integration together with art (sculpture) is an activity that involves receiving and 

modelling stimuli that shape behaviour, perception and learning. 

In my thesis, Sensory integration through sculptural activity in the theoretical part, I presented 

sculpture in the preschool period and sensory integration in relation to sculptural activity. 

In the empirical part, I performed seven sculptural activities with different types of materials 

(clay, sand, soil, das clay, branches, leaves, bark, plaster and arrangement sponge). I used an 

observation sheet to observe and record the children's reactions when confronted with different 

sculptural materials and their evaluation of the sculptural result. I was also interested in how 

the tactile qualities of the sculpture material influence children's desire to reuse each material. 

I also supplemented the analysis with photo documentation of each activity. 

 

Keywords: sensory integration, sculpture, tactile characteristics of sculptural materials, 

children's responses, motivation. 
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1. UVOD 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je umetnost eno od področij, na katerem otrok izraža svoje 

ustvarjalne potenciale. Z umetniškim komuniciranjem in izražanjem razvija svoja skrita 

področja in čustva, opisuje dogodek ali stvar ali pa komunicira z umetniškim jezikom (Bahovec 

idr., 1999). 

V predšolskem obdobju likovno izražanje med drugim nastopa tudi v vlogi kognitivnega 

razvoja in otroku predstavlja pripomoček pri raziskovanju, razlagi in spoznavanju sveta okoli 

sebe. Pri mlajših otrocih ne gre za točno določeno ustvarjanje s ciljem priti do likovnega 

izdelka, ampak gre za proces spoznavanja posameznih značilnosti materiala in delno postopkov 

njegovega oblikovanja, kar predstavlja pomemben predpogoj pri razvoju (likovno) 

ustvarjalnega človeka. Načrtno in načrtovano ustvarjanje likovnega izdelka se pojavita šele 

pozneje. Likovno izražanje je pogojeno z ustvarjalnostjo in predstavlja tudi pot do vsestransko 

ustvarjalne in kritično misleče osebe (Vrlič, 2001). 

Kiparstvo je predvsem v prvem predšolskem starostnem obdobju pogosto nekoliko 

zapostavljeno, kar je z vidika celostnega razvoja škoda, saj predstavlja široko področje, ki 

omogoča oblikovanje raznovrstnih likovnih dejavnosti. Kot za sleherno likovno dejavnost v 

najzgodnejšem obdobju tudi za kiparstvo velja, da v prvi vrsti nikakor ne gre za izdelovanje 

kipov. Mlajši otroci morajo imeti možnost manipuliranja z različnimi materiali (les, glina, 

kamnine, razna testa, plastelin, lepenke, mivka, sneg, zemlja idr.), saj se na ta način seznanjajo 

s tipnimi lastnostmi posameznega materiala, njegovo težo, možnostmi manipuliranja z njim, tj. 

obdelovanja in spreminjanja teh materialov, preoblikovanja, sestavljanja, lepljenja, dodajanja 

in odvzemanja itd. 

Otroci v predšolskem obdobju pri spoznavanju kiparstva gnetejo, svaljkajo, zlagajo, sestavljajo, 

zvijajo, prepletajo, vlivajo mavec, kaširajo papir, zabijajo in lepijo, gradijo in se seznanjajo z 

raznovrstnimi odpadnimi materiali. Ko otrok spozna lastnosti materialov in orodji, pa lahko od 

njega že pričakujemo posvečanje izraznim možnostim, ki jih ti materiali nudijo (Vrlič, 2001). 

Ob tem, ko se otrok spoznava z materialom, ga gnete, svaljka ali kako drugače preoblikuje in 

obdeluje, se razvijajo različni čuti. Teorija senzorne integracije po Ayresovi (2002) razlaga 

način možganske obdelave ter sprejemanja informacij telesa in okolja skozi različne senzorne 
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sisteme. V koži je ogromno različnih vrst receptorjev za sprejemanje čutnih zaznav (dotik, 

pritisk, površina, bolečina, toplota, vlažnost, …), in čeprav ne razmišljamo veliko o dotiku, je  

taktilni sistem največji senzorični sistem, ki ima ključno vlogo pri našem fizičnem in duševnem 

delovanju (Ayres, 2002). 

2. SENZORNA INTEGRACIJA 
 

Senzorna integracija je nevrobiološki proces, ki možganom omogoča organizacijo informacij, 

ki jim jih posredujejo različna čutila (vonj, tip, okus, sluh, …), s katerimi pridobimo informacije 

o fizičnem stanju telesa in o okolju. Možgani dobljene občutke organizirajo, razvrščajo in 

urejajo, s čimer zagotavljajo pomembne informacije za normalno bivanje in delovanje telesa 

(Ayres, 2002). 

Čutila dajo informacije o okolju, ki nas obdaja in o nas samih, mi pa pridobljenim informacijam 

preko različnih izkušenj damo pomen in se nanje primerno odzovemo (Biel in Peske, 2007). 

Dražljaji, ki jih možgani prejmejo preko čutil, se razvrstijo v pomembne in nepomembne 

informacije, ki se povežejo s preostalimi senzornimi informacijami, spomini, občutki in 

mislimi, ki so podlaga za gibanje, vedenje, mišljenje in procese učenja (Ayres, 2008; Garland, 

2014). 

Senzorni dražljaji vplivajo na otroško igro in socialne interakcije, na delo in učenje, hranjenje, 

oblačenje, spanje in druge dnevne aktivnosti. Nekatere dražljaje ima otrok rad, drugih ne mara. 

Slednji (tj. negativni dražljaji) vplivajo na to, da otrok izkušnjo, delo ali igro, ki tovrstne 

dražljaje sprožajo, zavrača (Peske, 2007). 

2.1. Čutno zaznavanje  

V čutilih in možganih se nezavedno in samodejno dogajajo zapleteni procesi, ki nam omogočajo 

zaznavanja slik, zvokov, vonjav in dotikov (Landa idr., 1997). Vse, kar nas obdaja, kar 

zaznavamo, nam posredujejo čuti, skozi miselni proces pa te zaznave ozavestimo in 

prepoznamo. Čuti nam torej posredujejo različne informacije o predmetu. Lahko ga vonjamo, 

tipamo in vidimo, nekatere celo okusimo ali slišimo. Skupna lastnost vseh čutov je 

posredovanje informacij, ki se smiselno povežejo v celoto in nam omogočijo, da lahko 

informacije iz okolja tudi razumemo in uporabljamo. Sočasno z razvojem čutnih organov se 

razvijajo tudi spremembe v načinu zaznavanja. V začetku gre za izrazito večsenzorno 

zaznavanje, pozneje pa to postaja vse bolj razumsko, posamezne značilnosti postajamo 

sposobni korektno prepoznati tudi zgolj na osnovi posameznega čuta (npr. vida). Otrok je vedno 
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manj zadovoljen s prvimi vtisi, zato se usmerja na določene lastnosti predmetov, jih z uporabo 

različnih čutil spoznava in analizira ter poveže predhodno in novo znanje o njih (Nemec in 

Krajnc, 2011).  

Med vsakodnevnimi dogodki (gledanje, poslušanje, tipanje, vonjanje, okušanje) se običajno ne 

sprašujemo o tem, kako naša čutila te informacije iz okolja sprejemajo in kako te dejavnosti 

izvršujemo. Med pet glavnih telesnih čutov uvrščamo vid, tip, vonj, sluh in okus. Vsak od teh 

čutov je povezan z določenim delom telesa, ki ga imenujemo čutilni organ: oko (vid) zaznava 

svetlobo, oblike, barve; uho (sluh) lovi zvočne valove; nos (vonj) je občutljiv za vonjave; jezik 

(okus) zaznava okuse; s tipom pa preko kože zaznavamo oblikovne in teksturne lastnosti. 

Dražljaje, ki jih čutila »ujamejo«, možgani obdelajo, razvrščajo in shranijo. Živčni sistem 

(živčni impulzi) možganom ne pošilja slik, zvokov ali vonjav, Tistega, kar zaznajo naša čutila, 

se ne zavemo v čutilih samih, pač pa v možganih. Čuti so med seboj prepleteni in nam 

posredujejo različne vidike ene in iste stvari (Parker, 2006; Landa idr., 1997). Vsaka izkušnja 

je torej bistveno bogatejša, če oz. ko nam informacije o njej dopolnjuje več čutil. 

2.2. Likovni čuti 

Butina (2000) piše o tem, da je likovno oblikovanje in izražanje določeno z obsegom in 

občutljivostjo likovnih čutov. Likovne čute delimo v tri vrste, ki jih ločimo po njihovih 

fizikalnih lastnostih:  

– mehanične; čut za sluh, tip in proprioceptivne čute: čut za ravnotežje in čut za lastno 

telo,  

– kemične; čut za vonj in okus, 

– elektromagnetne; čut za toploto in čut za vid.  

 

Vsak fizikalni dražljaj ima enega ali več čutov in vsak ima svoje lastnosti. Čuti za zaznavanje 

lastnega telesa (proprioceptivni čuti) so osnova za pravilno delovanje ostalih čutov. Izmed vseh 

zgoraj omenjenih čutov lahko nekoliko izločimo kemične čute (sluh, okus in čut za toploto), saj 

na likovno izražanje in oblikovanje nimajo tako močnega oz. neposrednega vpliva kot ostali. 

Čut za lastno telo, čut za ravnotežje, čut za tip in čut za vid pa pomembno sodelujejo tako pri 

likovnem oblikovanju kot pri izražanju. Čutne zaznave je mogoče glede na njihove fizične 

lastnosti, ki so temeljnega pomena pri oblikovanju in izražanju misli, razdeliti na več razredov, 

ki predstavljajo glavne elemente čutnih izkušenj in so osnova likovnega oblikovanja:  

– intenzivnost: šibko, močno, tiho, glasno, svetlo, temno itn., 
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– kvaliteta: mehko, trdo, rdeče, zeleno itn., 

– prostor: blizu, daleč, visoko, nizko, spredaj, zadaj itn. 

Skupna lastnost likovnih čutov je ta, da se vsi na nek način ukvarjajo s prostorom, ki je lahko 

resničen ali namišljen. Zato je ena glavnih nalog likovnega ustvarjanja spoznavanje odnosa med 

človekom in prostorom (Butina, 2000). 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na čutne zaznave, ki so v okviru likovnega izražanja 

še posebej močno prisotne pri kiparstvu. Gre za informacije, ki jih zagotavlja čutilo tipa in so 

za otroka v celotnem predšolskem obdobju izrednega pomena.  

2.2.1. Taktilni čut – čut tipa 

Tip je mehanski čut in če želimo karkoli zaznati, moramo uporabiti mehanski stik. Čutilo za 

tip, temperaturo in bolečino je koža. Čutnice, ki zaznavajo dražljaje, se nahajajo po celotni 

površini kože, po večini pa na dlaneh, podplatih, ustnicah in na blazinicah prstov. S tipanjem 

spoznavamo različne lastnosti predmetov in materialov (velikost, oblika, površina, teža), 

medtem ko toploto, mraz in bolečino zaznavajo živčni končiči povsod. Torej pri tipu deluje 

dražljaj neposredno, ko se koža dotakne predmeta: koža spremeni obliko; celice, občutljive na 

dotik, se odzovejo; v možganih, kamor živčni impulzi prispejo, nastane prostorska »odslikava« 

predmeta; in mi zaznamo, kakšna je lastnost materiala ali predmeta, ki ga tipamo (Musek 

Lešnik, 2007; Landa idr., 1997). Telesni čuti so bolj zapleteni, kot si predstavljamo. Čeprav je 

koža čutilo za tip, zaznava mnogo več kot le fizični dotik predmetov, ki se jih dotikamo ali 

nanje pritiskamo. Tipni čut zaznava tudi toploto, hlad, vlažnost, strukturo površine, gibe in 

bolečino (Parker, 2006).  

Otrok v predšolskem obdobju razvija taktilno občutljivost. Tip je omejen na neposreden telesni 

dotik in pridobljeni podatki imajo velik pomen pri analiziranju predmetnega okolja (velikost, 

teža, gostota, oblika in površina). S starostjo in razvojem postopoma raste sposobnost 

razlikovanja različnih dražljajev ter prepoznavanja oblik, teže in površine predmeta ter drugih 

lastnosti. Za otroke je tip eden najpomembnejših čutov, ki je ključen pri celostnem doživljanju 

in seznanjanju z dejstvom, da lahko otrok material prime, gnete, stiska, valja, mečka. Zaradi 

posameznih tipnih značilnosti so otrokom prav te pogosto navdih za likovno ustvarjanje 

(Podobnik, 2009; Horvat in Magajna, 1989), kar je še posebej prisotno pri kiparskem 

oblikovanju.  
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 3. KIPARSTVO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU 

Otrokom je kiparstvo (plastično oblikovanje) najbližja dejavnost, kadar imajo na razpolago 

veliko različnega materiala. Velja za eno od likovnih dejavnosti, pri katerih pride do izraza 

otroško oblikovanje, in je precej povezana z otroško igro (Čadež Lapajne, 2000). Otroka najbolj 

pritegne gnetljiv material, ki ga lahko gnete in stiska – že v prvem letu starosti koplje po pesku 

in blatu, kar se pozneje še stopnjuje. Postopoma začne uživati v preprostem sestavljanju, 

zvijanju upogljivega materiala (Belamarić 1986; Gerlovič in Gregorač, 1968; Tacol in 

Šupšakova, 2019). Preko igre se otrok ukvarja s prostorskimi oblikami, volumnom in površino 

– »peče potice«, zida gradove iz mivke, snežene može iz snega, omejuje svoje vrtove in 

bivališča iz niza kamenčkov, vej in drugih materialov ipd.  

Otrok skozi likovne dejavnosti kiparstva oz. plastičnega oblikovanja sprošča svojo domišljijo, 

razvija motorične spretnosti rok, spoznava lastnosti materialov (Čadež Lapajne, 2000). Pri 

kiparstvu mora zato imeti možnost gnetenja, svaljkanja, dodajanja in odvzemanja gnetljivega 

materiala, zlaganja kock, igranja in ustvarjanja z raznim odpadnim materialom, lepljenja, 

zabijanja, zvijanja upogljive žice različnih debelin, prepletanja vej/šib, grajenja z mivko, 

vlivanja mavca, lepljenja in sestavljanja odpadne škatlice, kaširanja papirja ipd. (Vrlič, 2001). 

Materiali, ki jih ponudimo otrokom, morajo biti usklajeni s sposobnostmi otrok na določeni 

stopnji razvoja. Kiparjenje z odvzemanjem materiala je za mlajšo skupino otrok nekoliko 

prezahtevno, zato otroci material predvsem gnetejo, mečkajo, svaljkajo, tolčejo, delajo gmote 

(kipe) iz materiala in material luknjajo (Hočevar, Berce, Prestor, 1982).  

3.1. Kiparski materiali 

Materiali, ki se najpogosteje uporabljajo v predšolskem obdobju pri mlajši skupini otrok, so 

mehki (glina, plastelin, das masa, slano testo) in sestavljivi materiali (lesene ali plastične 

kocke). Ponudimo jim lahko tudi druge umetne in naravne materiale. Pri svojem diplomskem 

delu sem se pri izbiri kiparskega materiala osredotočala na tip in otipne lastnosti različnih 

kiparskih materialov. V nadaljevanju sledi opis tistih kiparskih materialov, ki so bili uporabljeni 

v empiričnem delu raziskave.  

