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POVZETEK 

Vsakdanje življenje otrok je prepleteno z brezskrbno igro, skozi katero spoznavajo svet 

okoli sebe. Kot vemo, so se tudi v preteklosti otroci igrali, a so za igro uporabljali 

predvsem predmete, s katerimi so dnevno rokovali pri delu oz. opravilih. Danes otroke 

pogosto zasipamo z igračami, hkrati pa jih velikokrat prikrajšamo za možnost aktivnega 

sodelovanja pri vsakodnevnih opravilih, ki bi jim omogočila nova spoznanja. Želimo si, 

da bi bili otroci še bolj aktivni soustvarjalci življenja, tako v domačem okolju kot tudi v 

vrtcu. 

Vodilni namen diplomskega dela je bil predstaviti participacijo otrok in ugotoviti, kako 

projekt participacije vpliva na usvajanje novih znanj s področja tehnike šivanja s šivalnim 

strojem. 

V teoretičnem delu je postopno predstavljena participacija – začeli smo z vlogo otroka 

skozi čas, opredelili pomembno prelomnico – Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je 

otroke opolnomočila, nadaljevali smo z opisovanjem pristopa Reggio Emilia, njegovimi 

izhodišči in jih primerjali z načeli Kurikula za vrtce. Navezali smo se tudi na projektno 

delo, ki je pomemben člen prej omenjenega pristopa in podrobneje predstavili odprt način 

aktivnega učenja. 

V drugem delu teoretičnega dela je predstavljeno tekstilje – bombaž, juta in volna – ter 

tehnika šivanja s šivalnim strojem. 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika. V raziskavi je 

sodelovalo 315 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. 

Ugotovljeno je bilo, da vzgojitelji otroke vključujejo v soustvarjanje življenja v vrtcu. 

Najpogosteje otrokom omogočijo možnost proste izbire materialov/sredstev za igro, 

najredkeje pa imajo možnost soodločati o poteku dneva v vrtcu in preoblikovati kotičke 

po njihovih željah. Za izdelavo otroških izdelkov največ vzgojiteljev uporablja papir, 

blago pa uporablja manj kot polovica vprašanih. Otroci imajo za igro v igralnici pogosto 

na voljo bombaž, volno, filc, prejo in sukanec, redkeje pa za igro lahko uporabijo svilo in 

viskozo, saj je vzgojitelji ne ponujajo na dnevni oz. tedenski ravni. Vzgojitelji skupaj z 

otroki pogosto iz tekstilja izdelujejo lutke, igrače, blazine itd. Dejavnosti s tekstilom 

vzgojitelji najpogosteje izvajajo v obliki proste igre (kotički s tekstilom), najredkeje pa v 
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obliki projektnega učnega dela. Ko izvajajo dejavnosti s tekstilom, vzgojitelji kot 

tehnologijo dela najpogosteje uporabljajo lepljenje, najredkeje pa polstenje volne. Ob teh 

dejavnostih napredek otrok pogosto spremljajo z opazovanjem, s ček listami in s 

fotografiranjem. Tehniko šivanja je v vrtcu uporabila več kot polovica vprašanih – v prvi 

vrsti uporabljajo tehniko ročnega šivanja s pravo šivanko, šivanje s šivalnim strojem pa 

je daleč zadaj – po njihovem mnenju je ta način nevaren, hkrati pa sami niso dovolj 

usposobljeni na tem področju. Tisti, ki to tehniko uporabljajo, dejavnost izvajajo v 

manjših skupinah in več pozornosti namenijo varnosti pri delu. Vzgojitelji menijo, da 

šivanje spodbuja predvsem razvoj koncentracije, natančnosti in fine motorike, najmanj 

pa razvoj kritičnega razmišljanja. 

Z otroki, starimi 4–6 let, smo v vrtcu izvedli tehnično dejavnost šivanja kot projekt 

participacije. Ugotovili smo, da so otroci z lastno aktivnostjo skozi dejavnost usvojili 

nova znanja na področju tehnike šivanja s šivalnim strojem in poznavanja pripomočkov 

za šivanje. Z vprašanji, ki smo jim jih postavljali, so sami iskali ideje za reševanje 

problemov in jih uspešno razrešili. Trdimo lahko, da so ob dejavnosti doživeli občutek 

lastne vrednosti. 

Z diplomskim delom želimo prikazati eno od možnosti participacije v vrtcu in strokovne 

delavce spodbuditi k uporabi teh ugotovitev pri načrtovanju njihovega vsakdana v vrtcu 

ter k pogostejšemu omogočanju aktivne soudeležbe otrok pri razreševanju problemov. 

KLJUČNE BESEDE: participacija, tehnična dejavnost, šivanje, šivalni stroj. 
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Sewing as a Participation Project in the Preschool 

Period 

SUMMARY 

The daily lives of children are intertwined with carefree play, through which they get to 

know the world around them. As we know, in the past the children also played, and for 

the play they mainly used objects that were meant for daily work or tasks. Today, we 

often shower children with toys, but at the same time, we often deprive them of the 

opportunity to actively participate in everyday tasks that would enable them to learn new 

things. We want children to be more active co-creators of life, both in the home 

environment and in kindergarten. 

The main purpose of the thesis was to present the participation of children and to 

determine how the participation project affects the acquisition of new knowledge in the 

field of sewing with a sewing machine. 

In the theoretical part, participation is presented gradually. We started with the role of the 

child through time, identified an important turning point, the Convention on the Rights of 

the Child, which empowered children. We went on to describe Reggio Emilia’s approach, 

its starting points and compared them with the principles of the Kindergarten Curriculum. 

We also referred to a project work, which is an important part of the mentioned Reggio 

Emilia approach, and with more detail presented the open way of active learning. 

The second part of the theoretical part presents textiles - cotton, jute and wool - and the 

technique of sewing with a sewing machine. 

In the empirical part, we presented the results of the questionnaire. In the research 

participated 315 kindergarten teachers and assistant kindergarten teachers.  

It was found that kindergarten teachers involve children in co-creating life in 

kindergarten. Most often, children are allowed to freely choose the materials/means for 

play, but rarely do they have the opportunity to co-decide on the course of the day in 

kindergarten and redesign the play areas according to their wishes. Most kindergarten 

teachers offer paper to make children's products, but less than half of the respondents 

offer fabric. Cotton, wool, felt, yarn and thread are often available for children to play in 

the playroom, but less often they can use silk and viscose, as kindergarten teachers do not 
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offer it on a daily or weekly basis. Kindergarten teachers together with children often 

make dolls, toys, pillows, etc. from textiles. Textile activities are most often carried out 

by kindergarten teachers in the form of free play (play area with textile), and least often 

in the form of project-based learning. When carrying out activities with textile, 

kindergarten teachers most often use gluing as a working technology, and least often wool 

felting. During these activities, children's progress is often monitored through 

observation, checklists and photography. More than half of the respondents in the 

research used the sewing technique in the kindergarten - mainly they use the manual 

sewing technique with a real needle, but sewing with a sewing machine is a technique 

that is far behind. In their opinion this method is dangerous, or they say that they are not 

qualified in this field. Those who use these techniques, carry out the activity in small 

groups and pay more attention to safety at work. Kindergarten teachers believe that 

sewing mainly encourages the development of concentration, accuracy and fine motor 

skills, and least of all the development of critical thinking. 

With children aged 4-6, we carried out a technical sewing activity in the kindergarten as 

a participation project. We found that the children, through their own activity, acquired 

new knowledge in the field of sewing techniques with a sewing machine and gained 

knowledge of sewing tools. Through our questions, they looked for ideas to solve 

problems and solved them successfully. We can say that they experienced a sense of self-

worth during the activity. 

With the thesis, we want to show one of the possibilities of participation in kindergarten 

and encourage professionals to use these findings in planning their everyday life in 

kindergarten and more frequently enabling active participation of children in solving 

problems. 

KEY WORDS: participation, technical activity, sewing, sewing machine. 
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1 UVOD 

Neprecenljivo je opazovati otroke med odraščanjem, medtem ko spoznavajo svet okoli 

sebe in z lastno aktivnostjo odkrivajo njim neznane stvari. Vsak njihov »Zakaj? Kako? 