3.1.1 Mehki materiali (glina in das masa);  

Lastnost mehkih materialov je , da hitro in učinkovito spreminjajo svojo obliko. Otroci, tudi 

mlajši, jih lahko gnetejo, material dodajajo ali odvzemajo.  
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GLINA – velja za enega najprimernejših materialov za kiparjenje. Otroci glino gnetejo, stiskajo 

in pri manipuliranju z njo zelo uživajo, saj je zelo odziven material za oblikovanje. Odkrivajo, 

da lahko glino trgajo, gladijo, stiskajo, luknjajo, vanjo odtiskujejo, sestavljajo celoto iz več 

kosov. Za otroke je glina zanimiva, ker jo lahko preoblikujejo večkrat. Ko izpolnijo potrebo po 

taktilni izkušnji, ob kateri ugotavljajo njene lastnosti, običajno spontano pričnejo z 

oblikovanjem oblik. Oblikujejo preproste koščke, ki jih preoblikujejo v kroglice, svaljke ali 

kepe brez izrazite enopomenske oblike. Belamarićeva (1986) ugotavlja, da otrokom do 

približno četrtega leta starosti tudi tovrstne oblike zagotavljajo dovolj informacij, da jih 

asociativno poimenujejo, iz posameznih oblik pa postopno začno sestavljati večje in bolj 

kompleksne oblike. Glino oblikujemo z gnetenjem, stiskanjem, svaljkanjem, luknjanjem, 

dodajanjem in odvzemanjem. Če se posuši, jo lahko ponovno zmehčamo z vlaženjem in 

gnetenjem (Lapajne Čadež, 2000).  

Običajno otroci v predšolskem obdobju iz gline oblikujejo vsak del posebej, nato pa jih 

sestavljajo skupaj. Tovrsten način oblikovanja je nekoliko problematičen, saj neustrezno 

pritrjeni deli med sušenjem ali žganjem odpadejo. Zato jih je smiselno postopoma učiti, da dele 

ustrezno pritrdijo. Nekdaj je veljalo, da se otroke navaja na to, da kipce izdelajo iz enega kosa, 

vendar jim to pogosto povzroča težave (Gerlovič in Gregorač, 1968). 

Glinen izdelek lahko žgemo v za to prirejenih pečeh. Za dodatne barvne učinke lahko 

uporabimo tudi glaziranje, vendar je tovrstno oblikovanje v predšolskem obdobju manj prisotno 

zaradi zahtevnih postopkov in materialov, ki so lahko tudi zdravju škodljivi. 

DAS MASA – je mineralna, univerzalna modelirna masa, podobna glini in njenim načinom 

obdelave. Das masa je enostavne strukture in omogoča oblikovanje figuric različnih velikosti. 

Modeliranje z das maso je preprosto. Za oblikovanje lahko uporabimo različna orodja in 

pripomočke, masi lahko dodajamo barvo za različne barvne odtenke ali pa končni izdelek 

pobarvamo z akrilnimi ali podobnimi barvami; neporabljeno maso hermetično zapremo in jo 

lahko uporabljamo pri naslednjem ustvarjanju (Bead.si – spletni vir, 2021; Tomšič-Čerkez in 

Tacar, 2010). Če se das masa med modeliranjem suši, jo lahko rahlo vlažimo. Pri modeliranju 

lahko iz nje izrezujemo razne oblike in pri tem uporabljamo različne vrste pripomočkov, maso 

lahko režemo in iz nje izrezujemo z nožki, uporabljamo lahko ista orodja in pripomočke kot pri 

ustvarjanju z glino.  



7 
 

3.1.2 Naravni materiali (zemlja, mivka, veje, listje, lubje);  

MIVKA IN ZEMLJA – zemljo in mivko poznajo otroci tako iz vrtca kot izven njega, saj je mivka 

prisotna na vsakem igrišču, zemlja pa na vrtovih in v naravi. Mivka in zemlja z dodajanjem 

vode ponujata veliko možnosti oblikovanja: manipuliramo ju lahko z rokami ali pa uporabimo 

lopatke in druge pripomočke. Otroci lahko iz danega materiala oblikujejo potičke, gradove, 

ceste, mostove, živali … (Tomšič-Čerkez in Tacar, 2010). Materiala sta v osnovi sipka, zato 

otroci iz njiju ne morejo oblikovati kompleksnejših in izrazito v višino oz. v prostor segajočih 

oblik, pač pa gre večinoma za oblikovanje reliefnih oblik. V večini primerov tudi ni mogoče 

oblikovati trajnih, pač pa le začasne forme.  

VEJE, LISTJE, LUBJE – otrok se z naravnimi plodovi seznanja preko igre, njihove lastnosti pa 

spoznava tudi pri drugih področjih (npr. naravoslovje). Večina naravnega materiala je otroku 

podobno kot mivka in zemlja poznana z vrtčevskega igrišča in okolja, v katerem živi. Ker gre 

za material, ki je široko dostopen in otrokom primeren, je prav, da jim ga ponudimo tudi pri 

kiparskem ustvarjanju. S tem, ko otroci uporabljajo naraven material, se seznanjajo tudi z 

njegovo teksturo in drugimi lastnostmi. Soočajo se s tem, da tovrsten material terja specifične 

oblike sestavljanja in spajanja, saj se v nasprotnem primeru kiparska oblika seseda. S pomočjo 

vej, listja, lubja ipd. otrok ustvarja samosvoje stvaritve in gradi zgradbe. Vzgojitelj lahko otroke 

na sprehodu spodbudi k opazovanju zanimivih oblik, ki jih pozneje pri likovni dejavnosti 

upodobijo oz. poustvarijo (Eržen, Letnić, Šegula, 1970).  

3.1.3 Tekoči material (mavec);  

MAVEC – tekoči se pri najmlajših otrocih pri kiparstvu uporablja predvsem za vlivanje v 

kalupe, ki jih predhodno naredijo iz drugega materiala, najpogosteje iz gline. Da dobimo tekoči 

mavec, ga moramo zmešati z vodo, pri čemer pazimo na ustrezno gostoto tekoče mase. 

Pripravljeno maso otroci sami vlivajo v kalupe (Tacol, 1994), te pa prav tako oblikujejo sami 

glede na svoje izrazne sposobnosti. Pozorni smo na to, da obod zadrži tekočo maso in da je 

dovolj visok, da mavčni odlitek ni pretanek. Razmerje vode in mavčnega prahu je odvisno od 

njegove sestave. Poznamo več vrst mavca, ki se med seboj razlikujejo po barvi in času 

strjevanja, kar je potrebno preveriti pred izvedbo (Čadež-Lapajne, 2000). Kalupe odstranimo 

takoj, ko se mavec strdi (Tomšič-Čerkez in Tacar, 2010). Glineni kalupi se ne smejo zasušiti na 

odlitku, saj lahko v tem primeru ločevanje kalupa in odlitka slednjega poškoduje.  
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3.1.4 Umetni material (goba za aranžiranje);  

GOBA ZA ARANŽIRANJE predstavlja material, ki ga večina otrok sicer pozna, saj je največkrat 

prisoten pri cvetnih aranžmajih, a ga ne enači s kiparskim materialom. Aranžersko gobo lahko 

pri kiparstvu uporabljamo suho ali delno navlaženo. Oblikovati jo je mogoče predvsem z 

odvzemanjem, tj. z rezanjem ali luknjanjem gobe. Po zaključenem oblikovanju gobo prepojimo 

z mešanico lepila Mekol in vode, da ji zagotovimo trdnost. Če želimo stvaritve iz aranžerske 

gobe sestavljati, je treba gobo lepiti ali pa dele spojiti s tankimi paličicami.  

 

Za vse kiparske dejavnosti z različnimi materiali velja, da lahko v spodbudnem okolju in ob 

motiviranosti vzgojitelja opazujemo in odkrivamo odzivanja in reakcije otrok, vezane na to: 

− kako se odzovejo na različne materiale,  

− kako zaznavajo različne lastnosti materialov,  

− ali materiali v njih spodbudijo motiviranost za ponovno uporabo,  

− ali določene lastnosti povzročijo pri njih odklonilen odnos od materiala ipd., 

− ali odkrivajo možnosti, kako je mogoče pri posameznem materialu določene lastnosti 

tudi spremeniti (npr. zgladiti ali nabrazdati površino),  

− kako preko različnih postopkov sestaviti nekaj novega, kako posamezen material 

preoblikovati v želeno formo in kaj se v posameznem primeru ne obnese najbolje 

(razvoj in sposobnosti povezovanja izkušenj).  

 

4. EMPIRIČNI DEL 

 4.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

V diplomskem delu sem se posvetila čutni zaznavi (dotik, tipni dražljaji), ki jih lahko pri 

kiparstvu dodatno spodbujamo in učinkovito razvijamo, predvsem z različnimi kiparskimi 

materiali. 

Kiparstvo je eno bolj zapostavljenih likovnih področij v prvem starostnem obdobju, saj je 

pogosto zreducirano na oblikovanje s plastelinom ali slanim testom. Ker pa otroku zagotavlja 

veliko možnosti učinkovitega manipuliranja z raznovrstnim materialom, je škoda, da bi 

seznanjanja z novimi materiali in manipuliranja z njimi zanemarili ter s tem otroka prikrajšali 
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za edinstvene otipne izkušnje, ki jih lahko pridobi skozi igro z danim materialom in premišljeno 

oblikovanimi dejavnostmi. 

Pri kiparskem izražanju otrok v prvi starostni skupini lahko proces spremljamo in opazujemo 

ter ob tem vrednotimo, kakšne občutke otrok doživlja s tipanjem predmetov, spoznavanjem 

materiala, ustvarjanjem z izbranim materialom ipd. in kako te občutke verbalizira. Občutke 

otipa materiala lahko kaže tudi na drugačne načine, npr. zavrača manipuliranje z materialom, 

ki mu ni všeč na otip. 

 4.2. Cilji raziskave 

Cilj diplomskega dela je bil odkriti odzivanje otrok pri soočanju z različnimi kiparskimi 

materiali ter ugotoviti, kako otrok ovrednoti svoj kiparski rezultat in kako otipne značilnosti 

kiparskega materiala vplivajo na njegovo željo po ponovni uporabi. Želela sem tudi ugotoviti, 

ali različni kiparski materiali različno vplivajo na otrokovo motivacijo za kiparsko ustvarjanje. 

 4.3. Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V skladu s postavljenimi cilji sem v raziskavi zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kateri kiparski materiali so otrokom v prvem starostnem obdobju bolj privlačni in ali 

imajo na to vpliv otipne značilnosti materiala? 

RV 2: Kako motivirani so otroci pri kiparjenju z različnimi kiparskimi materiali in ali obstajajo 

razlike v motiviranosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali? 

RV 3: Kako zadovoljen je otrok s svojim kiparskim rezultatom oziroma dejavnostjo pri 

različnih kiparskih materialih? 

 4.4. Metoda raziskovanja 

Empirični del diplomskega dela je bil izveden s pomočjo kvalitativne raziskave, uporabila sem 

kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo 

opazovalnega lista, kamor sem beležila opažanja odzivov otrok, in s pomočjo zbranega 

fotografskega materiala. Podatke sem analizirala in jih ob pomoči teoretičnih izhodišč opisno 

interpretirala. 

 4.5. Vzorec 

Raziskava je bila izvedena v vrtcu Idrija, v skupini Ribice, z otroki, starimi dve do tri leta. 

Sodelovalo je 13 otrok, od tega 9 dečkov in 4 deklice.  
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 4.6. Potek dela 

Z otroki smo dejavnosti ustvarjanja z različnim kiparskim materialom izvajali dlje časa. Vrtec 

deluje po metodologiji Korak za korakom, zato sem tudi dejavnosti izpeljala v skladu z njo. 

Koraki so bili sestavljeni iz uvodne, glavne in zaključne dejavnosti. Pri vsakem novem 

materialu smo se že pri jutranjem srečanju (uvodna dejavnost) z lutko Minko, ki je ljubljenček 

skupine, o njem pogovarjali, pregledovali fotografije, se z njim spoznavali in rokovali. Na 

povabilo k ustvarjanju (glavna dejavnost) smo se preselili v likovni kotiček.  

Na mizi sem pripravila material, ki smo ga spoznali že na jutranjem srečanju. Otroci so 

samoiniciativno po njem posegali in z njim ustvarjali, manipulirali in rokovali. Nekaj časa sem 

jih namenoma pustila in jih samo opazovala, da sem videla, ali potrebujejo pomoč in dodatno 

spodbudo. Med ustvarjanjem z različnimi materiali sem se z njimi pogovarjala, jih opazovala, 

občasno ustvarjala skupaj z njimi, tako da sem lahko skozi pogovor in opazovanje prišla do 

željenih podatkov, ki so predmet raziskovanja. Med izvajanjem dejavnosti sem imela vnaprej 

pripravljen opazovalni list in pripomočke, s katerimi bi lahko po potrebi dodatno spodbudila 

otroško ustvarjanje in manipuliranje z materialom.  

Ko smo z dejavnostjo zaključili, sem spremljala njihovo zadovoljstvo z njo in izdelkom. 

Zadovoljstvo otrok je med drugim pokazala tudi njihova želja, da bi morebitni izdelek postavili 

na razstavo. 

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Primerjava je temeljila na štirih različnih kiparskih izkušnjah, vezanih na različne materiale, in 

sicer: 

− mehki material: glina, pesek (mivka), zemlja (blato), das masa,  

− naravni material: veje, listje, lubje, 

− tekoči material: mavec, 

− umetni material: goba za aranžiranje, napojena z vodo. 

 

5.1. GOBA ZA ARANŽIRANJE 

Za prvo dejavnost sem izbrala gobo za aranžiranje, ki smo jo uporabili mokro in suho ter tako 

primerjali dejavnosti mokrega in suhega ustvarjanja. Pri suhem ustvarjanju smo naravnemu 
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materialu, ki smo ga sami nabrali na igrišču (vejice rožmarina, listje drevesa, storže, kamenje), 

na željo otrok in ob moji spodbudi dodali še slamice. 

5.1.a. Mokra goba za aranžiranje 

Tabela 1: Reakcije otrok pri seznanjanju z mokro aranžersko gobo 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 9 4 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 

 

Tabela 1 prikazuje reakcije otrok na uvodnem srečanju. Prav vsi otroci so na jutranjem srečanju 

pozorno in navdušeno poslušali, s kakšnim materialom se bomo danes seznanjali. Nihče od 

otrok ni imel zadržkov pri tipanju gobe, vsi so jo držali v rokah, jo obračali, tipali, luknjali s 

prsti in jo vonjali, dva izmed dečkov sta jo celo okušala. Nihče od otrok ni potreboval nobene 

spodbude in nihče ni seznanjanja z materialom zavračal. 

Tabela 2: Odzivnost otrok na kiparsko aktivnost z mokro aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklic

e 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

9 4 9 4 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / / / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim 9 4 / / 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti / / / / 

zavrača dejavnost / / 9 4 

 

Tabela 2 prikazuje odzivnost otrok pri prvi in drugi dejavnosti, mokri gobi in gobi, razmočeni 

v vodi.  
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Pri prvi dejavnosti so otroci gobo zmočili z vodo in jo trgali na kose, zlagali skupaj v strukturo, 

jo gnetli med prsti, jo razdrobili na majhne koščke, jo zlagali skupaj v gmoto na mizi … Ker je 

bila aranžerska goba zanje nov ustvarjalni material, je bila odzivnost na uporabo materiala zelo 

visoka. Med pogovorom so povedali, da jim je mokra goba všeč. Med trganjem gobe na kose 

smo ugotovili, da se ta razdrobi na več drobnih kosov in z njo ni mogoče ustvarjati ali oblikovati 

izdelkov, ki so za otroke vedno cilj dejavnosti. Zato sem predlagala, da poskusimo, kaj se zgodi, 

če vso gobo, ki jo imamo, namočimo v vodo ter opazujemo, kakšna masa nastane, in ugotovimo, 

ali bomo lahko s pridobljeno maso ustvarjali.  