Kdaj? Kje?« je odraz njihove radovednosti, ki jo lahko odrasli z lastnim sodelovanjem in 

odgovarjanjem na vprašanja negujemo. Včasih pa lahko naredimo še korak dlje in 

otrokom omogočimo okolje, znotraj katerega sami iščejo odgovore na vprašanja, ki se 

jim porajajo. S tem v otrocih prebudimo občutek lastne vrednosti, hkrati pa jim 

omogočimo spoznavanje stvari, ki jih obdajajo v vsakdanjem življenju na prijeten in 

nevsiljiv način. Otroci s tem spoznavajo svojo vlogo v družbi, ugotovijo, da so lahko 

aktivni člani družbe in da s svojo dejavnostjo sooblikujejo in hkrati spoznavajo okolje, v 

katerem se nahajajo. 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Dandanes v vrtcih vse pogosteje zasledimo vprašanja »Kaj bi danes želeli delati otroci? 

Kaj vas zanima? Kako bi lahko ugotovili ...?«, ki jih vzgojitelji postavljajo otrokom. To 

seveda včasih ni bila vsakodnevna praksa in tudi danes marsikje otroci še vedno ostajajo 

neslišani. A pogled na otroka se skozi leta spreminja v skladu z družbenim značajem, 

vzporedno s tem pa se spreminja tudi vzgoja (Rutar, 2013). 

Turnšek (2009) govori ravno o tem, kako je otrok v preteklosti čepel v pasivnem položaju 

družbe in se je počasi ter postopoma prebijal do mesta z aktivno vlogo. To vlogo mu je v 

21. stoletju omogočila Konvencija o otrokovih pravicah (v nadaljevanju KOP), ki zajema 

različne otrokove potrebe in hkrati tudi njegove pravice. V ta dokument je tako vključena 

tudi pravica do soudeležbe, ki predpostavlja sodelovanje v odločitvah, ki so povezane z 

njegovim življenjem in mu na ta način omogoča aktivno vlogo v družbi. Poleg 

sodelovanja otroka v zanj pomembnih situacijah je predvsem pomemben vidik tudi 

spoštovanje in upoštevanje otroka s strani odraslih (Rutar, 2013). 

Participacija pomeni sodelovanje oz. soudeležbo, o čemer lahko govorimo šele takrat, ko 

so otroci seznanjeni in razumejo, zakaj pri nečem sodelujejo, kakšna je njihova vloga in 

kaj lahko sami doprinesejo k določeni stvari (Rutar, 2013). Vse te elemente participacije 

v svojo vizijo vključuje pristop Reggio Emilia, ki pri svojem delu izhaja iz otrok in 
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celotno delo gradi na interakciji otrok – vzgojitelj in vzgojitelj – starši (Devjak, Berčnik 

idr., 2013). 

Različne elemente vrtca Reggio Emilia najdemo tudi v Kurikulu za vrtce, saj pomembno 

bogatijo celoten proces vzgoje in izobraževanja. Vendar med obema pristopoma obstaja 

pomembna razlika, ki temelji na osnovni izpeljavi kurikula. Kot vemo, Kurikulum za 

vrtce temelji na procesno-razvojnem in učno-ciljnem modelu vzgoje, medtem ko je 

kurikul Reggio Emilia bolj nestrukturiran oz. temelji predvsem na procesno-razvojnem 

modelu (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). 

Vsi ostali elementi pristopa Reggio Emilia, ki so: vpetost vrtca v kulturno okolje, 

zavedanje različnosti otrok, razvoj in uporaba vseh čutov, spodbujanje različnih oblik 

izražanja, prednost učenja pred poučevanjem ter dokumentiranje celotnega procesa 

dejavnosti v vrtcu, predstavljajo t. i. projektno delo (Devjak, Batistič Zorec idr., 2009). 

Projektno delo je z našega vidika raziskovanja pomemben element načina dela v vrtcu. 

Le-ta predpostavlja otrokovo aktivno raziskovanje določene teme in mu hkrati omogoča 

samostojno učenje ter mu daje občutek pomembnosti v družbi (Turnšek, Hodnik Čadež 

idr., 2009). 

Otrokom v zgodnjem otroštvu velikokrat primanjkuje izkušenj, kako tehnologija vpliva 

na vsakodnevno življenje (Zuljan, 2014). Tehnologija zajema različne pristope k 

reševanju težav, in sicer: oblikovanje, odpravljanje napak, raziskave in razvoj, inovacije, 

iznajdbe in eksperimentiranje. Pomembno je, da otrokom že v zgodnjem otroštvu 

omogočimo izkušnje z oblikovanjem, vizualizacijo objektov in pretvarjanjem idej v skice. 

Spodbujati je treba delo s konkretnim materialom, izmenjevanje idej v skupini, 

spodbujanje k iskanju rešitev in preizkušanju le-teh. S takšnim načinom dela se otroci 

seznanijo s pravilno oz. nepravilno uporabo različnih tehničnih pripomočkov in orodij 

(prav tam). 

Ena izmed tehnologij dela v vrtcu, ki jo lahko uporabljamo, je šivanje s šivalnim strojem. 

Prvi zametki šivalnih strojev so bili zabeleženi že v letu 1850, a so se uveljavili šele 

kasneje (Bree, 1988). Dandanes lahko izbiramo med različnimi šivalnimi stroji, in sicer 

med: osnovnim šivalnim strojem, obšivnim strojem ali vezilnim strojem (Smith, 2014). 
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Poleg šivalnega stroja so pomembni tudi drugi pripomočki, ki olajšajo delo – to so: 

šiviljski meter, kreda, škarje za blago, bucike ipd. (Bree, 1988). 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

Namen diplomskega dela je otrokom znotraj tehnične dejavnosti šivanja kot projektnega 

dela s šivalnim strojem ponuditi možnost samostojnega odkrivanja vseh postopkov, ki so 

potrebni za oblikovanje lastne igrače. Preko problemske situacije, pri kateri bo poudarek 

na tehnični vzgoji, bodo otroci samostojno iskali rešitve, kako priti od ideje do izdelka. 

Poleg odkrivanja tehnike šivanja je glavni namen dejavnosti otrokom omogočiti izražanje 

njihovih idej in preizkušanje le-teh. 

S tem želimo v otrocih vzbuditi občutek lastne vrednosti in jim predstaviti šivanje kot 

proces, ki zajema različne postopke: iskanje ideje, izdelava načrta, priprava materialov, 

rezanje, sestavljanje posameznih delov v celoto in preizkušanje izdelka v igri. 

Zavedamo se, da projekt participacije predstavlja za strokovne delavce velik napor, saj je 

poudarek na sledenju otrok in njihovim idejam. Hkrati pa je šivanje s šivalnim strojem 

dejavnost, ki je ne izvaja veliko strokovnih delavcev v vrtcih. Zato želimo združiti projekt 

participacije in šivanje v skupno dejavnost in pokazati, kako lahko otroci z lastnimi 

idejami in raziskovanjem osvojijo določena znanja. 

Z diplomskim delom smo dosegli naslednje cilje (C1–4): 

• C1: Predstaviti pomen participacije v predšolskem obdobju. 

• C2: Omogočiti otrokom izražanje idej, iskanje različnih možnosti pri izdelavi 

lastne igrače in odkrivanje postopkov tehnične dejavnosti šivanja s šivalnim 

strojem. 

• C3: Analizirati pogostost participacije v predšolskem obdobju. 

• C4: Analizirati in kritično ovrednotiti tehnično dejavnost šivanja kot projekt 

participacije v vrtcu. 

Preverili smo naslednje hipoteze (H1–4): 

• H1: Večina vzgojiteljev otrokom ne omogoča odločanja o stvareh pri različnih 

delih dnevne rutine. 
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• H2: Več kot polovica vzgojiteljev se pri dejavnostih z otroki ne poslužuje tehnike 

šivanja s šivalnim strojem. 

• H3: Večina otrok bo imela težave s samostojnim izražanjem idej in predlogov. 

• H4: Več kot polovica otrok bo ob dejavnosti od ideje do izdelka doživela občutek 

lastne vrednosti. 

• H5: Večina otrok bo imela težave pri ugotavljanju pravilnega zaporedja postopka 

šivanja. 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

Pri pripravi diplomskega dela smo uporabili naslednje metode: 

• zbiranje, pregled in študiranje ustrezne literature in virov; 

• deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov; 

• priprava in izvedba anketnih vprašalnikov za strokovne delavce v vrtcu; 

• učno delo v vrtcu; 

• načrtovanje in izdelava igrač; 

• fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz projekta participacije in faz 

izdelave izdelkov; 

• statistična obdelava podatkov in evalvacija; 

• metoda opazovanja z udeležbo. 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

V drugem delu diplomskega dela smo postopno predstavili participacijo. Najprej smo 

opisali vlogo otroka skozi čas, se dotaknili participacije v KOP, raziskali pristop Reggio 

Emilia, njegova izhodišča in elemente tega pristopa povezali s Kurikulom za vrtce. Temo 

smo navezali na projektno delo in podrobneje opisali odprti tip aktivnega učenja. 

V tretjem delu smo predstavili tekstilje – bombaž, juto in volno. Opredelili smo tudi 

tehniko šivanja s šivalnim strojem, osnovni pribor za šivanje in krojenje ter vrste šivalnih 

strojev. 

V četrtem delu je predstavljena empirična raziskava oz. analiza rezultatov vprašalnikov 

za vzgojitelje ter izvedba dejavnosti v vrtcu. 
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Peti del diplomskega dela zajema diskusijo zastavljenih ciljev in hipotez. 

V zadnji šesti del je vključen zaključek diplomskega dela. 
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2 PARTICIPACIJA 

Skozi leta se pogled na otroka spreminja in posledično se z njim spreminja tudi vzgoja. 

Šiba, zaušnica ali »ena čez rit« niso vzgojne metode, ki so jih uporabljali tisoče let nazaj, 

a se jih verjetno dobro spominjajo še nekateri naši stari starši, starši ali mogoče tudi naši 

vrstniki. Telesne kazni so bile še pred nekaj desetletji nekaj povsem običajnega in redna 

praksa mnogih staršev, tudi učiteljev pri vzgoji otrok. A sčasoma se stvari spreminjajo in 

tudi mesto otroka v družbi postaja čedalje pomembnejše. Otroka se dandanes poizkuša 

vključevati v družbo kot enakovrednega člana, s čimer stopa iz svoje sence, ki mu je v 

preteklosti odvzemala marsikatero možnost za sodelovanje pri zanj pomembnih 

odločitvah. 

V nadaljevanju me natančneje zanima, kako se je vzgoja skozi čas spreminjala, kaj je 

otrokom omogočilo izstop iz sence strahospoštovanja in kakšna je vloga otroka danes. 

2.1 VLOGA OTROKA SKOZI ČAS 

Nada Turnšek (2009) pravi, da je naš pogled na otroka, otroštvo in vzgojo pomembno 

povezan s pripoznanjem dejavne vloge predšolskega otroka. Pripoznanje otroka kot 

dejavnega člana družbe se je razvijalo postopno. Kot vemo, so se pogledi na otroštvo 

spreminjali, venomer jih je pogojeval družbeni značaj, ki je določal ravnanje vzgojiteljev 

v skladu s takratnim družbenokulturnim prostorom. O tem govori tudi Rutar (2013), ki 

opisuje, kako nemogoče je vzgojo in izobraževanje obravnavati izven časovnega okvirja, 

kulturnega in družbenega prostora ter vrednot, ki so prisotne v določenem obdobju. 

Otroci so bili v preteklosti obravnavani kot objekt skrbi brez možnosti soodločanja, 

izražanja mnenj in brez lastnih pravic. Takšno dojemanje otroštva imenujemo 

deterministična socializacija, kjer je otrok pasiven član družbe in se oblikuje ter vrašča v 

družbo na podlagi prevzemanja navad, načina življenja, norm, ki v nekem časovnem 

obdobju prevladujejo. Otrok je znotraj razumevanja te socializacije obravnavan kot 

nebogljeno, nevedno, nedoraslo bitje, ki lahko le s pomočjo odraslih postane kompetenten 

posameznik. Otrok tako sprva ni enakovreden član družbe, zato ga je skozi oči 

deterministične socializacije treba v razvoju spremeniti (Turnšek, 2009). 
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O tem prikritem podrejanju in prevzemanju vnaprej določenih vrednot, pravil itd. se je 

sčasoma pojavil dvom – dvom o pozicijski avtoriteti odraslih in podrejanju otrok (Rutar, 

2013). Skozi zgodovino so se pojavljali različni avtorji, ki so se tega dvoma že dotikali – 

vse od antike in Sokratskega dialoga, v katerem sta si bila učitelj in učenec naklonjena 

brez elementa slepega sledenja učenca učitelju, vse do Komenskega in dalje do 

razsvetljenstva, kjer je prišel vzgojno-izobraževalni proces izpod rok cerkve v roke 

države. Za to osvoboditev je bila zaslužna Marija Terezija, ki je uvedla obvezno šolanje, 

a le-to še ni odpravilo podrejenega položaja otrok. Šele z Rousseaujem in drugimi 

poznejšimi avtorji so se začeli premiki pri pojmovanju otroka, ki predstavljajo podlago 

za dojemanje otroka v 20. stoletju (prav tam). 

V tem stoletju pride z Deweyjem nov način vrednotenja otrokove aktivnosti, njegovih 

izkušenj in vpletanju otroka v vsakodnevno dogajanje ter sodelovanje. On je tako eden 

prvih, ki se je zavzemal za spremembe na področju pripoznanja otrok kot enakovrednih 

članov družbe (Dyrfjoro, 2006). Stremel je k zagotavljanju lastnih izkušenj otrok na 

področju sodelovanja, dialoga, iskanja lastnih spoznanj ipd. (Turnšek, 2009), saj je menil, 

da lahko otrok neko znanje osvoji le, če ima dejavnost zanj smisel (Devjak, Skubic, Polak, 

Kolšek, 2012). 

A otrok s tem še ni postal kompetenten član družbe, to mu je šele v 21. stoletju omogočila 

KOP, ki zajema nekaj bistvenih aktov, predstavljenih v nadaljevanju (Rutar, 2013). 

Tako lahko rečemo, da dojemanje otroštva skozi leta počasi prehaja od determinističnega 

modela h konstruktivističnemu modelu, pri katerem niso v ospredju le otrokove potrebe, 

temveč tudi pravice (Cosaro, 1997, v Rutar, 2013). V ospredje je vsekakor postavljena 

pravica otroka do aktivne soudeležbe v socialnem okolju, ki mu omogoča aktivno 

državljanstvo in ne le pripravo na to vlogo v prihodnosti (Dyrfjoro, 2006). Aktivno 

soudeležbo otroku zagotavlja dialog, preko katerega izrazi svoje želje, interese in 

predloge, išče ob pomoči drugih rešitve za probleme in se tako enakovredno vpenja v 

družbo odraslih (Cosaro, 1997, v Rutar, 2013). 
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2.2 PARTICIPACIJA V KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH 

Kljub dokumentom o varstvu človekovih pravic, ki so otrokom po 2. svetovni vojni 

načeloma zagotavljali enake pravice kot odraslim, so bili otroci v realnem življenju še 

vedno prezrti in mnogo pravic, ki so bile zanje zapisane, ni bilo upoštevanih (Šelih, 2014). 

Na podlagi mnogih gibanj je nato leta 1989 Generalna skupščina OZN sprejela KOP, ki 

je doživela podporo številnih držav, natančneje 193 držav. Cilj te je bil zagotoviti zaščito 

za otroke pred zanemarjanjem, kar so želeli doseči z oblikovanimi merili. Pravice v KOP 

so razdeljene na tri sklope (Rutar, 2013, str. 74): 

• pravica do oskrbe, ki zajema pravico do imena in državljanstva, zdravstvenega 

varstva, izobraževanja, počitka in igre. Zajema tudi pravico do skrbi za otroke 

brez staršev in za otroke s posebnimi potrebami; 

• pravica do zaščite, ki otroke ščiti pred zlonamernim ravnanjem in delovanjem; 

• pravica do soudeležbe, ki otroku omogoča sodelovanje v odločitvah, ki so 

povezane z njegovim življenjem. 