Pri drugi dejavnosti je vseh 13 otrok sprejelo dodatno idejo, da vse kose namočimo v vodo in 

vidimo, kakšno maso dobimo in kaj lahko z njo naredimo. Na začetku so vsi otroci kazali 

izrazito navdušenje nad ponovno uporabo materiala, ki pa se je pozneje med manipuliranjem 

spremenilo do te mere, da so začeli dejavnost zavračati. Ko smo vse kose dali v vodo in se je 

goba popolnoma razpustila, z njo ni bilo mogoče ustvarjati in pri otrocih je sledilo razočaranje. 

Kar smo lahko delali, je bilo tipanje in namakanje rok v mokro gobo. Poskusili smo odliti vodo, 

da bi videli, ali se mogoče spremeni struktura materiala in bi potem lahko ustvarjali, a je sledilo 

še večje razočaranje. Otroci z gobo niso mogli ustvarjati, zato so želeli stran od dejavnosti, niso 

več kazali zanimanja in želje po ponovni uporabi materiala.  

Tabela 3: Motiviranost otrok pri manipuliranju z mokro aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki deklice 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala 9 4 / / 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / / / 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala / / 9 4 

 

Tabela 3 prikazuje motiviranost otrok pri manipuliranju pri obeh dejavnostih.  

Pri prvi dejavnosti je bila želja po ponovni uporabi mokre aranžerske gobe velika, zato smo 

jo zmočili z vodo in so z njo ustvarjali (trgali na kose, ustvarjali gmoto iz mokre gobe, zlagali 

skupaj kose, ki so si jih otroci sami natrgali …). 

Pri drugi dejavnosti sem jim predlagala, da vso gobo namočimo v vodo. Otroci so kazali 

zanimanje in gobo želeli namočiti v vodo. Ko se je ta popolnoma razmočila in z njo ni bilo več 
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mogoče ustvarjati, so otroci začeli zavračati njeno ponovno uporabo. Ker z njo niso mogli 

ustvarjati, jim je motivacija za ustvarjanje popolnoma padla. 

Tabela 4: Čas aktivne udeležbe pri aktivnosti z mokro aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min 9 4 / / 

20–30 min / / / / 

10–20 min / / / / 

5–10 min / / 9 4 

k dejavnosti se ne priključi / / / / 

 

Tabela 4 prikazuje podatke aktivne udeležbe otrok pri prvi in drugi dejavnosti. Aktivna 

dejavnost je trajala skupaj dobro uro, kar je za njihovo starost precej dolgo tudi v primerjavi z 

drugimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali tekom leta.  

Pri prvi dejavnosti so otroci aktivno sodelovali več kot 30 minut, skupaj z uvodnim jutranjim 

srečanjem pa je dejavnost trajala 45 min.  

Pri drugi dejavnosti se je na začetku motivacija za ustvarjanje kazala zelo izrazito, med samo 

dejavnostjo, ko je goba postajala vse bolj namočena in se je popolnoma razpustila, pa je 

motiviranost otrok začela upadati, ker z dobljeno zmesjo ni bilo mogoče ustvarjati. Začeli so 

zavračati dejavnost.  

Tabela 5: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z rezultatom izdelka iz mokre aranžerske gobe 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje 

zadovoljstva 

dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen / / / / 

delno zadovoljen 9 4 / / 

ravnodušen / / / / 

ni zadovoljen / / 9 4 

kaže željo po uničenju 

izdelka 

/ / / / 
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Tabela 5 prikazuje vrednotenje otrokovega zadovoljstva pri obeh dejavnostih.  

Pri prvi dejavnosti so otroci kazali delno zadovoljstvo nad svojim izdelkom, čeprav tega skoraj 

ni bilo mogoče oblikovati. Kljub temu sem med samo dejavnostjo, ko je bila goba še mokra in 

v večjih kosih, skozi pogovor zasledila, da se dečki med sabo pogovarjajo, da je nastal 

dinozaver. Med trganjem gobe so si zamišljali podobe živali, pa čeprav je bila pred njimi le 

gmota mokre gobe. Deklice se med seboj niso pogovarjale ter so svoje ustvarjanje le opazovale 

in niso naredile nobenega izdelka. 

Pri drugi dejavnosti otroci niso kazali zadovoljstva; ker z gobo niso mogli ustvarjati, kot so si 

želeli, tudi niso naredili nobenega izdelka. Seveda cilj dejavnosti ni bil izdelek, vendar otroci 

sami želijo ustvariti nekaj konkretnega. 

5.1.a. Čustvena odzivnost otrok 

Čustvena odzivnost otrok je bila zelo pozitivna in na obrazih vseh otrok se je izrazilo veselje, z 

gibanjem telesa so kazali zanimanje za spoznavanje novega materiala, za manipuliranje in 

ustvarjanje z njim. Pri razmočeni gobi se je na obrazih otrok kazalo razočaranje, obrazi niso bili 

več veseli, njihovi pogledi in obrazna mimika so kazali začudenje, pogledovali so proti meni, 

kakor bi me spraševali, zakaj se je to zgodilo in kako bomo sedaj naprej, čakali so morebitna 

navodila, ideje … Otroci so razumeli vsa navodila in potek dejavnosti, jasno jim je bilo, za kaj 

se goba uporablja in kako bomo z njo rokovali. Njihova obrazna mimika je bila posebej 

zanimiva med močenjem gobe in pozneje, ko s pridobljeno zmesjo nismo več mogli ustvarjati. 

Med močenjem gobe se je na njihovih obrazih kazala radovednost, roke so stegovali proti vedru 

in videlo se je, da so želeli tipati in stiskati gobo v vodi. Med stiskanjem, tipanjem, močenjem 

rok v zmesi, ki je nastala, niso kazali nobenih zadržkov, všeč jim je bilo »packanje« po dobljeni 

zmesi, všeč jim je bilo stiskanje gobe, opazovali so, kako jim voda med stiskanjem teče po roki, 

takoj so opazili, da imajo nekateri mokre rokave, čeprav so zavihani. Nič jih ni motilo, da so se 

zmočili.  

Slika 1: Manipuliranje z mokro gobo                                                  Slika 2: Tipanje razmočene gobe            
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5.1.b. Suha goba za aranžiranje 

Nadaljevali smo s suho gobo za aranžiranje. Otroci so pristopili k kotičku za ustvarjanje, kjer 

smo imeli že pripravljen material. Dogovorili smo se, da tokrat ne bomo dodajali vode in da 

bomo uporabili samo suho gobo ter po potrebi, oziroma na njihovo željo ali mojo spodbudo 

dodali še kakšen material. 

Tabela 6: Reakcije otrok pri seznanjanju s suho aranžersko gobo 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 9 4 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 

 

Tabela 6 prikazuje reakcije otrok pri seznanjanju s suho aranžersko gobo. Seznanjanja z 

materialom so se vsi razveselili in kar sami pristopili do mize, kjer je že bila pripravljena goba. 

Najprej so zopet samo tipali in se med seboj spogledovali, začeli so s posnemanjem eden 

drugega in kar sami poskušali trgati gobo na koščke. Kmalu so ugotovili, da ne morejo, zato 

sem jim pomagala in gobo razrezala na več kosov. Seveda so poskušali gobo rezati sami, a jim 

ni najbolje uspevalo.  

Tabela 7: Odzivnost otrok na kiparsko aktivnost s suho aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklic

e 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

9 4 / / 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / 4 4 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim / / 5 / 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti 9 4 / / 

zavrača dejavnost / / / / 
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Tabela 7 prikazuje odzivnost otrok pri obeh dejavnostih s suho aranžersko gobo. Otroci so pri 

prvi dejavnosti potrebovali malo spodbude, nekateri pa so samoiniciativno izrazili željo po 

dodajanju drugega materiala, ki smo ga imeli na razpolago.  

Pri prvi dejavnosti so otroci iz razrezanih kosov hoteli ustvarjati izdelke. Gobo so rezali, jo 

trgali na kose in dajali na kupe, a izdelka, ki bi trdno stal skupaj, niso naredili, ker se je goba 

drobila. Skozi pogovor sem otroke skušala motivirati k samostojnemu razmišljanju in jih vodila 

v smer, da bi njihovo ustvarjanje lahko še kako nadgradili in kaj dodali.  

Pri drugi dejavnosti smo skupaj šli na dvorišče iskat material, da bi ga lahko dodali. V igralnici 

so opazili še slamice in kmalu so na mojo spodbudo, da jih lahko uporabimo, dali idejo, kako 

bi jih uporabili. Ko so imeli ves material na mizi, sem jih namenoma pustila, da bi videla, kako 

se bodo odzvali. Vejice, kamenje in ostali material so začeli samoiniciativno nabadati v gobo. 

Nihče od otrok dejavnosti ni zavračal. 

Tabela 8: Motiviranost otrok pri manipuliranju s suho aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki deklice 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala / / 8 2 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  9 4 / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / / / 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala / / 1 2 

  

Tabela 8 prikazuje motiviranost pri manipuliranju s suho aranžersko gobo.  

Pri prvi dejavnosti, ko so imeli samo gobo brez drugega materiala, je motiviranost po 

neuspelih poskusih ustvarjanja izdelkov začela počasi padati in če jih skozi pogovor ne bi 

motivirala k dodajanju drugega materiala, bi z ustvarjanjem najverjetneje zaključevali.  

Pri drugi dejavnosti, ko so lahko posegli po materialu po svojih željah, pa je postala 

motiviranost otrok pri ustvarjanju velika. Trije otroci so zavračali ponovno uporabo materiala, 

a so vseeno nabrali material na dvorišču. Ko so otroci naredili svoj prvi izdelek, se niso več 

vračali k ustvarjanju. Izrazili so željo, da bi nadaljevali naslednjič. Eden izmed dečkov je izrazil 

jasno željo po tem, da bi z dejavnostjo nadaljeval, a smo jo morali zaradi kosila prekiniti. Fant 

je svojo dejavnost nadaljeval med počitkom. Njihove želje sem upoštevala. Izrazili so tudi željo, 

da bi izdelke postavili na razstavo, kar kaže na to, da so bili s svojimi rezultati zadovoljni. 
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Tabela 9: Čas aktivne udeležbe pri dejavnosti s suho aranžersko gobo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min 9 4 / / 

20–30 min / / / / 

10–20 min / / 8 2 

5–10 min / / / / 

k dejavnosti se ne priključi / / 1 2 

 

Tabela 9 prikazuje čas aktivne udeležbe pri prvi in drugi dejavnosti. Skupen čas aktivnosti obeh 

dejavnosti je bil približno 60 minut, kar je za tako starost otrok dolgo. 

Pri prvi dejavnosti je aktivnost otrok skupaj z nabiranjem materiala na igrišču trajala več kot 

30 min. Čas nabiranja materiala je bil približno 15 minut; v celotni prvi dejavnosti so otroci 

prav tu kazali največje veselje. 

Pri drugi dejavnosti je aktivnost trajala manj kot 20 minut. Takoj, ko so naredili izdelek, so 

nehali kazati željo po ponovnem ustvarjanju, izdelke so postavili na razstavo in z dejavnostjo 

zaključili.  

Tabela 10: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z rezultatom izdelka iz suhe aranžerske gobe 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje 

zadovoljstva 

dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen / / 3 / 

delno zadovoljen / / / / 

ravnodušen / / 3 2 

ni zadovoljen 9 4 / / 

kaže željo po uničenju 

izdelka 

/ / / / 

 

Pri prvi dejavnosti se oblika med ustvarjanjem ni obdržala, zato niso nastali izdelki za na 

razstavo. Posledično so otroci kazali nezadovoljstvo. Med dejavnostjo so sicer nastale gmote in 

kupi, ki so otrokom predstavljali določeno obliko živali, a vseeno s tem niso bili zadovoljni, ker 

kipcev niso mogli postaviti na razstavni prostor.  
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Pri drugi dejavnosti je izdelek za na razstavo naredilo 8 otrok: dve deklici in šest dečkov. Trije 

dečki so bili z izdelkom zadovoljni in so sami izrazili željo, da bi ga razstavili. Trije dečki in 

dve deklici so kazali manj izrazito navdušenje, a so izdelek vseeno postavili na razstavo, kar 

kaže na to, da so bili z njim vendarle zadovoljni.  

5.1.b. Čustvena odzivnost otrok 

Pri opazovanju čustvene odzivnosti otrok je bilo na njihovih obrazih videti izredno 

zadovoljstvo. Nasmejani obrazi so kazali navdušenje nad dejavnostjo in zadovoljstvo nad 

izdelkom. Razumevanje navodil in sugestij ni bilo problematično, saj so otroci razumeli 

možnosti izvajanja dejavnosti, aktivno spremljali dogajanje, pri pogovoru so bili aktivni in se 

navezovali na svoje izkušnje z materialom. Tudi pri seznanjanju s suho gobo ni bilo težav. Vsi 

otroci so gobo tipali, jo s prsti luknjali, jo trgali na kose, gnetli med prsti, jo prijemali z obema 

rokama, vonjali in celo okušali.  

 

Slika 3: Manipuliranje s suho aranžersko gobo                                Slika 4: Ustvarjanje s suho aranžersko gobo 

                      

Slika 5: Izdelki na razstavi                                                              Slika 6: Izdelek otroka, ki ni na razstavi   

                      

5.1.2. Evalvacija in primerjava obeh dejavnosti z aranžersko gobo 

Potek obeh dejavnosti je potekal skladno s pričakovanji, sta me pa presenetila zavzetost in 

navdušenje otrok pri delu. Odzivnost otrok pri seznanjanju z materialom in pri ustvarjanju je 

bila velika. Dejavnost je bila otrokom zanimiva predvsem zaradi značilnosti izbranega 

materiala in dejstva, da se s tem materialom v vrtcu še niso spoznavali in z njim ustvarjali. 

Material so nekateri prepoznali in ga povezali z rožami. Eden izmed dečkov, čigar mama je 

cvetličarka, je celo pojasnil, »da imajo take gobe za na pogrebe za rože«. Med samim 
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ustvarjanjem z mokro gobo nihče ni imel zadržkov, pri tipanju in manipuliranju z gobo, tudi ko 

je bila goba popolnoma razmočena v vodi, jim je bilo veselje namakati roke v vodo in tipati 

material. Pri aktivnosti s suho gobo je dejavnost v veliki meri potekala samoiniciativno, saj so 

otroci sami, brez moje pomoči, vanjo začeli nabadati vejice, storže, kamenje. Zelo jim je bilo 

všeč, ko smo sami šli po material na igrišče, saj je bila izbira popolnoma prepuščena njim 

samim, pomagala sem jim le toliko, da sem natrgala listje z drevesa in nalomila vejice 

rožmarina.          

5.2. GLINA 

Seznanjanje z glino smo po že utečenem postopku začeli v jutranjem krogu, kjer so prisotni 

otroci pozorno in z navdušenjem spremljali in poslušali razlago ter aktivno sodelovali. Izdelke 

iz gline sem otrokom predstavila s fotografijami s spleta, pravo glino pa sem pokazala šele 

potem. Kos gline, ki je bil sicer še zapakiran v plastičen ovoj, so začeli tipati takoj. Njihovo 

aktivno raziskovanje materiala se je nadaljevalo, ko smo ovoj odstranili in so lahko glino 

neposredno zatipali. Dejavnost smo nadaljevali za mizo v likovnem kotičku, kjer je vsak prejel 

kepo gline in pripomočke za ustvarjanje.  

Tabela 11: Reakcije otrok pri seznanjanju z glino pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 7 3 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / 1 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da so se prisotni otroci brez zadržkov seznanjali z novim kiparskim 

materialom. Z glino do tedaj še niso imeli opravka, zdela se jim je mehka (celo takrat, ko je bila 

še zaščitena v plastičnem ovitku). Ko smo glino odprli, so planili nanjo in jo takoj pričeli tipati. 