KOP in z njo vse pravice, ki jih le-ta zagotavlja otrokom, tako nosijo pomembno vlogo 

pri preprečevanju rabe nadmoči odraslih nad otroki (prav tam). Pomembno je zavedanje, 

da kljub tem pravicam nadmoč odraslih nad otroki še vedno obstaja, a se kljub temu stvari 

premikajo naprej, saj so otroci vedno pogosteje vključeni v različne raziskave, pogosteje 

je upoštevan njihov pogled na svet in vidik razumevanja situacij, v katere so vpleteni 

(Batistič Zorec, 2010). 

Žnidaršič in Beguš (2013) pravita, da je pojav trme prvi znak težnje po otrokovi 

neodvisnosti, samostojnosti in želji po aktivni soudeležbi v družbi. Ko govorimo o 

samostojnosti, imamo v mislih dva vidika, in sicer samostojnost otroka pri skrbi zase in 

samostojnost v odločanju. 

In kot zadnji sklop v KOP je opredeljena tudi pravica do soudeležbe. Van Buerena je 

mnenja, da je sodelovanje najpomembnejša pravica otroka, ki mu pomaga stopati v svet 

enakovrednosti (v Jager Agius, 2014). 
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Tudi Batistič Zorec (2010) je zapisala, da KOP ne poudarja le pravice otrok do 

zagotavljanja njihovih potreb, temveč z 12. in 13 členom v ospredje pomembno postavlja 

aktivno vlogo otroka v družbi. Prav 12. člen je tisti, ki vzpostavlja vidnost otrok v odnosu 

odrasli – otroci (Turnšek, 2009). Zato se mi zdi pomembno izpostaviti ravno ta člen KOP, 

saj zajema bistvene točke participacije, ki predpostavljajo, da (Rutar, 2013): 

• so otroci ne glede na svojo starost zmožni izraziti svoje poglede, pa naj bo to skozi 

besedo, umetnost, igro ali kakor koli drugače; 

• ima otrok pravico biti slišan v vseh situacijah, ki se dotikajo njegovega življenja; 

• ima otrok pravico do svobodnega izražanja svojega pogleda, pri čemer imajo 

pomembno vlogo tudi starši, strokovna javnost in politika, da otrokom to 

omogočijo in jih k izražanju tudi spodbudijo; 

• je pomembno imeti do otrokovega mnenja resen odnos, ga spoštovati in 

upoštevati, kar pa ne pomeni, da se moramo z njim strinjati. 

Zavedati se je treba, da je zgoraj omenjena pravica, ki otrokom omogoča enakovredno 

sodelovanje pri zadevah, dotikajočih se njihovega življenja, v praksi mnogokrat prezrta 

oz. le delno realizirana. Govorimo lahko o t. i. manipulaciji na področju participacije, ki 

se kaže v različnih vrtčevskih dejavnostih, kot je na primer okrasitev igralnice, za katero 

otroci podajo ideje, a je končna odločitev vzgojiteljeva. Otroci ostanejo brez povratne 

informacije, njihova vključenost pa je nejasna (Rutar, 2013). 

O tem, da na tem področju še vedno ostajajo določene vrzeli, ki pomembno vplivajo na 

otrokov položaj v družbi, govori tudi Vlasta Nussdorfer (2014). Pravi, da so kljub 

zakonskim določilom mnenja, interesi in želje otrok mnogokrat prezrti in posplošeni. 

O participaciji lahko govorimo šele takrat, ko so otroci seznanjeni in razumejo v kaj in 

zakaj so vključeni, kakšna je njihova vloga, kako lahko vplivajo na dogajanje in o tem 

prejemajo povratne informacije (Rutar, 2013). 

2.3 PRISTOP REGGIO EMILIA 

Zavedati se moramo, da otrok postane kompetenten član družbe šele takrat, ko je 

pripoznan, slišan in spoštovan (Rutar, 2013). Pri uresničevanju tega ima pomembno vlogo 

družina, saj otroku predstavlja primarno okolje, v katerem se razvija, hkrati pa nanj vpliva 
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tudi širše okolje. Pod širše okolje uvrščamo tudi vrtec, ki pomembno vpliva na otrokov 

celostni osebnostni razvoj (Marjanovič idr., 2000, v Žnidaršič in Beguš, 2013). 

Pripoznanje, slišanost in spoštovanje so tudi komponente pristopa Reggio Emilia, 

katerega utemeljitelj je profesor Loris Malaguzzi (Hočevar, Kovač Šebart, 2010). 

Koncept se je začel razvijati v letu 1963, Loris Malaguzzi je dodal, da so se zametki 

koncepta začeli oblikovati že prej, v letu 1945, a se je zanimanje zanj povečalo šele po 

letu 1983. Tega leta so otroci iz vrtca Reggio Emilia prvič izpeljali razstavo svojih 

izdelkov, ki je v celoti prikazovala njihovo ustvarjalnost in posledično prevzela 

obiskovalce zaradi prikaza dosežkov otrok (Devjak, T., Berčnik, S., Plestenjak, M., 

2013). 

Pristop Reggio Emilia je ime dobil po mestu, v katerem se je razvil – Reggio Emilia v 

Italiji. Kot sem že omenila, je začetnik tega pristopa Loris Malaguzzi, ki je sprva deloval 

v mentalnozdravstvenem centru za otroke s težavami v šoli in pomagal vzgojiteljem pri 

delu v vrtcih. To delo mu je odprlo vpogled o stanju otrok, ki so bili v večini zelo slabega 

zdravja. Od tod izvira pomembno vodilo pristopa Reggio Emilia, in sicer spoznanje, da 

lahko le od otrok samih pridobijo informacije, kaj posameznik resnično potrebuje za 

razvoj (Devjak, T., Berčnik, S., Plestenjak, M., 2013). 

2.3.1 Izhodišča pristopa Reggio Emilia 

Pristop Reggio Emilia po besedah Devjak, Batistič Zorec, Turnšek idr. (2009) temelji na 

izhodiščih, ki poudarjajo vpetost vrtca v kulturno okolje, preko katerih otrok spoznava 

svet odraslih, svojo zgodovino, kulturo in dediščino. Zato je kljub glavni vlogi otroka v 

vrtcu pomembno sodelovanje med njimi – vzgojitelji in starši – saj otrok na ta način lažje 

odkriva svet in je v enakovrednem položaju z drugimi, starejšimi (Devjak, T., Berčnik, 

S., Plestenjak, M., 2013). 

Koncept izpostavlja tudi zavedanje različnosti otrok (Devjak, Batistič Zorec, Turnšek 

idr., 2009), ki zajema Malaguzzijevo mnenje, da bi vrtec morali obiskovati vsi otroci. 

Različnost skupine, zavedanje, da so otroci različni, in upoštevanje otrokovih potreb 

pripomorejo k razvoju identitete individuuma (Devjak, T., Berčnik, S., Plestenjak, M., 

2013). 
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Razvoj in uporaba vseh čutov je ena od pomembnih točk koncepta, ki predpostavlja 

pomen razvijanja sposobnosti opazovanja kot predpogoj za razvijanje vseh čutil pri 

otroku. To je možno doseči le z opazovanjem in doživljanjem dogajanja okoli sebe z 

lastno aktivnostjo (Devjak, T., Berčnik, S., Plestenjak, M., 2013). 

Pri izhodišču spodbujanja različnih oblik izražanja koncept izhaja iz misli, da se vsak 

otrok rodi s 100 jeziki, a se večina teh kmalu zanemari. Svoje potencialne možnosti za 

različne oblike izražanja lahko otrok razvija le v interakciji z odraslimi, zato je vloga 

odraslih zelo pomembna – a ne v smislu pogovora, vendar v možnostih, ki jih lahko 

odrasli predstavijo otrokom in jim na ta način ponudijo nove poti izražanja samega sebe 

(Devjak, T., Berčnik, S., Plestenjak, M., 2013). Veliko pozornosti namenijo predvsem 

umetniškim izkušnjam, ki delujejo kot mediji pri globljem razumevanju opazovanih 

stvari (Turnšek, Hodnik Čadež, Frideršek idr., 2012). 