Ugotovili so, da je na otip hladna, mehka, ne diši oz. nima neprijetnega vonja, se ne suši na 

prstih, je siva. Pri tipanju in seznanjanju večina otrok ni imela nobenih zadržkov, odklonilen 

odnos je pokazala le ena deklica, ki je zavračala tipno izkušnjo z glino, a se je aktivno 

vključevala v pogovor. 

Tabela 12: Odzivnost na kiparsko aktivnost z glino 
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Odzivnost otroka dečki deklice 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

7 3 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim 7 3 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti / / 

zavrača dejavnost / 1 

 

Tabela 12 prikazuje odzivnost na kiparsko aktivnost otrok. Glino so otroci tudi v likovnem 

kotičku sprejeli z navdušenjem. Po njej so začeli posegati samoiniciativno in jo »trgati« na kose, 

da bi z njo ustvarjali. Glino so najprej samo tipali, nato pa so se na moje povabilo odzvali, vzeli 

kos zase in ga gnetli z rokami. Nekaj časa sem jih namenoma pustila, da bi videla, ali se bo kdo 

od otrok sam spomnil, kaj bi lahko z glino ustvaril. Tudi sama sem sodelovala pri celotni 

dejavnosti in si vmes zmočila roke. Otroci so me posnemali in hitro smo ugotovili, da glina 

postane bolj mastna. Nekateri so imeli preveč namočene roke in kosi, ki so si jih vzeli in gnetli, 

so postali spolzki, zato so material težje oblikovali. Vsakemu sem dala še malo gline, da se je 

zmes nekoliko osušila. Po odzivih sodeč so bili otroci bolj navdušeni nad manj lepljivim 

materialom. Glina je bila že sama po sebi zelo mehka. Ena deklica je zavračala dejavnost in je 

samo opazovala ostale. Med pogovorom o tem, zakaj se nam ne pridruži, je povedala, da si ne 

želi umazati rok, da ji glina in njena barva nista všeč. 

Tabela 13: Motiviranost otrok pri aktivnosti z glino 

Motiviranost otroka dečki deklice 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala 6 2 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  1 / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / 1 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala  1 

 

Tabela 13 prikazuje motiviranost otrok pri manipuliranju s kiparskim materialom. Osem otrok 

je sicer izrazilo željo po ponovni uporabi, a se je kmalu izkazalo, da ustvarjanja ne želijo 

nadaljevati z glino. Dejavnosti zato nismo nadaljevali. 

Tabela 14: Čas aktivne udeležbe pri ustvarjanju z glino 
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Aktivna udeležba dečki deklice 

več kot 30 min 7 2 

20–30 min / 1 

10–20 min / / 

5–10 min / / 

k dejavnosti se ne priključi / 1 

 

Tabela 14 prikazuje časovno aktivnost otrok pri ustvarjanju z glino. Kiparjenje je pri devetih 

otrocih trajalo več kot 30 minut, pri najmlajši deklici pa je bila koncentracija nekoliko krajša in 

je trajala približno 25 minut. Ena deklica je ustvarjanje z glino v celoti zavrnila. 

Tabela 15: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z glinenim izdelkom 

Vrednotenje zadovoljstva dečki deklice 

zadovoljen 7 3 

delno zadovoljen / / 

ravnodušen / / 

ni zadovoljen / / 

kaže željo po uničenju izdelka / / 

 

Tabela 15 prikazuje vrednotenje otrokovega zadovoljstva z glinenim izdelkom. Otroci so bili 

nad svojimi izdelki zelo zadovoljni in so izrazili željo po predstavitvi izdelkov. Izdelovali so 

predvsem živalske figure in avtomobile. Vsak je svoj izdelek poimenoval.  

5.2.1. Čustvena odzivnost otrok 

Čustvena odzivnost otrok je bila nad mojimi pričakovanji. Z izjemo ene deklice, ki je 

sodelovanje zavrnila, so vsi otroci v skupini brez zadržkov glino tipali in gnetli ter z njo 

manipulirali. Na obrazih je bilo videti zadovoljstvo, med pogovorom so sodelovali in z 

zanimanjem spraševali o lastnostih gline, izkazovali željo po več materiala in po dodatnih 

pripomočkih, ki pa jih niso uporabili. Med gnetenjem in izdelovanjem izdelkov je njihova 

obrazna mimika odražala začudenje, veselje, razmišljanje in smeh. Videlo se je, da razmišljajo, 

včasih so njihovi pogledi švigali proti meni in z jasnim izrazom pokazali, da jim je tipanje gline 

in izdelovanje izdelkov všeč. Nikogar od prisotnih pri ustvarjanju niso motili vlažnost gline, 

mokre roke in spolzek material. Tudi ko je glina zaradi močenja postajala premehka za 
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oblikovanje, so v dejavnosti uživali. Pri deklici, ki je v celoti zavračala dejavnost in je le 

opazovala, se je občasno pokazalo zanimanje, kljub povabilu pa se dejavnosti ni pridružila. 

Slika 7: Seznanjanje z glino                          Slika 8: Ustvarjanje z glino                           Slika 9: Močenje rok 

                                                      

                                   Slika 10: Izdelki iz gline 

 

5.2.2. Evalvacija dejavnosti z glino 

Dejavnost kiparjenja z glino je bila za otroke povsem nova. Ker so z glino so ustvarjali prvič in 

je bila zanje nekaj novega, jim je bila zelo všeč. Pri seznanjanju so na jutranjem srečanju Minko 

(ljubljenček skupine) z zanimanjem spraševali, kaj ima danes zanje, in jo nagovarjali, naj jim 

to tudi pokaže. Po ogledu fotografij kiparskih del iz gline smo se premaknili v kotiček za 

ustvarjanje, kjer so kar planili po glini in jo trgali z rokami. Do tipanja gline in manipuliranja z 

njo niso imeli zadržkov. Povedali so, da jim je material všeč, ker je mehak na otip, se lahko 

oblikuje, nima vonja, se suši na prstih, njegovo obliko lahko spreminjajo … Med opazovanjem 

otrok in med pogovorom z njimi sem opazila, da je njihova motivacija nihala. Osnovnih 

dejavnosti, pri katerih so samo tipali, gnetli in se seznanjali z materialom, so se hitro naveličali. 

V pogledih in na obrazih otrok sem videla, da potrebujejo malo dodatne spodbude in takoj so 

sprejeli predloge. Opaziti je bilo, da jim veliko pomeni, če izdelajo izdelek. Pravzaprav je bilo 
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vidno, da je to kar njihov cilj. Po zaključenem ustvarjanju so otroci predlagali, da izdelke 

postavijo na razstavni prostor. Z njimi so bili zelo zadovoljni in imeli so veliko predlogov o 

tem, kaj bi še lahko naredili. Ko sem predlagala, da bi ponovno ustvarjali z glino, so bili najprej 

vsi za to, ko pa sem jim glino dala, sta po parih minutah koncentracija in motiviranost padli 

toliko, da niso več želeli sodelovati, zato smo pospravili in se dogovorili, da nadaljujemo drugič.  

Kiparska dejavnost z glino je bila zelo všeč tudi meni, ker sem videla, koliko otrokom pomeni 

likovno ustvarjanje. Opazila sem, da sta dečka, ki sta običajno zelo nemirna in imata zelo 

kratkotrajno koncentracijo, pri kiparjenju z glino zelo mirno sodelovala, njuni koncentracija in 

aktivnost sta bili daljši kot pri drugih likovnih dejavnostih, pri tipanju gline sta bila zelo 

motivirana in sta jo tipala zelo umirjeno. Oba sta naredila tudi izdelek, ki sta ga v ustvarjalnem 

procesu večkrat preoblikovala in na koncu jasno izrazila željo po tem, da ga razstavita. 

Ugotavljam, da glina na otroke vpliva zelo pozitivno. 

5.3. DAS MASA 

Pri seznanjanju z das maso smo šli k starejšim otrokom v igralnico pogledat, kakšne izdelke so 

naredili iz tega materiala. Njihova das masa je bila sive barve in izdelki so bili otrokom všeč.  

Tabela 16: Reakcije otrok pri seznanjanju z das maso pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material / / 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

8 

 

4 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 

 

Tabela 16 prikazuje reakcije otrok pri seznanjanju z das maso. Ko smo bili v igralnici pri 

starejših, so material z navdušenjem sprejeli. Vsi so bili nad izdelki starejših otrok navdušeni, 

tipali so jih in si jih ogledovali. Ko sem jih vprašala, če bi tudi sami izdelovali izdelke iz das 

mase, so se vsi strinjali.  

Po vrnitvi v igralnico so takoj odšli v kotiček za likovno ustvarjanje, se usedli za mizo in čakali, 

da jim dam material na mizo. Prednje sem dala zaprt paket, da smo videli ovitek in izdelek na 

ovitku ter da so s tipanjem zaprte mase ugotavljali trdnost ali mehkobo materiala. Hitro so 
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ugotovili, da je masa trda, in zanimalo jih je, kakšna bo, ko jo bomo odprli. Na veliko začudenje 

otrok je bila masa drugačne barve, kot so jo videli pri starejših otrocih. Bila je bakreno rdeče 

barve in prvi odzivi nanjo so bili, da jim ni všeč. Med tipanjem mase so opazili, da pušča barvo 

na mizi in prstih. To jih je nekoliko odvrnilo od tipanja in ustvarjanja. Povedala in pokazala 

sem jim, da jo z milom lahko odstranimo in tako ne ostane ne rokah ne na mizi in. Med tipanjem 

in seznanjanjem z das maso je med pogovorom nekdo omenil, da masa nima prijetnega vonja, 

da »smrdi« in da mu ni všeč. Vsi so jo začeli vonjati. Ker je bila masa rdeča in jim je neprijetno 

dišala, jim je motivacija za ustvarjanje malo padla, a sem jih za spodbudila s predlogom, da bi 

lahko tudi sami naredili izdelke za razstavo. To jih je prepričalo.  

Tabela 17: Odzivnost na kiparsko aktivnost z das maso pri glavni dejavnosti 

Odzivnost otroka dečki deklice 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi materiala 8 4 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim 8 4 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti / / 

zavrača dejavnost / / 

 

Preden so otroci pričeli z ustvarjanjem, manipuliranjem in gnetenjem, so kazali veliko željo po 

čimprejšnji uporabi mase. Ko pa so jo začeli tipati in želeli vzeti kos zase, so hitro ugotovili, da 

je trša od gline. Trdota materiala jim ni bila všeč. Predlagala sem jim, naj jo skušajo gnesti med 

rokami in oblikovati. Predlog so sprejeli in izdelovali figurice, dinozavre. Eden izmed dečkov 

je naredil mamin novi robotski sesalec, kar je spodbudilo tudi ostale, da so začeli izdelovati 

robote. Njihove upodobitve so bile zelo preproste, saj jim je že enostavna kroglica predstavljala 

celega robota ali dinozavra.  

 

 

Tabela 18: Motiviranost otrok pri manipuliranju z das maso 

Motiviranost otroka dečki deklice 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala / / 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / 



25 
 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala 8 4 

 

Tabela 18 prikazuje motiviranost otrok pri ponovnem manipuliranju z das maso. Ker otroci niso 

bili motivirani za ponovno uporabo materiala niti ob spodbudi, dejavnosti nismo ponavljali. Na 

vprašanje, zakaj ne želijo ponovno ustvarjati z das maso, so bili njihovi odgovori identični kot 

pri prvem seznanjanju z materialom (ni jim bila všeč barva materiala, njegova trdota, vonj, 

puščanje barve).  

Tabela 19: Čas aktivne udeležbe 

Aktivna udeležba dečki deklice 

več kot 30 min / / 

20–30 min 8 4 

10–20 min / / 

5–10 min / / 

k dejavnosti se ne priključi / / 

 

Čas aktivne udeležbe pri ustvarjanju z das maso je bil med 20 in 30 minut. Takoj ko so naredili 

svoje izdelke, niso bili več zainteresirani za ponovno ustvarjanje in so začeli zapuščati likovni 

kotiček. 

Tabela 20: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z rezultatom iz das mase 

Vrednotenje zadovoljstva dečki deklice 

zadovoljen / / 

delno zadovoljen 8 4 

ravnodušen / / 

ni zadovoljen / / 

kaže željo po uničenju izdelka / / 

 

Tabela 20 prikazuje, da so bili vsi otroci s svojimi izdelki delno zadovoljni, nihče pa ni izrazil 

želje, da jih postavimo na razstavo. Izdelke, ki so jih naredili, smo imeli v igralnici na polici, 

če bi se odločili, da bi jih pozneje dali na razstavo. Ob odhodu iz vrtca so otroci izrazili željo, 

da izdelke odnesejo domov. 
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5.3.1. Čustvena odzivnost otrok 

Čustvena odzivnost otrok pri manipuliranju z das maso ni bila tako izrazita kot pri prejšnjih 

dejavnostih. Na obrazih otrok je bila opazna ravnodušnost, telesna odzivnost je bila manjša in 

niso kazali prevelikega zanimanja. Dejavnost in lastnosti materiala so jim bile sicer videti 

razumljive, med samo dejavnostjo pa niso bili najbolj zgovorni. Motilo jih je več stvari (barva, 

vonj, puščanje barve, trdota mase). 

Slika 11: Manipuliranje z das maso                                           Slika 12: Ustvarjanje izdelkov iz das mase 

                     

5.3.2. Evalvacija dejavnosti z das maso 

Ustvarjanje z das maso ni bilo v skladu mojimi pričakovanji; presenetilo me je predvsem v 

primerjavi s prejšnjimi dejavnostmi. Ko smo bili v igralnici pri starejših otrocih in opazovali 

njihove izdelke, so bili otroci videti navdušeni in so izrazili željo, da bi tudi oni ustvarjali z das 

maso in naredili kakšen izdelek. Ko pa so odvili paket das mase in videli barvo materiala, pa 

sta motivacija in zainteresiranost padli. Delno sem ju dvignila s predlogom, da oblikujemo nek 

izdelek, vendar po zaključeni dejavnosti niso več kazali želje po ponovnem ustvarjanju s tem 

materialom. Motilo jih je veliko lastnosti mase: vonj, barva, puščanje barve, trdota. Ker otroci 

niso izrazili želje po ponovni uporabi mase, sem jih skušala spodbuditi k ponovnemu 

ustvarjanju, a so to odločno zavrnili.  

S potekom dejavnosti sem bila sicer zadovoljna, saj so otroci sodelovali. Kljub slabši motivaciji 

in motečim dejavnikom so naredili izdelke, ki so jim bili v delno zadovoljstvo, kar se je izkazalo 

skozi željo, da jih odnesejo domov. 

5.4. VEJE, LISTJE, LUBJE 

Pri seznanjanju z naravnimi materiali (listje, veje, lubje) smo se dogovorili, da bomo naredili 

dom za Minko. Otroci so ta naraven material že poznali, saj smo z njim že večkrat rokovali.  

Tabela 21: Reakcije otrok pri seznanjanju z naravnimi materiali pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 
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z navdušenjem sprejme material 6 4 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 

 

Tabela 21 prikazuje reakcije udeleženih otrok pri seznanjanju z naravnim kiparskim 

materialom. Ker so otroci material že poznali, so z navdušenjem sprejeli predlog, da bomo 

ustvarjali z njim in gradili dom za lutko Minko. Po želji so lahko ustvarjali tudi druge izdelke. 

Seznanjanja z materialom ni zavračal nihče, dodatnih spodbud pa niso potrebovali. Med 

seznanjanjem z materialom smo opisovali občutke, ki so jih pridobili preko tipanja in vonjanja, 

opisovali so strukturo materiala in pojasnjevali, ali jim je material zanimiv za ustvarjanje. 