Kot sem v prejšnjem odstavku zapisala, sta interakcija in komunikacija med otrokom 

in odraslim zelo pomembna. Poleg tovrstne komunikacije koncept Reggio Emilia 

spodbuja tudi interakcijo med otroki, vzgojitelji in starši ter med vzgojitelji. Sodelovanje 

in komunikacija med različnimi členi v vrtcu predstavljata temelj koncepta, saj pozitivno 

vplivata na posameznikovo počutje, željo po raziskovanju in ustvarjalnost (Devjak, T., 

Berčnik, S., Plestenjak, M., 2013). 

Poleg vsega zgoraj naštetega koncept daje učenju prednost pred poučevanjem in se 

zavzema, da vzgojitelj otrokom ne posreduje spoznanj, temveč mu pomaga s 

postavljanjem vprašanj oblikovati lasten proces spoznavanja določene vsebine in 

razreševanja problemov (Turnšek, Hodnik Čadež, Frideršek idr., 2012). 

Koncept je usmerjen tudi k dokumentiranju in arhiviranju gradiv, ki nastajajo skozi 

vzgojni proces otrok in so vidni vsem udeleženim. Poseben element predstavljajo tudi 

prostori v vrtcu, katerih veliki delež zajemajo velika stekla, bele stene, zelenje, panoji, 

namenjeni projektom, ki jih skupine izvajajo idr. Igralnica je zasnovana tako, da otrokom 

omogoča umik od vzgojitelja in drugih otrok. Poleg igralnice se nahajata tudi atelje, v 

katerem imajo otroci možnost sodelovati in ustvarjati z ateljeristi, ter "piazza" oz. srednji 

prostor, ki omogoča druženje (Devjak, Batistič Zorec, Turnšek idr., 2009). 
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2.3.2 Elementi pristopa Reggio Emilia v Kurikulu za vrtce 

Pristop Reggio Emilia temelji na nestrukturiranem kurikulumu in v ospredje postavlja 

vzgojiteljevo sledenje otrokom in ne načrtom (Hočevar, Kovač Šebart, 2010). Kljub temu 

da je v ospredju opazovanje otrok, njihovih interesov ter oblikovanje dejavnosti na 

podlagi le-teh, se vzgojitelj zaveda tudi splošnih vzgojnih ciljev, ki so skozi celoten 

proces fleksibilni. S takšnim načinom dela se želijo izogniti poučevanju in pozornost bolj 

kot na cilje usmerjajo na način, kako in zakaj jih doseči (Devjak, T., Berčnik, S., 

Plestenjak, M., 2013). 

Če s tega vidika pogledamo naš Kurikulum za vrtce, opazimo, da prav tako temelji na 

procesno-razvojnem modelu vzgoje, a poleg tega zajema tudi učno-ciljno strategijo 

(Marjanovič Umek, 2001). Ta strategija predpostavlja različne cilje, ki vzgojiteljem 

predstavljajo okvir, znotraj katerega načrtujejo dejavnosti. Z delno konstruiranim 

kurikulom lažje dosežemo stopnjo profesionalnosti in se izognemo velikim odstopanjem 

med kakovostjo dela posameznih vzgojiteljev. Kljub ciljni naravnanosti imajo vzgojitelji 

odprte roke pri izbiri sredstev, vsebin in strategij za doseganje ciljev (Hočevar, Kovač 

Šebart, 2010). V tem delu je predvsem pomembno interpretiranje Kurikula za vrtce in 

zavedanje strokovnih delavcev, da ni dovolj le izhajanje iz predmetno opredeljenih ciljev 

in dejavnosti, temveč tudi upoštevanje prvega dela kurikula, ki zajema splošna načela 

načrtovanja, izvedbe in evalvacije ter predstavlja osnovna vodila pri načrtovanju 

(Marjanovič Umek, 2001). 

Zgoraj omenjena razlika je izredno pomembna za nadaljnje primerjanje obeh konceptov, 

saj predstavlja osnovno podlago za vsa izhodišča, ki so iz konceptov izpeljana. V 

Kurikulu za vrtce (1999) sta med načeli opredeljena tudi načelo povezovanja vrtca z 

lokalnim okoljem in sodelovanje vrtca s starši. Prvo omenjeno načelo usmerja strokovne 

delavce k oblikovanju dejavnosti, ki otrokom nudijo sodelovanje z okoljem. Le na ta 

način lahko otroci vplivajo nanj in ga ob tem tudi sooblikujejo (Hočevar, Kovač Šebrat, 

2010). V vrtcih Reggio Emilia je sodelovanje z okoljem bistvenega pomena, saj so 

prepričani, da otrok na tak način razvija občutek pripadnosti vrtcu in širši družbi (prav 

tam). 
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Načelo sodelovanja vrtca s starši, ki je zapisano v Kurikulu za vrtce (1999), predpostavlja 

različne pravice, ki jih imajo starši – vse od javne dostopnosti ponudb različnih 

programov, ki jih vrtec ponuja, sprotne izmenjave informacij o otroku, postopnega 

uvajanja otroka v vrtec, sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu, do stalne 

informiranosti o njihovih pravicah in tudi odgovornostih. Sodelovanje med starši, 

vzgojitelji in otroki poteka tako na vsakodnevni ravni, ugotovljeno pa je bilo, da vrtci v 

Sloveniji organizirajo različne oblike sodelovanja s starši, kot so izleti, individualni 

pogovori, delavnice ipd., kar pomembno vpliva na krepitev vezi med vsemi vpletenimi. 

Lahko rečemo, da sodelovanje med vzgojitelji in starši otrokom predstavlja zgled, kar v 

ospredje postavlja tudi koncept Reggio Emilia (Hočevar, Kovač Šebrat, 2010). 

Posebno področje, na katero se je smiselno osredotočiti, je tudi dokumentiranje dejavnosti 

otrok. V vrtcih Reggio Emilia tej dejavnosti namenjajo veliko pozornosti, saj vzgojiteljem 

nudi vpogled v razvoj otroka in skupine, njihove interese in omogoča uvid v izboljševanje 

prakse (Hočevar, Kovač Šebrat, 2010). Z dokumentacijo pa želijo vnesti med otroke tudi 

zavedanje, da imajo ljudje različne poglede na določene stvari (Turnšek, Hodnik Čadež, 

Frideršek idr., 2012). Dokumentiranje dejavnosti lahko izvajajo vzgojitelji ali otroci sami 

in poteka na različne načine: snemanje dejavnosti s kamero, fotografiranje, zapisovanje 

idej otrok ipd. Zbrano gradivo – videoposnetki, fotografije, zapiski – ni le pripomoček 

vzgojiteljem za refleksijo, temveč služi tudi otrokom kot spodbuda za nadaljnje delo 

(Hočevar, Kovač Šebrat, 2010). 

Tudi v javnih vrtcih v Sloveniji vzgojitelji spremljajo napredek otrok, a je poudarek bolj 

kot na spremljanju otrokovega razvoja na ocenjevanju otrokovega napredka pri 

dejavnostih in doseganju ciljev. Vzgojiteljice imajo možnost voditi individualne osebne 

mape otrok (t. i. portfolio), ki lahko vsebuje fotografije, slike, risbe ipd. Poleg portfolia 

se v javnih vrtcih vzgojitelji poslužujejo tudi drugih pripravljenih pripomočkov, s 

katerimi zbirajo objektivne informacije o kakovosti vrtca in njegovem delovanju. Ravno 

ta način zbiranja podatkov je v nasprotju s tistim v vrtcih Reggio Emilia, ki temelji na 

subjektivnem pogledu in lahko vzgojitelja hitro zanese v neenakovredno obravnavo 

posameznikov (Hočevar, Kovač Šebrat, 2010). 
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2.3.3 Projektno delo 

Prej zapisana izhodišča kot celota predstavljajo projektno delo, ki je v konceptu Reggio 

Emilia eden ključnih pristopov, saj le-ta otroke spodbuja k odkrivanju vsebin, ki jih 

zanimajo, jim vliva zaupanje vase in obenem spodbuja razvijanje različnih spretnosti in 

sposobnosti (Devjak, Batistič Zorec, Turnšek idr., 2009). 