Tabela 22: Odzivnost otrok na kiparsko aktivnost z naravnimi materiali pri glavni dejavnosti 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklic

e 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

6 4 / / 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / 3 / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim / / 3 4 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti 6 4 / / 

zavrača dejavnost / / / / 

 

Tabela 22 prikazuje odzivnost otrok pri kiparski aktivnosti z naravnim materialom. Vseh deset 

otrok je ves čas aktivno sodelovalo. Takoj na začetku ustvarjanja je pri dečkih aktivnost prešla 

v igro. Veje so uporabili za strelno orožje in sablje, kosilnico, kuhalnico. Nekaj časa sem jih 

pustila, da so izražali svoje zamisli ob vejah, se z materialom preko igre dobro seznanili, nato 

smo nadaljevali z našo dejavnostjo.  

Pri prvi dejavnosti je bil dogovor, da skupaj zgradimo dom za lutko Minko, a je kazalo, da se 

naš dogovor ne bo obdržal, saj je vsak nabiral veje zase. Prišlo je celo do prepira o tem, kdo 

ima več materiala, in nesoglašanja s tem, da veje potrebujejo vsi. Dodatne veje smo dobili s 
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prelamljanjem večjih vej na manjše kose, da so bili vsi zadovoljni in so imeli dovolj materiala 

za oblikovanje. Dejavnost je najprej temeljila na zlaganju vej v kup, podoben prvomajskemu 

kresu. Potem sem jim predlagala, naj veje zberejo na kup, da jih bomo ločili po njihovih 

zunanjih vidnih lastnostih in po otipu od najbolj gladke do najbolj hrapave veje, vendar tega 

niso upoštevali. Po postavitvi kresa sami niso našli ideje za nadgradnjo dejavnosti, zato sem 

jim predlagala, da bi pričeli z gradnjo doma za lutko. Skozi pogovor sem jih skušala voditi do 

samostojne izdelave doma in posledično predelave figure za kres. Trije od šestih dečkov so 

samoiniciativno predlagali, da bi za posteljo uporabili lubje, za odejo pa listje; ostali otroci so 

jim sledili in postavljali palice, lubje, veje in listje po navodilih fantov, ki so podali prvotni 

predlog. Ko se je gradnja bližala koncu, se je videlo, da tudi motivacija otrok upada. Po 

zaključku niso imeli želje, da bi Minkin dom razstavili, ampak so sprejeli moj predlog, da ga 

postavimo na lutkino mesto. 

Pri drugi dejavnosti, tj. po tem, ko sem pospravila neuporaben material, je na mizi ostalo še 

nekaj vej in otroke sem vprašala, če bi z njimi še kdo ustvarjal. Odzvalo se je sedem otrok, ki 

pa so dejavnost spremenili v igro. Deklice so material uporabile v kotičku kuhinja, dečki pa so 

žagali drva, rezali listje, se sabljali. Opazila sem, da so izbirali pretežno veje, medtem ko listja 

in lubja niso uporabljali, čeprav so ga imeli ves čas na razpolago. Trije otroci želje po ponovni 

uporabi niso izrazili. 

Tabela 23: Motiviranost otrok pri manipuliranju z naravnimi kiparskimi materiali 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki dekli

ce 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala 6 4 3 4 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / / / 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala / / 3 / 

Tabela 23 prikazuje motiviranost otrok pri manipuliranju z naravnim kiparskim materialom pri 

prvi in drugi dejavnosti. Podatki kažejo, da je pri prvi dejavnosti vseh deset otrok izkazovalo 

željo po ponovni uporabi naravnega kiparskega materiala; ko je bil skupni izdelek narejen, pa 

je motiviranost upadala. K drugi dejavnosti je pristopilo le sedem otrok, ki pa so kiparsko 

dejavnost spremenili v igro. Igro so zavračali trije dečki. Ti so občasno sicer pristopili do otrok, 

ki so se igrali z naravnimi materiali, a jih igra ni premamila.  
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Tabela 24: Čas aktivne udeležbe pri ustvarjanju z naravnim materialom 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min 6 / / / 

20–30 min / 4 / / 

10–20 min / / 3 4 

5–10 min / / / / 

k dejavnosti se ne priključi / / 3 / 

 

Tabela 24 prikazuje čas aktivne udeležbe pri prvi in drugi dejavnosti. Čas aktivne udeležbe pri 

obeh dejavnostih skupaj s prvotno igro je bil več kot 60 minut.  

Pri prvi dejavnosti je bila aktivna udeležba dečkov več kot 30 minut, pri deklicah pa med 20 

in 30 minut. Ko deklice niso bile več aktivne, so le še opazovale dečke, ki so prevladovali pri 

gradnji. 

Pri drugi dejavnosti je bila aktivna udeležba dečkov in deklic med 10 in 20 minut. Z 

aktivnostjo oziroma igro bi še nadaljevali, a smo jo zaradi drugih dejavnosti zaključili. 

Tabela 25: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva s kiparskim rezultatom iz naravnega materiala 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje 

zadovoljstva 

dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen 6 4 6 4 

delno zadovoljen / / / / 

ravnodušen / / / / 

ni zadovoljen / / / / 

kaže željo po uničenju 

izdelka 

/ / / / 

 

Tabela prikazuje vrednotenje otrokovega zadovoljstva s kiparskim rezultatom iz naravnega 

materiala pri prvi in drugi dejavnosti. Vsi otroci so bili s svojim izdelkom (kres in domovanje 

za lutko) zadovoljni, nihče od otrok ni kazal nezadovoljstva ali celo želje po uničenju izdelka. 
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Lutka je prisotna pri vseh dejavnostih, ki jih imamo v skupini, zato so otroci še toliko bolj z 

veseljem izdelovali njen dom in ga postavili na posebno Minkino mesto v igralnici.  

5.4.1. Čustvena odzivnost otrok 

Čustvena odzivnost otrok je bila med aktivnostjo poglobljena. Videlo se je, da otroci 

razmišljajo, kako bi lahko izdelek še izboljšali. Na njihovih obrazih je bilo opaziti, da so se v 

delo zelo poglobili, izražali so veselje in med samim ustvarjanjem je ves čas potekal pogovor. 

Opaziti je bilo tudi visoko motiviranost otrok z idejami o izboljšavi. Mimika njihovih obrazov 

je bila vesela, vprašujoča, razmišljujoča in videlo se je iskrice v očeh pri ustvarjanju doma za 

lutko. Dejavnost je prehajala v doživeto igro, ki so jo nadgrajevali tudi v drugem delu 

dejavnosti. Pri igri so se popolnoma sprostili, kar se je opazilo pri povečani glasnosti dečkov 

pri sabljanju, deklice pa so se sprostile v kotičku kuhinja, kjer so se igrale z naravnim 

materialom in ga uporabile kot kuharski izdelek (hrano). 

Slika 13: Seznanjanje z vejami                                                      Slika 14: Krajšanje vej

                           

  
 

Slika 15: Izdelava kresa                                                                  Slika 16: Izdelava doma za lutko 

                            
 

5.4.2. Evalvacija dejavnosti z naravnimi materiali 

Kiparska dejavnost z naravnim materialom (veje, listje, lubje) je bila za otroke igriva. S 

sodelavko sva med dejavnostjo otroke od proste igre, ki jo je spodbudil material, sicer usmerjali 

na osrednjo dejavnost. Pri prvi dejavnosti otroci niso sprejeli predloga, da bi veje ločili po 

zunanjih vidnih lastnostih, ampak so kar gradili kres. Pri drugi dejavnosti pa so sami izražali 

ideje, kaj bi še lahko vključili v ustvarjanje, kako bi lahko idejo o gradnji izboljšali oz. 

nadgradili Minkino domovanje. Med opazovanjem in gradnjo smo se pogovarjali o tem, koliko 
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časa je Minka že z nami in kakšen dom bi ji bil všeč, in na podlagi pogovora je potekala gradnja. 

Med spoznavanjem materiala so otroci povedali, da ga uporabljajo tudi, ko niso v vrtcu, da se 

z njim igrajo podobne igre, kot v vrtcu, da material poznajo tudi za drugačne namene, kot smo 

ga mi uporabljali ipd. Opazovala sem njihovo zaznavanje pri seznanjanju z materialom in 

njegovi ponovni uporabi. Otroci so pri ponovni uporabi material precej več tipali, ga 

pregledovali in obračali v rokah, se o svojih zaznavah pogovarjali. Povedali so, kaj občutijo, ko 

tipajo veje, listje ali lubje. Povedali so, da smrekovih vejic ne marajo, ker so bolj »hrapave«, in 

se po njihovem mnenju lahko z njimi celo urežejo. Iz oblike vej so sami dobili ideje, kaj 

določena veja predstavlja, kar se je pokazalo še zlasti skozi prosto igro, pri kateri so vejice 

postale sablje, strelno orožje, kuhalnica, kosilnica, motorna žaga. Vsaka najmanjša ukrivljena 

palica jim je predstavljala določen predmet. 

5.5. MIVKA 

Z mivko smo se seznanjali na jutranjem krogu, a smo jo v velikem koritu postavili kar v likovni 

kotiček. Mivko sem prinesla z igrišča (iz peskovnika), kjer se otroci dnevno igrajo in ustvarjajo 

gradove, kupčke, odtiskujejo podobe z raznimi igračami ipd.  

  Tabela 26: Reakcije otrok pri seznanjanju z mivko pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 8 3 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 

 

Tabela 26 prikazuje reakcije otrok pri seznanjanju z mivko. Mivka je otrokom poznana, zato 

smo seznanjanje naredili v likovnem kotičku. Otroci so samoiniciativno začeli posegati po 

mivki, z njo manipulirati, jo tipati, vanjo delati luknje, jo valjati med prsti, z dlanmi so risali po 

njej in jo prelagali iz ene strani na drugo stran posode … Dodatne spodbude ni potreboval nihče. 

  
   Tabela 27: Odzivnost otrok na kiparsko aktivnost z mivko pri glavni dejavnosti 

DEJAVNOST 1 1 2 2 
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Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklic

e 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

8 3 5 / 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / / / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim 8 3 / / 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti / / / / 

zavrača dejavnost / / 1 3 

 

Tabela 27 prikazuje odzivnost otrok na kiparsko dejavnost z mivko. Prva dejavnost je potekala 

v igralnici, pri drugi pa smo izkoristili lepo vreme ter se preselili kar v peskovnik in dejavnost 

izvedli na prostem.  

Pri prvi dejavnosti so mivko vsi brez zadržkov tipali in z njo manipulirali. Ko je osnovno 

tipanje in preizkušanje materiala postajalo nezanimivo, sem predlagala, da poizkusimo 

ustvarjati podobne motive kot sicer na igrišču v peskovniku in s tem ugotovimo, ali se da z 

mivko ustvarjati tudi, če nismo na igrišču. Sprejeli so predlog in začeli mivko spravljati na kup, 

jo z dlanmi stiskati skupaj, da bi nastala neka oblika. Kmalu so ugotovili, da je malce presuha 

in da gmota, ki so jo naredili, ne ohrani oblike, ampak se ob dotikanju mivka razdrobi. Edine 

oblike, ki so obstale, so bile cesta, tunel, plaža, »luknje od toče«.  

Pri drugi dejavnosti, ki smo jo preselili na igrišče v peskovnik, je željo po ponovni uporabi 

mivke izrazilo le pet otrok. Izkazalo se je, da je prisotnost drugih otrok na igrišču moteča in jim 

krade pozornost. Zato so se ostali otroci hoteli igrati drugje in z drugimi igračami. Dečki, ki so 

ostali v peskovniku z mivko, pa so z modeli ustvarjali medvedke, s kanglico presipavali mivko, 

vanjo odtiskovali roke, gradili grad za kamione, avtocesto … Dejavnost je bila bolj igra z malo 

značilnostmi kiparskega ustvarjanja. 

 

Tabela 28: Motiviranost otrok pri manipuliranju z mivko 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki deklic

e 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala 8 3 5 / 
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želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / / / 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala / / 3 3 

 

Pri ponovni uporabi mivke smo se preselili na dvorišče. Ko smo se v igralnici dogovarjali, kje 

bomo z dejavnostjo nadaljevali, so na moj predlog izbrali peskovnik na dvorišču in vseh enajst 

otrok se je strinjalo, da nadaljujemo tam. Ob prihodu do peskovnika se je izkazalo, da ima 

motivacijo za ustvarjanje le še pet dečkov. 

Tabela 29: Čas aktivne udeležbe pri ustvarjanju z mivko 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min / / / / 

20–30 min 6 2 5 / 

10–20 min 2 1 / / 

5–10 min / / / / 

k dejavnosti se ne priključi / / / / 

 

Tabela 29 prikazuje čas aktivne udeležbe otrok pri ustvarjanju z mivko pri prvi in drugi 

dejavnosti.  

Pri prvi dejavnosti otrok, tj. pri kiparjenju z mivko v igralnici, je aktivnost trajala največ 30 

minut. Ker otroci niso naredili nobenega izdelka, ki bi ga lahko postavili na razstavo, se v samo 

dejavnost niso poglobili, njihova koncentracija in motiviranost pa sta kmalu začeli upadati. Po 

30 minutah so z dejavnostjo prenehali vsi.  

Pri drugi dejavnosti je bila dejavnost na igrišču v peskovniku kratka. Po 20 minutah so jo 

prekinili. Motil jih je hrup in dogajanje okoli njih. 

Tabela 30: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z mivko 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje 

zadovoljstva 

dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen / / / / 

delno zadovoljen / / / / 
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ravnodušen 8 3 5 / 

ni zadovoljen / / / / 

kaže željo po uničenju 

izdelka 

/ / / / 

 

Tabela 30 prikazuje vrednotenje otrokovega zadovoljstva ustvarjanja z mivko.  

Pri prvi dejavnosti so otroci do ustvarjanja z mivko kazali ravnodušnost. Menim, da je bilo 

temu tako, ker so material že poznali in ker se ob premikanju gmota, ki so jo naredili, podre, 

tako da zanje izdelek ni bil narejen.  

Pri drugi dejavnosti na igrišču tudi niso kazali velikega zadovoljstva, ampak so bili nad 

ustvarjanjem ravnodušni. Dejavnost je bila zanje igra, s katero se srečujejo skoraj vsak dan.  

5. 5.1 Čustvena odzivnost otrok 

Pri opazovanju čustvene odzivnosti otrok nisem opazila takega navdušenja kot pri materialih, 

ki so jim bili manj znani, npr. pri glini. Razumevanje jim ni predstavljalo težav. Z mivko so 

samostojno manipulirali, sprejeli moje predloge, a na njihovih obrazih ni bilo videti takega 

navdušenja in veselja, ki sta bila manj opazna tudi med pogovorom. Kljub temu pa je pogovor 

po zaključeni dejavnosti pokazal, da se je vsem prisotnim dejavnost zdela zanimiva in bi jo še 

ponovili. Njihovo pričanje med samo dejavnostjo in po njej je bilo precej različno.  

Slika 17: Tipanje mivke                                              Slika 18: Seznanjanje z mivko in luknjanje                 

                       

Slika 19: Igra z mivko v peskovniku                                            Slika 20: Tipanje mivke v peskovniku 
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5.5.2. Evalvacija dejavnosti z mivko 

Dejavnost kiparjenja z mivko je bila za otroke bolj igra kot kiparjenje. Material so sprejeli, ker 

jim je poznan iz igrišča; z njim se igrajo dnevno in nikoli niso vodeni, mivke tudi nikoli ne 

uporabljamo v okviru likovne dejavnosti. Mivka je bila mokra, a se je hitro sušila, strukture 

oziroma celote ob premikanju ni ohranjala, otrokom se je drobila v rokah in iz nje niso 

oblikovali kiparskega izdelka kot pri ostalih kiparskih materialih. To jim ni bilo všeč, ker vedno 

stremijo k izdelavi. Otroci so prvič sodelovali z navdušenjem, ob ponovnem ustvarjanju pa je 

bila večina bolj ravnodušnih tako do materiala kot do ustvarjanja. skupinica dečkov je z 

dejavnostjo nadaljevala tudi zunaj, a je bila dejavnost kratka. Čustvena odzivnost otrok je bila 

skladna s pričakovanji, saj material že dobro poznajo.  

5.6. MAVEC IN IZDELAVA KALUPOV ZA VLIVANJE MAVCA 

Za dejavnost z mavcem smo najprej naredili kalupe za vlivanje mavca. Kalupi so bili narejeni 

iz das mase in otroci so jih izdelali sami. 

a) Izdelava kalupov iz das mase 

Pri izdelavi kalupov smo uporabili svetlo sivo das maso, ki ni puščala vidnih sledi barve in ni 

imela neprijetnega vonja. Najprej sem das maso samo odvila, da so jo otroci lahko tipali, se 

seznanjali z njo, jo luknjali s prsti in preizkušali njeno trdoto. Nato sem otrokom razdelila kose 

mase in pričeli smo z gnetenjem, sestavljanjem manjših kosov v celoto, zlaganjem mase na 

kupe in luknjanjem s prsti. Ko smo hoteli nadaljevati z izdelavo kalupov, sem maso morala 

zvaljati, ker je bila pretrda, da bi jo otroci zvaljali sami. Medtem ko sem jaz valjala kose mase, 

so se v tem preizkusili tudi sami, a jim ni uspelo, ker je bila masa pretrda. Maso sem razvaljala 

na približno enakomerno debelino, da smo lahko pričeli z izdelavo kalupov. Nekateri otroci so 

v maso odtisnili stopalo, nekateri dlan, drugi lego kocko, nekateri pa so v maso naredili samo 

luknjo, v katero so nato nameravali vliti mavec. Končane izdelke smo postavili na varno mesto 

v igralnici. 

Slika 21: Seznanjanje z das maso                                                       Slika 22: Sestavljanje z das maso 
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Slika 23: Manipuliranje z das maso                                                    Slika 24: Valjanje das mase 

                            

Slika 25: Odtiskovanje v das maso 1                                               Slika 26: Odtiskovanje v das maso 2 

                           

Slika 27: Izdelani kalupi iz das mase za vlivanje mavca 

 

5.6.1. Vlivanje mavca v kalupe 

V jutranjem krogu sem na blazino položila vrečko z mavcem. Otroci so hitro ugotovili, da bomo 

»to zlili tja kamor smo dali roke.« Ko so otroci dobili potrditev, da bomo vlivali mavec v kalupe, 

jim je bilo sleherno seznanjanje z mavcem odveč, saj so hoteli čim prej preiti na vlivanje. 

Dejavnost smo preselili na igrišče.  

Tabela 31: Reakcije otrok pri seznanjanju z mavcem pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 9 3 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / 1 
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Tabela 31 prikazuje reakcije otrok pri seznanjanju z mavcem, ki je bil otrokom popolnoma 

nepoznan. Iz tabele je razvidno, da je od trinajstih otrok le ena deklica v celoti zavračala 

seznanjanje z njim. Raje je opazovala ostale otroke. Ostalih dvanajst otrok dodatnih in 

konstantnih spodbud pri uvodni dejavnosti niso potrebovali. Vsi so komaj čakali, da preidemo 

na glavno dejavnost, zato je bilo seznanjanje zelo okrnjeno in kratko. 

 

Tabela 32: Odzivnost otrok na kiparsko aktivnost pri glavni dejavnosti 

Odzivnost otroka dečki deklice 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

9 3 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil / / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim / / 

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti / / 

zavrača dejavnost / 1 

 

Tabela 32 prikazuje odzivnost otrok pri dejavnosti manipuliranja z mavcem. Na igrišče, kjer 

smo pripravili prostor za našo dejavnost, smo prinesli ves potreben material in kalupe za 

vlivanje. Otroci so želeli mavec zmešati sami, zato sem jim pomagala samo pri dodajanju mavca 

v vodo. Ko smo dodali ves mavec, so otroci sami mešali, da je postala zmes gladka. Za lažje 

vlivanje v kalupe sem v plastičen kozarček vsakemu vlila mavec, ki ga je nato vlil v svoj kalup. 

Kalupe z mavcem smo po zaključku dali na primeren prostor, da so se izdelki otrok strdili. V 

večji posodi, kjer smo zmešali mavec, ga je ostalo še dovolj za ponovitev postopka, a ob 

vprašanju, ali bi nadaljevali in mavec vlili v modelčke za piškote, niso izrazili želje po tem, zato 

smo z vlivanjem mavca zaključili. Nekateri otroci pa so v to zmes mavca namakali roke, palčke 

iz dvorišča, v maso dali kamenčke … Pustili smo tudi to zmes, da so videli, kaj nastane. 

Tabela 33: Motiviranost otrok pri vlivanju mavca v kalupe iz das mase 

Motiviranost otroka dečki deklice 

izkazuje veliko željo po uporabi materiala  9 3 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala / / 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / 
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v celoti zavrača ponovno uporabo materiala 9 3 

 

Tabela prikazuje motiviranost otrok pri vlivanju mavca v kalupe. Motiviranost je bila zelo 

izrazita, saj so bili že pri seznanjanju zelo neučakani in so mavec želeli vlivati takoj. Med 

dejavnostjo so bili zelo motivirani, kazala se je izrazita navdušenost nad njo, saj takšne 

aktivnosti še niso imeli in je bila zanje nova. Ko pa smo mavec vlili v kalupe in nam je masa še 

ostala, pa želje po ponovni uporabi materiala niso izrazili. V ostanek mase so vtiskovali roke, 

kamenčke in vejice iz igrišča, ter celoto dali na polico, da se je posušila. Dokončane izdelke iz 

mavca, vlitega v kalupe, so otroci odnesli domov in jih niso postavili na razstavo. 

Tabela 34: Čas aktivne udeležbe pri dejavnosti vlivanja mavca v kalupe 

Aktivna udeležba dečki deklice 

več kot 30 min / / 

20–30 min 9 3 

10–20 min / / 

5–10 min / / 

k dejavnosti se ne priključi / / 

 

Tabela 34 prikazuje aktiven čas otrok pri vlivanju mavca v kalupe. Dejavnost je trajala malo 

manj kot 30 minut in nihče je ni zavračal.  

Tabela 35: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva s kiparskim rezultatom 

Vrednotenje zadovoljstva dečki deklice 

zadovoljen 9 3 

delno zadovoljen / / 

ravnodušen / / 

ni zadovoljen / / 

kaže željo po uničenju izdelka / / 

 

Tabela 35 prikazuje vrednotenje otrokovega zadovoljstva s kiparskim rezultatom pri vlivanju 

mavca v kalupe. Otroci so bili nad dejavnostjo in izdelki zelo navdušeni. Izdelke smo dali sušiti. 

Ves čas so jih opazovali in spraševali, koliko časa se morajo sušiti, ali so že suhi, ali jih bomo 

pokazali staršem, ali jih bodo lahko nesli domov in ali jih bomo razstavili na razstavnem 

prostoru. Med ločevanjem odlitkov iz kalupov so se nam nekateri zlomili in z lepilom smo jih 
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skušali zalepiti skupaj. Že med dejavnostjo so kazali izrazito zainteresiranost in veselje nad 

potekom, zato so bili tudi zelo ponosni na izdelke, ki so jih navdušeni pokazali staršem in 

odnesli domov – tudi tiste, ki so se zlomili. 

5.6.2. Čustvena odzivnost otrok 

Pri tej dejavnosti je bila čustvena odzivnost otrok zelo izrazita. Otroci so kazali navdušenje nad 

materialom, nad dejavnostjo in nad izdelki. Na obrazih je bilo opaziti veselje, z zanimanjem so 

opazovali mešanje mavca in pri njem sodelovali, mavec so z veseljem vlivali v kalupe. Z rokami 

so posegali po njem in vanj namakali prste. Njihovi pogledi se niso umaknili od mavca in 

kalupov. Med dejavnostjo so se pogovarjali, kdo bo prvi mešal, kdo bo prvi vlival, kdaj bo kdo 

na vrsti. Vsi so si želeli biti prvi. Nihče od otrok ni imel zadržkov pri tipanju mavca – tako 

suhega kot mase za vlivanje. Zelo sem bila vesela, ko sem videla, da otroci v dejavnosti uživajo 

in zanjo kažejo veliko navdušenje.  

Slika 28: Priprava mavca za mešanje                                              Slika 29: Mešanje mavca 

                           

Slika 30: Vlivanje mase v kozarčke                                                Slika 31: Vlivanje mase v kalupe 

                              

                                                       Slika 32: Mavčni ulitki 

 

 

5.6.3. Evalvacija dejavnosti 

Že takoj na jutranjem srečanju sem pri uvodni dejavnosti pri otrocih opazila navdušenje nad 

novimi izzivi in ustvarjanjem z novim neznanim materialom. Otroci so pokazali veliko 

zanimanje, pozorno so poslušali in vsi kar planili nad vrečko z mavcem. Kljub temu, da se je 
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zdelo, da me ne poslušajo in so popolnoma zatopljeni v mavec, so pogovoru sledili in se vanj 

aktivno vključevali. Ugotovili smo, da nekateri otroci, zlasti dečki, mavec poznajo: pravimo 

mu tudi gips, uporablja se ga v zdravstvu, kadar z njim zaščitimo oz. povijemo zlomljen del 

telesa. Eden izmed dečkov je povedal, da je imel roko v gipsu, ker je padel in so mu ga dali v 

bolnici. Ker so bili  pri seznanjanju z mavcem neučakani, smo seznanjanje skrajšali in prešli na 

glavno dejavnost. Ko smo šli na igrišče k glavnemu delu, so prav tako kazali veliko zanimanja. 

Posegali so po mavcu, hoteli biti prvi pri mešanju, mavec so čim prej hoteli zmešati in ga vliti 

v kalupe. Njihova odzivnost, motiviranost in reakcije nad dejavnostjo vlivanja mavca v kalupe 

so me zelo presenetile. Nisem pričakovala, da bodo tako navdušeni. Ker smo dejavnost izvajali 

na igrišču, sem se bala, da jih bo zmotila prisotnost drugih otrok iz vrtca, zato smo se umaknili 

na dvorišče pred igralnico, kjer smo bili sami. Z dejavnostjo in aktivnostjo otrok sem zelo 

zadovoljna, saj je presegla moja pričakovanja. 

5.7. ZEMLJA (BLATO) 

Za zadnjo dejavnost smo izbrali zemljo, ki smo ji dodali vodo, da smo dobili blato. Pri prvi 

dejavnosti je dvanajst otrok manipuliralo s suho zemljo, pri drugi dejavnosti pa smo zemlji 

dodali vodo, da smo dobili blato in ustvarjali z njim. V velikem nizkem koritu smo imeli črno 

zemljo, ki so jo med pogovorom o materialu otroci tipali, se o njej pogovarjali, ugotavljali, kje 

jo lahko uporabljamo, kdaj smo se v skupini srečali z njo, kaj smo z njo delali, oziroma za kaj 

smo jo uporabili. Povedali so, da smo v zemljo sadili rože in v vrtna korita zasadili zelenjavo. 

Nekateri otroci so povedali, da imajo doma veliko zemlje na njivi in vrtu, da pomagajo kopati 

zemljo, vendar pa da doma ni enake barve.  

 

Tabela 36: Reakcije otrok pri seznanjanju z zemljo pri uvodni dejavnosti 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material 9 3 

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

/ / 

v celoti zavrača seznanjanje z materialom / / 
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Tabela 36 prikazuje reakcije otrok pri seznanjanju z zemljo. Nihče ni imel zadržkov pri tipanju 

zemlje, nihče ni potreboval dodatnega ali konstantnega spodbujanja pri seznanjanju. Zemljo so 

tudi vonjali in povedali, da smrdi, kar pa jih ni odvrnilo od seznanjanja. Glavno dejavnost smo 

razdelili na dva dela. Pri prvi dejavnosti smo manipulirali s suho zemljo, pri drugi dejavnosti 

pa smo ji dodali vodo, da smo dobili blato in nato manipulirali z njim. 

Tabela 37: Odzivnost otrok pri manipuliranju z zemljo pri glavni dejavnosti 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklice 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji 

uporabi materiala 

7 2 9 3 

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še 

vključil 

/ / 7 / 

sprejme dodatne ideje, če mu jih 

ponudim 

/ / / / 

vztraja na osnovnih smernicah 

dejavnosti 

7 2 2 3 

zavrača dejavnost 2 1 / / 

 

Tabela 37 prikazuje odzivnost otrok pri manipuliranju z zemljo pri prvi dejavnosti, kjer smo 

manipulirali s suho zemljo, in drugi dejavnosti, kjer smo manipulirali z mokro zemljo (blatom). 

Pri prvi dejavnosti so se otroci spoznavali s suho zemljo. V koritu, kjer so imeli zemljo, so le-

to tipali, z rokami in prsti po njej risali, jo spravljali na kup, presipali med prsti, si ogledovali 

od zemlje umazane roke in skušali oblikovati kepe iz suhe zemlje, ki oblike niso obdržale. 

Izdelka iz suhe zemlje niso naredili. Otrokom pri dejavnosti s suho zemljo namenoma nisem 

dajala spodbud za dejavnosti, saj sem hotela, da jo samo tipajo in spoznavajo, da ni treba vedno 

narediti izdelka, ampak je lahko dejavnost izpeljana tudi brez tega. Poleg tega sem spremljala, 

ali bodo mogoče tudi sami izrazili ideje o nadgradnji ustvarjanja. Dva dečka in deklica so 

dejavnost zavračali in druge otroke le opazovali.  

Pri drugi dejavnosti smo zemlji dodali vodo. Dodali smo je le toliko, da je nastala dovolj 

mokra zmes za manipuliranje. Pri dejavnosti je bilo dvanajst otrok in nihče ni potreboval 

dodatne spodbude. Samoiniciativno so posegali po zemlji in z njo ustvarjali podobe in zgradbe. 

Dve deklici sta zemljo le tipali. Otroci so povedali, da jim je bolj od suhe všeč mokra zemlja. 
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Med pogovorom so opisovali svoja opažanja in občutke (npr. po njihovo mokra zemlja nima 

vonja, je mrzla, se prime na roko, v njej so palčke). Konkretnega izdelka za na razstavo tudi 

tokrat niso oblikovali, ustvarjali pa so gmote, kepe, kupe, ki so jim predstavljali živali, hiše, 

tunel, cesto, in s tem so bili zadovoljni. Dejavnosti ni zavračal nihče. 

Tabela 38: Motiviranost otrok pri manipuliranju z zemljo pri glavni dejavnosti 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki deklice 

izkazuje veliko željo po uporabi materiala  7 2 / / 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala / / 9 3 

želja po ponovni uporabi ni izrazita  / / / / 

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala  / / / / 

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala 2 1 / / 

 

Tabela 38 prikazuje motiviranost otrok pri manipuliranju pri prvi dejavnosti in pri ponovni 

uporabi materiala.  

Pri prvi dejavnosti je bila motivacija otrok izrazita le pri sedmih otrocih, trije pa so jo v celoti 

zavračali. Deklici sta izkazovali željo, a ni bila tako izrazita. Med prvo dejavnostjo so otroci 

nadaljevali z manipuliranjem po osnovnih smernicah. Dodatnih idej in spodbud za nadgradnjo 

dejavnosti jim namenoma nisem dajala. Otroci so bili na igrišču in sem jim pustila, da se od 

dejavnosti oddaljijo, se igrajo s kamioni in peskom ter se vračajo k zemlji, da bi videla, ali bodo 

igro povezali z dejavnostjo in materialom, ki so ga imeli na voljo. Kot se je izkazalo, otroci 

proste igre niso povezovali s kiparsko dejavnostjo, so pa več časa namenili suhi zemlji in 

manipuliranju z njo. 