Projektno delo je po besedah Katz in Chard (1989, v Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009) poglobljeno raziskovanje določene teme, ki jo izvajajo in usmerjajo otroci. Pri tem 

načinu dela je zelo pomemben proces, ki zajema različne načine dela, kot so postavljanje 

vprašanj ljudem, zbiranje predmetov, predstavljanje otrokovih zamisli, izkušenj, predstav 

na različne načine – od uporabe jezika, risanja, zapisovanja, oblikovanja grafov do 

uporabe vizualnih medijev – ki pomembno vplivajo na konstruiranje novih pojmov ali 

pomagajo pri rekonstruiranju predhodno oblikovanih (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009). 

Pri projektnem delu je bistveno vzpostavljanje odnosov med otroki in odraslimi ter 

otrokom vzbuditi občutek njihove pomembnosti v družbi (Turnšek, Hodnik Čadež in 

Krnel, 2009). Ob tem pa se otroci navajajo na načrtno ravnanje, ob katerem z lastno 

aktivnostjo usvajajo različna znanja, navade in sposobnosti. Tak način dela tudi spodbuja 

optimalni osebnostni razvoj vsakega posameznika (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 

2009). 

Pomembno mesto pri tem načinu ima tudi dokumentiranje procesa, ki otrokom nudi 

vpogled v njihov napredek, vzgojitelju pa omogoča poglobljeno refleksijo in povečano 

zmožnost spremljanja otrokovega napredka. Posledično se z zbiranjem dokumentacije 

ustvarja skupinska slika izdelkov, mnenj, pogledov, ki otrokom omogoča pogled nazaj in 

jih spodbuja k razvijanju novih idej ter nadaljnjemu raziskovanju (Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009). 
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2.4 NAČINI AKTIVNEGA UČENJA (ODPRT NAČIN) 

Nada Turnšek (2009) aktivno oz. participativno učenje opiše kot učenje, ki otrokom 

postavlja različne problemske situacije in v sklopu iskanja različnih rešitev zagotavlja 

usvajanje novega znanja, razvoj novih predstav in pojmov. 

W. Maxim (1987) opredeli dva načina aktivnega učenja oz. projektnega dela, in sicer: 

• učenje z raziskovanjem (angl. closed-ended inquiry) in 

• reševanje problemov odprtega tipa (angl. open-ended inquiry). 

Sama se bom v nadaljevanju osredotočila na reševanje problemov odprtega tipa, saj je le-

ta bistven pri mojem raziskovanju. 

Vloga vzgojitelja pri reševanju problemov odprtega tipa (angl. problem-solving process) 

je predvsem ta, da otroke spodbudi k iskanju rešitev prej zastavljenega problema in 

posledično k preizkušanju različnih rešitev. Pri tem projektu so v ospredju otroci, njihova 

aktivnost in ideje, vzgojitelj je »pomaknjen v ozadje« in otrokom pomaga pri 

preizkušanju zamisli. Pomembno je tudi, da vzgojitelj skozi proces ustvarja vzdušje, ki 

bo spodbudilo otroke k ustvarjalnosti. 

Otrok s takšnim načinom dela, kjer sam išče ideje, poti do rešitve, jih preizkuša in 

vrednoti, občuti svojo lastno vrednost v okolju, v katerem živi, postaja pomemben člen 

družbe in razvija različne načine za reševanje problemov (Turnšek, 2009). 

V naslednjih točkah bom okvirno predstavila korake v raziskovanju odprtega tipa, ki se 

med seboj prepletajo (prav tam): 

• opredelitev problema: s tem delom se projekt začne in zajema problem, ki se 

dotika celotne skupine otrok. Vzgojitelj z otroki vzpostavi dialog, znotraj katerega 

naj bi otroci začutili moč, ki jih spodbudi k iskanju idej za reševanje danega 

problema. Vzgojiteljeva naloga v tem delu je, da k sodelovanju in izražanju idej 

spodbudi tudi tiste otroke, ki se običajno ne izpostavljajo; 

• iskanje alternativnih rešitev problema: vzgojitelj v tem delu otrokom jasno 

pove, da imajo oni vodilno vlogo pri razreševanju problema. Ponudimo jim način 

za izražanje idej – lahko preko risbe, simbolne igre, individualnih pogovorov, 
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tehnike miselnega viharja ipd. Vse ideje je treba na neki način zabeležiti (z 

zapisovanjem, avdioposnetkom …); 

• izvedba zamisli, izbira in preizkušanje rešitev: vzgojitelj ima v tem delu 

nalogo, da otrokom pomaga udejanjiti njihove ideje. Ob neuresničljivih in 

nevarnih idejah se raziskovanje ne prekine, temveč se o njih diskutira in išče nove 

zamisli; 

• ocena dela: vrednotenje dela je pomemben proces, ki poteka že med 

preizkušanjem idej in na koncu projekta. Vzgojitelj skupaj z otroki diskutira o 

podanih idejah in njihovi kvaliteti; 

• uporaba rešitev v novih situacijah. 
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3 TEKSTILNA TEHNOLOGIJA V VRTCU 

V nadaljevanju bom opredelila tekstilje, ki ga bom ponudila otrokom in predstavila 

predvideno tehniko dela z njimi. 

3.1 TEKSTILJE 

Jug (1990) pravi, da je beseda »tekstil« izpeljana iz latinske besede »tekstum«, ki pomeni 

tkanina. Vsako tekstilje je narejeno iz vlaken, ki predstavljajo t. i. osnovno surovino za 

tekstilne izdelke. Vlakna pomembno vplivajo tudi na določene lastnosti materialov, kot 

so prožnost, trdnost, daljša življenjska doba izdelkov (Rijavec, 2014). 

Poleg tega tekstilne surovine delimo tudi po izvoru, in sicer na naravna vlakna in kemična 

vlakna. Slednje delimo še na organska vlakna, ki so produkt živali ali rastlin, in 

anorganska vlakna, ki so produkt nežive narave in v svoji sestavi nimajo ogljikovih spojin 

(Jug-Hartman, 1995). 

Poznamo različne vrste blaga, njihova sestava in lastnosti pa pomembno vplivajo na 

njihovo uporabnost (Haupt, 1994). 

3.1.1 Bombaž 

Bombaž spada pod naravno vlakno, saj se pridobiva iz semenskih mešičkov bombaževca 

(Smith, 2014). Bombaž najprej ročno ali strojno oberejo in ga nato štiri tedne sušijo. Ta 

čas se vlakna napojijo z oljem iz semen, kar jim doda trdnost, razteznost in sijaj. Na koncu 

z odzrnjevanjem ločijo vlakna od semen in bombaž stisnejo v velike bale, ki potujejo 

naprej do trgovskih središč (Jug-Hartman, 1997). 

Bombaž predstavlja surovino za izdelovanje prej in sukancev, iz katerih s šivanjem, 

tkanjem ali pletenjem izdelajo različne izdelke. Med bombažno pletenino uvrščamo tudi 

džersi, ki je raztegljiv in primeren za izdelavo oblačil za prosti čas, spodnje perilo in 

posteljnino (Smith, 2014). 
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3.1.2 Juta 

Med naravna vlakna sodi tudi juta, ki jo pridobivajo iz stebel jutovca. Vlakna so dolga od 

2 do 3 metre, a so močno olesenela. To pomeni, da jih je treba najprej ločiti od stebel, jih 

olupiti in še dodatno rahljati in skrajšati (Jug, 1990). 

Najpogosteje se jo uporablja za izdelovanje preprog, pasov, vrvi, pohištvene tkanine ipd. 

(Jug-Hartman, 1997). 