Pri drugi dejavnosti smo bili v igralnici, kjer je željo po ponovni uporabi zemlje izkazalo vseh 

dvanajst otrok. Ko sem povedala, da bomo zemlji dodali vodo, so bili vsi zelo navdušeni in še 

preden sem dodala vodo, so po zemlji že posegali. Med pogovorom sem izvedela, da jim je bolj 

všeč mokra zemlja, opisali so, kaj lahko naredijo iz nje, in povedali, da se jim prijema za dlani, 

da lahko naredijo kepo, da je hladna, da nima vonja. Izdelka za na razstavo niso naredili. 

Motiviranost pri mokri zemlji je bila bolj izrazita kot pri suhi zemlji, saj se je otrokom 

posamezna oblika (npr. kepa, gmota, cesta) ohranila. 

Tabela 39: Čas aktivne udeležbe pri manipuliranju z zemljo 
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DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min / / / / 

20–30 min / / 9 3 

10–20 min 7 2 / / 

5–10 min / / / / 

k dejavnosti se ne priključi 2 1 / / 

 

Tabela 39 prikazuje čas aktivne udeležbe otrok pri prvi in drugi dejavnosti. Celotna dejavnost 

skupaj z seznanjanjem z zemljo je trajala približno eno uro.  

Pri prvi dejavnosti je aktivna udeležba trajala malo manj kot 20 minut, če pa k njej prištejem 

še odhajanje in vračanje k zemlji, pa je trajala več kot 30 minut.  

Pri drugi dejavnosti v igralnici je aktivna udeležba otrok trajala manj kot 30 minut. Aktivni 

čas se je podaljšal, saj je tokrat dejavnost potekala brez motečih dejavnikov na igrišču.  

Tabela 40: Vrednotenje otrokovega zadovoljstva manipuliranja z zemljo 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje zadovoljstva dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen 7 2 9 3 

delno zadovoljen / / / / 

ravnodušen / / / / 

ni zadovoljen / / / / 

kaže željo po uničenju izdelka / / / / 

 

Tabela 40 prikazuje vrednotenje zadovoljstva otrok pri manipuliranju s suho in mokro zemljo. 

Čeprav niso naredili izdelka, ki bi ga postavili na razstavo, so bili z dejavnostjo manipuliranja 

s suho in mokro zemljo zadovoljni. Nihče od dvanajstih otrok, ki so aktivno sodelovali, ni kazal 

ravnodušnosti nad dejavnostjo in materialom. Izdelek, ki so ga naredili, so tekom manipuliranja 

z zemljo preoblikovali v drugo obliko ali gmoto, s katero so bili prav tako zadovoljni. Izkazalo 

se je, da so bili z obema dejavnostma zelo zadovoljni, čeprav je prva potekala nekoliko bolj 

razdrobljeno (otroci so od nje odhajali in se k njej znova vračali).  
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5.7.1. Čustvena odzivnost otrok 

Čutna odzivnost otrok je bila pri dejavnosti z mokro zemljo bolj izrazita. Ko so manipulirali s 

suho zemljo, ni imel nihče od aktivnih otrok težav pri tipanju in gnetenju zemlje, presipavanju 

zemlje med prsti, risanju z njo po vedru. Trije otroci so dejavnost sicer zavračali, a so vseeno 

opazovali druge otroke in aktivno sodelovali pri pogovoru. Pri suhi zemlji se je kazalo, da otroci 

razmišljajo, kako smo v prejšnjih dneh zemljo že uporabljali, da jo vsakodnevno videvajo doma 

na vrtu in njivi in kaj lahko z njo delajo. Med tipanjem zemlje niso imeli zadržkov, torej noben 

otrok po zemlji ni posegal počasi in previdno, ampak so vsi planili nanjo ter jo tipali, gnetli in 

z njo manipulirali. Na obrazih otrok se je kazalo zadovoljstvo, med dejavnostjo so se 

spogledovali in se pogovarjali, videlo se je tudi, da so s celim telesom pristopili k dejavnosti, 

celo telo je brez zadržkov kazalo zadovoljstvo. Pri drugi dejavnosti, ko je bila zemlja mokra, 

pa so vsi otrokovi čuti postali izrazitejši. Podobno kot pri prejšnjih dejavnostih sem tudi tu 

opazila, da jim je všeč, če je material za manipulacijo vlažen, moker in hladen. Med tipanjem 

mokrega materiala niso imeli zadržkov, po zemlji so posegali z obema rokama, jo gnetli med 

dlanmi, delali kepe, opazovali roke, v material so delali luknje. Na njihovih obrazih je bilo 

opaziti večje zadovoljstvo in razmišljanje o novih idejah, vidni so bili vprašujoči pogledi, ki so 

jih delili med sabo in namenjali meni. Vsekakor je bilo opaziti, da jih moker in hladen material 

precej bolj pritegne k dejavnosti kakor suh material.  

Slika 33: Tipanje suhe zemlje                                                           Slika 34: Risanje po suhi zemlji 1 

                            

Slika 35: Manipuliranje s suho zemljo                                            Slika 36: Risanje po suhi zemlji 2 
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Slika 37: Tipanje mokre zemlje                                                         Slika 38: Ustvarjanje z mokro zemljo 1   

                        

                                                           Slika 39: Ustvarjanje z mokro zemljo 2 

 

5.7.2. Evalvacija dejavnosti s suho in mokro zemljo 

Dejavnost z mokro in suho zemljo se je iztekla precej nad pričakovanji, ki sem jih oblikovala 

pri prvem delu. Ko smo se na igrišču seznanjali in manipulirali s suho zemljo, so bili otroci 

nekaj časa pri zemlji, nato pa so se gibali po peščenem delu igrišča in se vračali h koritu z 

zemljo. Pričakovala sem, da zunaj ne bo nobenega zanimanja za zemljo, toda opazila sem, da 

jim je bilo všeč, ker so se lahko prosto gibali med igro in ustvarjanjem z zemljo. Pri dejavnosti 

s suho zemljo na igrišču niso sodelovali vsi otroci, ampak le kdor je izrazil željo. Kljub temu, 

da smo bili na igrišču v času, ko so bili tam prisotni tudi otroci ostalih skupin vrtca, jih tokrat 

to ni preveč zmotilo. Morda je bilo temu tako, ker so sami izbrali čas, ki ga bodo namenili 

ustvarjanju in ga mogoče povezali z igro. Slednjega niso storili, so pa skušali ustvarjati. Pri 

drugi dejavnosti smo zemljo zmočili. Vanjo smo dodali vodo in jo zmešali v nizkem koritu, da 

je bila v celoti mokra. Mokro zemljo smo dali na mizo, kjer so jo otroci lahko tipali in z njo 

ustvarjali po svojih idejah. Tipanje in manipuliranje, tj. celotna dejavnost z mokro zemljo je 

bila otrokom bolj všeč kot s suho zemljo. Niso naredili izdelkov za na razstavo, kar je bil 

največkrat cilj pri prejšnjih dejavnostih, so pa kazali zadovoljstvo in zanimanje za ustvarjanje 

z zemljo, ker dotlej zemlja pri likovni dejavnosti še ni bila uporabljena. Najbolj sem bila v 

dvomih, ko smo bili na igrišču; sumila sem, da otroci ne bodo pristopili do zemlje in da jih bo 

kot pri mivki popolnoma zmotila prisotnost otrok ostalih skupin, a sem se motila. Otroci sicer 

niso bili samo pri zemlji, ampak so imeli možnost prehajanja med dejavnostmi. Mislim, da jim 

je bilo to bolj všeč, meni pa tudi, ker otroci niso omejeni samo na točno določeno dejavnost.  
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5.8. POVZETEK EMPIRIČNEGA DELA  

Preko vseh dejavnosti sem skrbno opazovala in zapisovala ključne dejavnike pri aktivnostih z 

vsemi materiali in reakcije otrok pri njih. Najbolj sem se osredotočila na čutnost – tipanje in 

manipuliranje z danimi materiali. Na začetku empiričnega dela diplome sem si zastavila tri 

raziskovalna vprašanja in cilje raziskave. Tekom dejavnosti sem skrbno beležila in fotografirala 

otroke in njihove odzive, motiviranost in reakcije pri danem materialu ter zapisala ugotovitve. 

CILJI RAZISKAVE: 

Odkriti odzivanje otrok pri soočanju z različnimi kiparskimi materiali 

Odzivnost otrok pri manipuliranju s posameznim materialom je bila pri vseh dejavnostih 

večinoma boljša pri prvih srečanjih z danim materialom, vsako naslednje srečanje z njim ni bilo 

več tako ustvarjalno in zanimivo kot prvo. Pri materialih, ki jih niso navdušili (das masa in 

aranžerska goba), je odklonilen odnos izviral iz določenih senzornih značilnosti (vonj, barva) 

ali pa iz dejstva, da niso omogočali optimalnega oblikovanja (aranžerska goba, zemlja, mivka). 

Otroci so kljub temu z maso manipulirali in ustvarjali na mojo spodbudo, a se ni izteklo po 

pričakovanjih; pri ustvarjanju z das maso so denimo na obisku pri starejših otroci sicer izrazili 

željo po čimprejšnji uporabi materiala, a ker niso pričakovali, da bo njihova masa druge barve, 

njihov odnos ni bil več tako pozitiven. Najboljši odziv otrok na manipuliranje z materialom je 

bil pri vlivanju mavca v kalupe in pri glini. Pri obeh so otroci izrazili željo po čimprejšnji 

uporabi materiala in med ustvarjanjem ves čas aktivno sodelovali s pogovorom in ustvarjanjem. 

Pri glini se je opazilo, da jih ta zelo sprošča. Tudi dečka, ki sta po naravi zelo živahna, sta 

aktivno sodelovala in bila pri manipuliranju precej »nežna« z maso. Zdi se, da je bil vlažen, 

moker in mehkejši material otrokom za ustvarjanje in manipuliranje bolj všeč, saj so iz danega 

materiala lahko ustvarili izdelek, ki jim je predstavljal podobe izmišljenih likov živali. 

Ugotoviti, kako otrok ovrednoti lasten kiparski rezultat oz. dejavnost 

Večinoma je bilo zadovoljstvo mogoče presoditi iz časa, v katerem so ustvarjali, njihove 

obrazne mimike in komentarjev, dodatno pa ga je potrdila tudi želja otrok, da bi svoj izdelek 

razstavili, pokazali drugim in odnesli domov. Izjemi sta bili aranžerska goba in das masa. Pri 

suhi aranžerski gobi pri prvi dejavnosti otroci niso bili zadovoljni z izdelki in dejavnostjo, pri 

mokri pa sta jih razočarala razpuščenost gobe in nezmožnost ustvarjanja, zato tudi tu niso 

pokazali zadovoljstva. Pri das masi pa so bili s svojimi izdelki le delno zadovoljni. Najbolj so 

bili zadovoljni z izdelki in dejavnostjo z glino. Tu so se res posvetili ustvarjanju ter bili zelo 

zadovoljni z dejavnostjo in izdelki. Opazila sem, da jim je izdelava izdelka zelo pomembna in 
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da vedno stremijo k temu, da jim uspe narediti izdelek, ki bi ga lahko postavili na razstavo. Ko 

jim izdelka ne uspe narediti, otroci ne kažejo zadovoljstva in tudi motivacija jim hitro upada.  

Ugotoviti, kako otipne značilnosti kiparskega materiala vplivajo na otrokovo željo po 

njegovi uporabi 

Otipne značilnosti materiala niso preveč vplivale na dejavnost. Bolj kot površina materiala jih 

je motila barva, ki je pri das masi puščala. Do zavračanja manipuliranja s posameznimi materiali 

ni prišlo zaradi površine ali drugih otipnih lastnosti materiala, pač pa zato, ker se otrok ni želel 

umazati ali pa mu preprosto ni bilo do dejavnosti. Večina otrok je vse materiale z veseljem 

otipala in jih ne glede na otipne značilnosti tudi uporabljala.  

Ugotoviti, ali različni kiparski materiali različno vplivajo na motivacijo za kiparsko 

ustvarjanje 

Različnost materiala je vsekakor vplivala na motivacijo pri kiparskih dejavnostih. Otroci večine 

materiala pred tem bodisi niso poznali bodisi ga niso uporabljali za likovno ustvarjanje. Goba 

za aranžiranje, mavec, zemlja in mivka, veje, listje, lubje in kamenje so materiali, ki se jih pri 

mlajših otrocih zaradi morebitnih poškodb odstrani iz dejavnosti. Posamezni materiali (npr. 

aranžerska goba), ki sem jih uporabljala v raziskavi, so otrokom poznani od doma, nekateri 

(npr. das masa in glina) pa so pogosteje uporabljeni šele v starejših skupinah. Kljub temu pa 

sem z raziskavo potrdila, da je ob upoštevanju otrokovih oblikovalnih sposobnosti 

najrazličnejše materiale možno in smiselno uporabiti že v mlajšem predšolskem obdobju, imajo 

pa različen motivacijski potencial, vezan tudi na to, kaj je iz njih mogoče oblikovati.  

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA/HIPOTEZE:  

RV 1: Kateri kiparski materiali so otrokom v prvem starostnem obdobju bolj privlačni in ali 

imajo na to vpliv otipne značilnosti materiala? 

Kiparstvo predstavlja likovno področje, ki ga je mogoče udejanjati s pomočjo raznovrstnega 

materiala, možnosti oblikovanja pa so tesno povezane z izbranim materialom. Kiparske 

materiale delimo na mehke, trde, ploske in tekoče, z njimi pa je mogoče ustvarjati tako, da jih 

otroci lepijo, sestavljajo, zgibajo, ulivajo ipd. Glina spada med mehke kiparske materiale, 

katerih obliko lahko hitro, preprosto in učinkovito spreminjajo že otroci v zgodnjem 

predšolskem obdobju, pozneje pa so pri tovrstnih dejavnostih vse spretnejši. Lastnosti gline 

(mehkoba, prožnost, vlažnost) in učinkovito spreminjanje njene oblike so motivirali tudi otroke, 

ki so sodelovali v moji raziskavi, njihovo navdušenje pa me je nekoliko presenetilo. Materiali, 
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ki svoje forme ne ohranjajo tako dobro kot glina (npr. mokra aranžerska goba, mivka) ali so na 

otip manj privlačni oz. prijetni, so otroke sicer motivirali, a je njihovo navdušenje usahnilo 

kmalu po tem, ko so ugotovili, da iz njih ne morejo oblikovali želene forme. Svoje opazovanje 

sem osredotočila na čutno odzivnost otrok pri posameznem materialu. Skozi vse dejavnosti sem 

opazila, da otroci v naši skupini (starosti dveh do treh let) veliko pozornosti namenijo materialu, 

ki je moker in vlažen ali pa jim daje tak občutek. Razočaranje se je pokazalo pri aranžerski 

gobi, ko se je ta popolnoma razmočila; s pogledi in mimiko obraza so spraševali, kako naprej, 

kaj naj naredijo in zakaj je prišlo do tega. Mimika obraza otrok se je za razočarano pokazala 

tudi pri das masi, kjer so jih motili barva, vonj ter puščanje barve na mizi in na rokah. Obrazi 

otrok so tudi tukaj kazali vprašujoče poglede. Das maso in aranžersko gobo so sicer brez 

zadržkov tipali, a se je kazalo razočaranje nad materialom. Najbolj pozitivno pa so me 

presenetili pri glini. Tu so otroci z navdušenjem spremljali seznanjanje, manipulirali so z 

velikim veseljem, zanimanjem, brez zadržkov so si močili roke, ni jih motilo, da je glina mokra. 