3.1.3 Volna 

Haupt (1994) pravi, da so vlakna volne, poleg dlake in svile, živalskega izvora. Volne ne 

pridobivajo le iz kodrov ovčje dlake, temveč tudi iz kozje in kamelje dlake. 

Najpomembnejše vlakno živalskega izvora je ovčja volna in le-ta predstavlja dlako ovac 

(Jug, 1990). 

Volno pridobivajo z ročnim ali strojnim striženjem in po navadi striženje opravijo enkrat 

ali dvakrat letno, odvisno od pasme ovac (Jug, 1990). Takšna volna, ki jo dobijo s 

striženjem živih ovac, imenujejo runska volna. Letno ostrižena ovca človeku nudi od 1,5 

do 6,5 kg volne, ki jo ta z različnimi tehnološkimi postopki predela v prejo, sukance, 

tkanine, pletenine ipd. (Jug-Hartman, 1997). 

Volna je pogosto oblačilno tekstilje, saj se uporablja za izdelovanje jopičev, oblek, 

plaščev šale, rokavice ipd. (Jug, 1990). 

Vlakna volne so lahko med seboj z iglanjem, prešivanjem ali lepljenjem povezane v 

ploskovno tvorbo, ki ji rečemo vlaknovina. Eno izmed vlaknovin imenujemo polst ali 

klobučevina in je v celoti izdelana iz težko ločljivih živalskih vlaken (Rijavec, 2014). 

3.2 TEHNIKA ŠIVANJA S ŠIVALNIM STROJEM 

Zametki prvih šivalnih strojev segajo že v leto 1850, ko so Howes, Singer in Wilson 

izdelali predhodnik današnjega šivalnega stroja. A kljub temu so ljudje še dolga leta v 19. 

stoletju enostavne šive delali ročno. Zaradi nenehnega iskanja izboljšav šivalnega stroja 

v preteklosti lahko dandanes izbiramo med mnogimi modeli (Bree, 1988). 
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3.2.1 Osnovni pribor za šivanje in krojenje 

Poleg šivalnega stroja pri šivanju in krojenju potrebujemo še druge pripomočke, s 

katerimi si olajšamo delo (Smith, 2014). Pri odmerjanju mer si pomagamo s šiviljskim 

metrom, za označevanje uporabimo kredo in zarisano izrežemo s škarjami za blago (Bree, 

1988). Različne kose blaga spnemo z bucikami, ki preprečijo premikanje blaga med 

šivanjem s šivalnim strojem. Kose blaga združimo s šivanjem na roke ali s šivalnim 

strojem, ob tem sta venomer v uporabi šivanka in sukanec, ki je lahko narejen iz poliestra, 

bombaža ali rejona (Smith, 2014). 

3.2.2 Šivalni stroj 

Trg nam na vsakem koraku ponuja različne stvari, med njimi tudi različne šivalne stroje. 

Ločimo med tremi vrstami šivalnih strojev, ki se razlikujejo po svoji funkciji, in sicer 

(Smith, 2014): 

• osnovni šivalni stroj, ki omogoča združevanje materialov z različnimi šivi, 

• obšivni stroj ali "overlock", s katerim obšijemo robove, kar izdelku doda 

profesionalni izgled, 

• vezilni stroj, s katerim okrasimo oblačila ali dekorativne izdelke. 

K osnovnemu šivalnemu stroju seveda sodijo še različni pripomočki, ki olajšajo nekatere 

postopke šivanja, na primer plastično ali kovinsko vretence, na katero je navita spodnja 

nit, strojne igle in številne tačke, ki služijo različnim namenom (robljenju blaga, vezenju, 

krpanju itd.). 
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4 ZASNOVA IN IZVEDBA TEHNIČNE DEJAVNOSTI 

ŠIVANJA KOT PROJEKT PARTICIPACIJE 

V empiričnem delu je predstavljena analiza stanja vključevanja otrok v načrtovanje dela 

v vrtcu in uporabe šivalnega stroja v vrtcu. Opisana in ovrednotena je tudi dejavnost 

izdelovanja mehke igrače, kjer je poudarek na tehnični dejavnosti šivanja s šivalnim 

strojem in na participaciji otrok. 

4.1 ANALIZA STANJA VKLJUČEVANJA OTROK V NAČRTOVANJE 

DELA V VRTCU IN UPORABE ŠIVALNEGA STROJA V VRTCU 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika. Za pomočnike 

vzgojiteljev in vzgojitelje smo sestavili vprašalnik iz 15 vprašanj odprtega in zaprtega 

tipa (Priloga 9.1). V vzorec je bilo vključenih 315 strokovnih delavcev. Vprašalnik smo 

oblikovali v spletnem programu in ga razposlali med naključno izbrane vrtce v Sloveniji. 

Naš glavni namen je raziskati pogostost vključevanja otrok v načrtovanje dela v vrtcu in 

pogostost uporabe šivalnega stroja pri delu z otroki v predšolskem obdobju. 

Na podlagi zbranih odgovorov anketnega vprašalnika smo lažje načrtovali dejavnost, ki 

smo jo izvedli v vrtcu. 

V nadaljevanju bomo z grafičnim in opisnim prikazom predstavili odgovore na vprašanja 

(V1–15). 
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V1: Spol 

 

Slika 4.1: Spol anketiranih 

Iz rezultatov (Slika 4.1) je razvidno, da so se na anketni vprašalnik v večini odzvale 

ženske. V raziskavi je sodelovalo 306 žensk in 9 moških. 

V2: Delovno mesto 

 

Slika 4.2: Delovno mesto zaposlenih v vrtcu 
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Na grafu (Slika 4.2) je prikazano delovno mesto anketiranih ljudi. Iz njega je razvidno, 

da je v raziskavi sodelovalo 188 vzgojiteljev predšolskih otrok in 127 pomočnikov 

vzgojitelja. 

V3: Koliko let delovnih izkušenj imate v vzgoji in izobraževanju? 

 

Slika 4.3: Število let delovne dobe strokovnih delavcev v vrtcu 

Iz grafa (Slika 4.3) razberemo, da je med sodelujočimi v raziskavi največ tistih, in sicer 

130 strokovnih delavcev, ki imajo manj kot 10 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju. Strokovnih delavcev, ki imajo več kot 20 let delovnih izkušenj, je 95, 90 

oseb pa ima med 10 in 20 let delovnih izkušenj. 
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V4: Starostna skupina oddelka, v katerem delujete: 

 

Slika 4.4: Starostna skupina oddelka, v katerem delujejo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

Rezultati, ki so razvidni iz grafa (Slika 4.4), so pokazali, da je največ anketiranih zapisalo 

svoj odgovor. Med 67 strokovnimi delavci, ki so izbrali možnost »drugo«, je najpogosteje 
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skupinah. Drugi najpogostejši odgovor je oddelek 2–3 leta, v katerem deluje 64 

vprašanih. V oddelku 1–2 leti in 4–5 let svoje delo opravlja 53 strokovnih delavcev, 48 

ljudi je zaposlenih v oddelku 5–6 let in najmanj, le 30 anketiranih, v oddelku 3–4 leta. 
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V5: V tabeli označite, kako pogosto imajo otroci možnost odločati o stvareh pri različnih 

delih dnevne rutine. 

 

Slika 4.5: Pogostost omogočanja sodelovanja otrokom znotraj dnevne rutine 

Z zastavljenim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako pogosto so otroci aktivni 

soustvarjalci življenja v vrtcu. Razberemo lahko (Slika 4.5), da vzgojitelji najpogosteje 
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možnost, da otroci svoje ideje preizkusijo in da vzgojitelji otrokom predstavijo problem 

in jih spodbudijo k samostojnemu iskanju rešitev. Najredkeje se strokovni delavci v vrtcu 

z otroki posvetujejo glede poteka celotnega dneva v vrtcu in redko otrokom omogočijo 

preoblikovanje kotičkov po njihovih željah. 
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V6: Katere materiale največkrat izberete za izdelovanje otroških izdelkov? 