Vanjo so delali luknje s prsti, nikogar ni motilo, da so imeli mokre roke in prste umazane od 

gline. Popolnoma so se prepustili ustvarjanju. Tudi deklica, ki je v celoti zavračala dejavnost in 

samo opazovala, je na trenutke kazala, da bi želela pristopiti, vendar se kljub dodatnemu 

povabilu le ni odzvala. Obrazna odzivnost otrok pri glini se je med dejavnostjo zelo spreminjala, 

in sicer od začudenja do razmišljanja in osredotočenosti pri izdelovanju izdelka. Pri naravnem 

materialu (veje, listje, lubje) so se otroci osredotočili na izdelovanje kresa in domovanja za 

lutko. Material so poznali, saj se z njim srečujejo tudi izven vrtca in z njim rokujejo tudi drugje. 

Izražali so veselje, dejavnost se je prelevila v igro, med ustvarjanjem je ves čas potekal pogovor, 

razmišljali so, kako bi lutki še izboljšali njen dom in se pri igri popolnoma sprostili. Nihče od 

sodelujočih ni imel nobenih zadržkov pri tipanju materiala, opisovali so ga in ugotavljali, da je 

veja hrapava, brez težav so tipali tudi suho in mokro listje. Pri mivki je bilo med samo 

dejavnostjo opaziti manj navdušenja in veselja. Značilnost materiala se je pri mivki izkazala za 

manj privlačno, saj izdelek, ki so ga hoteli narediti, ni ohranil oblike. Mivka je bila vlažna, a se 

je hitro sušila. Otrokom tipanje in manipuliranje z mivko ni predstavljalo težav, a jih je motilo 

to, da niso naredili izdelka za na razstavo. Pogovor je med dejavnostjo potekal, a ne tako 

navdušeno kot pri glini. Pri mavcu pa je bila čutna odzivnost otrok zelo izrazita. Otroci so z 

navdušenjem čakali, da pričnemo z dejavnostjo, vsi so hoteli mešati mavec, vsi so bili 

navdušeni nad vlivanjem mavca v kalupe, ki so jih sami naredili. Nihče ni imel zadržkov, tipali 

so mavec, vanj namakali roke. Njihovo navdušenje me je zelo presenetilo. Na obrazih otrok se 

je odražalo veselje, smeh in celo malce prepiranja, kdo bo prvi. Popolnoma so se poglobili v 

dejavnost in vlivanje mavca. Tudi pri dejavnosti z zemljo otroci niso imeli zadržkov pri tipanju 
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in gnetenju, manipuliranje z zemljo jim ni predstavljalo nobenih težav, po zemlji so posegali z 

obema rokama, luknjali so gmote zemlje. Izrazili so zadovoljstvo, celostno so pristopili k 

materialu, z njim ustvarjali in risali ter izdelovali gmote, ki so predstavljale podobe živali. 

Posamezni otroci so dejavnost le opazovali, a so se vključevali v pogovor z ostalimi.  

Analiza podatkov je pokazala, da je med vsemi organiziranimi dejavnostmi otrokom najbolj 

privlačen material glina. Nad njihovo navdušenostjo sem bila zelo presenečena. Lastnosti gline 

so vsekakor imele velik vpliv na potek dejavnosti. Glina je bila mehka, z njo so z lahkoto 

ustvarjali, jo mečkali, ji spreminjali obliko. Opazila sem, da je otrokom najbolj všeč moker in 

mehak material, saj jim ta omogoča izdelavo izdelka. Zanimivo je, da se je ne glede na to, da 

je das masa zelo podobna glini, ta izkazala kot najmanj privlačna in je otroke s trdoto in barvo 

malce razočarala. 

RV 2: Kako motivirani so otroci pri kiparjenju z različnimi kiparskimi materiali in ali obstajajo 

razlike v motiviranosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali? 

Reakcije otrok so bile pri seznanjanju z večino materialov, s katerimi smo izvajali kiparske 

dejavnosti, pozitivne. Z izjemo das mase so otroci vse materiale sprejeli z velikim zanimanjem 

in željo po tipanju in ustvarjanju. Pri das masi sta navdušenost pokvarila barva in vonj mase, 

kar je zaznamovalo celotno dejavnost. Pri glini pa je seznanjanje zavračala le ena deklica, a je 

vseeno aktivno sodelovala pri pogovoru in opazovanju. Pri vseh dejavnostih je bil aktivni čas 

udeležbe povprečno 30 minut. V večini aktivnosti so otroci sodelovali približno 30 minut, pri 

ponovitvenih dejavnostih pa do 20 minut. Opazovanje in beleženje odzivanja otrok je pokazalo, 

da so otroci različno motivirani, ob tem pa se je pokazala razlika med deklicami in dečki. Dečki 

so pri rabi v vsakem primeru prednjačili pred deklicami, saj pri večini materialov niso kazali 

nobenih zadržkov za manipuliranje, pri dejavnostih pa so se izkazali tudi za bolj vztrajne. 

Razlike med kiparskimi materiali so očitne. Kot moteče so se določene značilnosti izkazale v 

primerih, ko iz materiala ni bilo možno narediti izdelka. 

RV 3: Kako zadovoljen je otrok s svojim kiparskim rezultatom oziroma dejavnostjo pri 

različnih kiparskih materialih? 

Pri vseh dejavnostih so otroci z navdušenjem sprejeli material, ker jim je bil ta večinoma 

neznan, saj z njim pred tem še nikoli niso likovno ustvarjali. Zavestno smo se odrekli uporabi 

plastelina, s katerim imajo otroci že predhodne izkušnje, pač pa smo posegli po mavcu, das 

masi, gobi za aranžiranje, glini, vejah, listju in lubju ter suhi in mokri zemlji (blatu). Posegli 
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smo po materialih, ki so navadno izključeni iz likovne dejavnosti, a vseeno obetajo veliko 

dejavnosti ustvarjanja, povezanih z njimi. 

Ker v vrtcu delamo po metodologiji Korak za korakom, je bila vsaka tema dejavnosti 

razporejena tekom celega dopoldneva in tako smo od jutranjega srečanja do počitka imeli dan, 

namenjen določenemu materialu. Na ta način so otroci sleherni material in možnosti ustvarjanja 

z njim dobro spoznali. Pri večini materialov sem dejavnosti ponavljala, oziroma večkrat 

uporabila isti material, da smo lahko spremljali reakcije otrok. Skozi dejavnosti je bilo opaziti, 

da otroci raje sprejemajo material, ki je moker oz. vlažen in prožen, in raje manipulirajo z njim, 

saj je to lažje, prav tako pa je z njim tudi lažje oblikovati morebitne izdelke. Kljub temu pa se 

je pri posameznih materialih, ki so na otip sicer prijetni in so jih sprejeli z navdušenjem (das 

masa, mokra aranžerska goba), pokazalo, da otroci niso kazali zadovoljstva niti z narejenim 

izdelkom niti z dejavnostjo. Med opazovanjem dejavnosti z mokro aranžersko gobo, ki se je 

popolnoma razmočila in razpadla, se je izkazala motiviranost, vezana na ugotavljanje 

značilnosti materiala, ne pa tudi zadovoljstvo s tem, kaj je nastalo. Ko so otroci imeli na voljo 

suho gobo za aranžiranje in še nekaj dodatnega naravnega materiala, je bilo vzdušje drugačno. 

Lahko so naredili izdelek, z njim so bili večinoma zadovoljni, kar so pokazali tudi s tem, da so 

ga postavili na razstavo. Podoben odziv se je izkazal tudi pri das masi, kjer so pomembno vlogo 

igrale nekatere čutne zaznave (vonj materiala, njegova barva in otipne značilnosti). Otrokom 

barva das mase in njena trdota nista ustrezali. Ni jim bilo všeč, da je masa puščala barvo na 

rokah in mizi, zato tudi niso bili najbolj navdušeni nad manipuliranjem z njo. Ob moji spodbudi 

so otroci izdelek naredili, a ga niso postavili na razstavo. Kljub temu pa so svoje kipce odnesli 

domov, zato presojam, da so bili z izdelki vendarle vsaj delno zadovoljni. Več zadovoljstva so 

otroci pokazali pri ustvarjanju z vejami, listjem in lubjem ter zemljo. Pri vejah, listju in lubju 

so otroci ustvarjali kres in dom za lutko. Med dejavnostjo je ves čas potekal pogovor o izboljšavi 

zgradbe. Ker je lutka prisotna pri vseh dejavnostih, so otroci še z večjim veseljem gradili njen 

dom. Tudi ko je dejavnost prešla v igro, je bilo na otroških obrazih opaziti zadovoljstvo. Kresa 

in doma za lutko nismo postavili na razstavo, ampak na lutkino posebno mesto v igralnici. 

Podobno zadovoljstvo z dejavnostjo in izdelki je bilo opaziti tudi med ustvarjanjem z zemljo. 

Iz zemlje sicer niso naredili konkretnega izdelka, med ustvarjanjem na igrišču pa jih je nekoliko 

motilo drugo dogajanje okoli njih. Dejavnost jim je bila zanimiva, a mislim, da so bili malce 

bolj zadržani zaradi nepoznavanja načina likovne dejavnosti. Ko smo zemljo nekoliko zmočili 

in se preselili v igralnico, je bilo opaziti večje zadovoljstvo nad dejavnostjo in ustvarjanjem. 

Zdi se, da otroke bolj motivirajo in zadovoljujejo zlasti tisti materiali, ki ohranjajo oblike. 
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Najmanj jih je pritegnilo ustvarjanje z mivko, ki jim je sicer poznan material. Pri tej dejavnosti 

ni bilo narejenega konkretnega izdelka, ker je bila mivka sipka, se je hitro sušila in ni ohranjala 

želene oblike. Popolnoma drugačna slika pa se je kazala pri glini in vlivanju mavca v kalupe. 

Pri glini so bili otroci zelo navdušeni nad njeno mehkobo in prožnostjo. Otroci so bili zelo 

ustvarjalni, bilo jim je zelo všeč, kar so jasno pokazali z mimiko telesa in obraza. Ustvarjali so 

razne oblike, ki so jih lahko spreminjali, jih poimenovali in z veseljem samoiniciativno izrazili 

željo po razstavi izdelkov. Tudi pri mavcu se je kazalo veliko zadovoljstvo z dejavnostjo, saj 

so komaj čakali na vlivanje mavca v kalupe. Že med mešanjem mavca so komaj čakali, da bi 

ga sami mešali in ga vlivali v kalupe. Z izdelki so bili zelo zadovoljni. Motila jih ni niti 

deformacija, do katere je prišlo med ločevanjem odlitka in kalupa.  

Izkazalo se je torej, da otrokom lahko približamo različne materiale, jih pa bolj pritegnejo zlasti 

tisti, ki ohranjajo obliko. Pokazalo se je tudi, da so jim nekoliko bližje materiali, ki so vlažni 

oz. mokri, medtem ko to, ali jim je bil material pred tem znan ali ne, ne igra posebne vloge. 

Bolj so jih zmotile druge značilnosti materiala, na primer vonj ali barva (das masa). Pri vseh 

dejavnostih, ki so otrokom dale aktivne možnosti raziskovanja, so bili otroci v večini 

motivirani. Pri nobeni od dejavnosti ni nihče kazal izrazitega nezadovoljstva nad svojim 

izdelkom, še manj pa želje po uničenju. Njihovo zadovoljstvo se je večinoma potrdilo tudi s 

tem, da so želeli svoje izdelke razstaviti ter jih tako pokazati tudi staršem in drugim. Tudi otroci, 

ki se ustvarjanju niso želeli pridružiti in so le opazovali, so bili z izdelki ostalih otrok videti 

zadovoljni. Izdelke so opazovali in jih tudi pohvalili.  

 

5.9. ZAKLJUČEK  

V diplomskem delu sem ugotovila, da je otrokom kiparstvo blizu in da radi ustvarjajo predvsem 

z materialom, ki je mehkejši in malce moker. Pri ustvarjanju z ostalim materialom, ki smo ga 

imeli na voljo in jim je v likovnih dejavnostih manj poznan oz. z njim še niso ustvarjali, otroci 

potrebujejo nekoliko več spodbude ali preusmeritve od igre k ustvarjalni dejavnosti. Ko smo 

ustvarjali z vejami in z mivko v peskovniku, se je dejavnost hitro prelevila v igro. Pri 

dejavnostih na prostem otroci potrebujejo več motivacije in spodbude, da se nekoliko dlje časa 

zadržijo pri določeni dejavnosti, saj je aktivnost drugih otrok moteča in hitro prevzame 

pozornost. Med kiparskim ustvarjanjem so otroci večinoma izdelovali oblike, ki so jim znane 

iz vsakdanjega življenja, podobe živali. Med likovno dejavnostjo so se pogovarjali in se z 

izdelki med izdelovanjem igrali. Igra je pri tej starosti zelo pomembna in naravno prisotna tudi 
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pri kiparstvu. Spontano so odkrivali oblikovalne možnosti, ki jih je posamezni material nudi, in 

ugotavljali, katere aktivnosti ob tem niso najbolj učinkovite. Skladno z značilnostmi razvoja v 

zgodnjem obdobju, kamor so sodili tudi otroci v moji raziskavi, od otrok nisem pričakovala 

kompleksnih kiparskih oblik, saj me je zanimala predvsem njihova odzivnost na posamezni 

material. Želela sem namreč odkriti, kakšen potencial ima posamezen material za to starostno 

obdobje . 

Ker pri kiparstvu otrok celostno sodeluje in uporablja različne čute, ki pomembno vplivajo na 

njegov razvoj, je škoda, da se tovrstnih dejavnosti ne uporablja pogosteje. V likovne dejavnosti 

v vrtcu bi bilo smiselno vpeljevati tudi material, ki je manj običajen za ustvarjanje, saj se s tem 

otrok uči o materialu in umetnosti na podlagi izkušenj, ki mu ne bodo zagotavljale znanja zgolj 

za likovno ustvarjanje, pač pa tudi širše. 
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7. PRILOGA 

7.1. Priloga 1: OPAZOVALNI LIST 
 

Reakcije otrok pri seznanjanju z materialom 

Reakcija otroka dečki deklice 

z navdušenjem sprejme material   

potrebuje malo dodatne spodbude za seznanjanje z 

materialom 
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potrebuje konstantno spodbujanje za seznanjanje z 

materialom 

  

v celoti zavrača seznanjanje z materialom   

 

Odzivnost na kiparsko aktivnost pri glavni dejavnosti 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Odzivnost otroka dečki deklice dečki deklice 

 

izkazuje veliko željo po čimprejšnji uporabi 

materiala 

    

samoiniciativno izraža ideje, kaj bi še vključil     

sprejme dodatne ideje, če mu jih ponudim     

vztraja na osnovnih smernicah dejavnosti     

zavrača dejavnost     

 

 

Motiviranost otrok pri aktivnosti z _______________________________ 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Motiviranost otroka dečki deklice dečki deklice 

izkazuje željo po ponovni uporabi materiala     

želja po ponovni uporabi ni izrazita      

ne izrazi želje po ponovni uporabi materiala      

v celoti zavrača ponovno uporabo materiala     

 

 

Čas aktivne udeležbe aktivnosti z _____________________________ 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Aktivna udeležba dečki deklice dečki deklice 

več kot 30 min     

20–30 min     
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10–20 min     

5–10 min     

k dejavnosti se ne priključi     

 

Vrednotenje otrokovega zadovoljstva z rezultatom iz ______________________________ 

DEJAVNOST 1 1 2 2 

Vrednotenje 

zadovoljstva 

dečki deklice dečki deklice 

zadovoljen     

delno zadovoljen     

ravnodušen     

ni zadovoljen     

kaže željo po uničenju 

izdelka 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