 

Slika 4.6: Uporaba materialov pri izdelavi otroških izdelkov 

Rezultati so pokazali (Slika 4.6), da je papir med najpogosteje uporabljenimi materiali pri 

izdelavi otroških izdelkov. Izmed vseh vzgojiteljev jih je kar 253 označilo navedeno 

možnost papir. Po pogostosti nato sledi uporaba naravnih materialov, ki jih otrokom 

pogosto ponudi 225 anketiranih. Po kartonu posega 179 vzgojiteljev, 121 jih posega po 

PVC embalaži in 112 anketiranih za izdelavo otroških izdelkov posega po blagu. Med 

možnimi odgovori je 16 anketiranih zapisalo svoje odgovore, s katerimi smo ugotovili, 

da uporabijo tudi druge materiale, kot so: kovina (zamaški), živalska vlakna (volna), 

različna živila (kaša, zdrob). 
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V7: V tabeli označite, kako pogosto otrokom ponudite določene tekstilje. 

 

Slika 4.7: Pogostost uporabe različnega tekstilja v vrtcu 

Zanimalo nas je, kako pogosto vzgojitelji otrokom ponudijo različna tekstilja. Ugotovili 

smo (Slika 4.7), da na dnevni in tedenski ravni le majhen del zaposlenih v vrtcih otrokom 

ponudi tekstilje. Najpogosteje imajo otroci dnevno na voljo bombaž in volno, na tedenski 

ravni pa tudi filc, prejo in sukanec. 

Mesečno največ vzgojiteljev otrokom ponudi volno, filc in bombaž. Na letni ravni sta 

najpogostejši tekstilji, s katerima lahko rokujejo otroci, juta in usnje. Najredkeje pa se 

strokovni delavci poslužujejo uporabe svile in viskoze. 

Manjši delež vprašanih pa je naštelo še druge vrste tekstilja, kot so: denim, lan, EVA 

pena, til in žamet. 
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V8: Katere izdelke iz tekstilja izdelujete skupaj z otroki? 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katere izdelke iz tekstilja so vzgojitelji že izdelovali 

z otroki. Nekateri odgovori so se ponavljali, zato smo jih med seboj združili. Z zbranimi 

odgovori smo ugotovili, da so anketirani v vrtcu z otroki najpogosteje izdelovali: 

• lutke (prstne lutke, lutke na palicah), 

• igrače (punčke iz starih oblačil, plišaste igrače, ninice, hobotnice iz volne, 

pikapolonice iz flisa, košarice iz filca), 

• blazine (igralne blazinice, zeliščne blazinice, blazine za sedenje), 

• slike (abstraktne slike, lepljenke, kolaže), 

• dekoracijo (rože, novoletne okraske), 

• vrečke za copate, 

• nahrbtnike, 

• voščilnice, 

• pletene kitke, 

• oblačila za dojenčke, 

• copate, 

• hiše, 

• sedežno garnituro (škatle oblečene v blago). 

  



28 

V9: Kako po navadi izvajate dejavnosti s tekstilom? Dejavnosti po navadi izvajam v 

sklopu: 

 

Slika 4.8: Načini izvedbe dejavnosti s tekstilom 

Graf (Slika 4.8) prikazuje različne načine izvajanja dejavnosti s tekstilom. Največ 

vzgojiteljev, kar 156, otrokom tekstil ponudi med prostimi dejavnostmi (npr. kotički s 

tekstilom). Prostim dejavnostim po pogostosti sledi praktično delo, ki se ga pri 

dejavnostih s tekstilom poslužuje 151 anketiranih. Učenje z raziskovanjem in izkustveno 

učenje uporabi 86 vzgojiteljev, projektno učno delo 52 vzgojiteljev, 4 vzgojitelji pa so 

navedli še druge načine za izvajanje dejavnosti s tekstilom, med njimi je najpogosteje 

omenjeno prepletanje med vsemi zgoraj omenjenimi. 
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V10: Katere od spodaj naštetih tehnologij dela s tekstilom ste že kdaj uporabili pri 

dejavnostih z otroki? 

 

Slika 4.9: Tehnologije dela s tekstilom pri dejavnostih z otroki 

Iz grafa (Slika 4.9) lahko razberemo, da je najpogostejša tehnologija dela pri dejavnostih 

s tekstilom, ki se je v vrtcu poslužujejo vzgojitelji, lepljenje. To tehnologijo je uporabilo 

220 vzgojiteljev, sledi ročno šivanje, ki ga je uporabilo 177 anketiranih, vezava z gumbi 

je s 147 odgovori po pogostosti na tretjem mestu. Sledi vezava z ježkom, ki se jo je 

poslužilo 102 anketiranih, 66 anketiranih je pri delu uporabilo vezavo z zadrgo, 55 jih je 

uporabilo šivanje s šivalnim strojem, 53 tkanje, 47 vezenje in 43 vzgojiteljev je v vrtcu 

kot tehnologijo dela s tekstilom uporabilo polstenje volne oz. filcanje. Med odgovori je 5 

anketiranih zapisalo še druge tehnologije dela, ki so jih uporabili pri dejavnostih s 

tekstilom, to so: pretikanje, vezanje, barvanje in ovijanje. 
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V11: Kako ob dejavnostih s tekstilom spremljate napredek otroka? 

Zanimalo nas je, kako vzgojitelji ob dejavnostih s tekstilom spremljajo napredek otroka. 

Odgovori anketiranih oseb so se v večji meri ponavljali, zato smo jih združili in 

predstavili spodaj. 

Napredek otroka spremljajo: 

• z opazovanjem; 

• s ček listami; 

• z besednim zapisom na papir; 

• s fotografiranjem procesa, končnega izdelka in zapisovanjem opaženega ob 

fotografiji; 

• s primerjanjem izdelkov s prejšnjimi. 

V12: Ali ste v vrtcu kdaj skupaj z otroki izvajali tehniko šivanja? 

 

Slika 4.10: Vključenost otrok v tehniko šivanja 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, koliko vzgojiteljev je skupaj z otroki izvajalo 

tehniko šivanja. Graf (Slika 4.10) nam prikazuje, da se je te tehnike poslužilo 227 

vzgojiteljev. Strokovni delavci so skupaj z otroki šivali: 
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• gumbe, 

• lutke, 

• prstne lutke, 

• predpasnike, 

• vrečke, 

• punčke iz oblačil, 

• kartice za novo leto, 

• obeske za novo leto, 

• pajkovo mrežo,  

• Slovenijo na karton, 

• copatke, 

• kazalo za knjigo, 

• božične kape, 

• peresnice, 

• oblačila za dojenčke, 

• trak za lase, 

• nakit, 

• blazinice, 

• ptice, 

• bibe, 

• kape, 

• petelina, 

• prt, 

• like iz filca, 

• riževe blazinice za gibanje, 

• ogrinjala za dramatizacijo, 

• igrače, 

• mošnjičke, 

• zapestnice, 

• okrasne blazine, 

• odeje za dojenčke, 

• luknje, 
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• igro »križci, krožci«, 

• novoletno dekoracijo,  

• srček iz filca,  

• krila, 

• risbe, 

• prtičke, 

• torbice, 

• žoge, 

• obrobo za hiške, 

• senzorne blazine, 

• denarnice, 

• svilene trakove na palicah za igro v vetru, 

• pretikanke, 

• z volno na plastično predlogo, 

• mandale, 

• rože, 

• okvir risbe na kartonu, 

• odejo prijateljstva, 

• Vidkove srajčice, 

• krpanke, 

• mreže, 

• lovilce sanj, 

• klovne iz nogavic, 

• vrečke za malico, 

• igrače iz blaga, 

• velikonočno jajce, 

• punčke za UNICEF, 

• vzorce na papirnate krožnike 

• srčke za valentinovo, 

• preprogo, 

• šal. 
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Med vsemi odgovori je 88 strokovnih delavcev, ki te tehnike dela niso uporabili. Z otroki 

niso šivali, ker: 

• delujejo v 1. starostni skupini, 

• se jim ta tehnika ne zdi varna, 

• so raje izbrali druge tehnike (lepljenje), 

• ni bilo potrebe/priložnosti za šivanje, 

• sami nimajo dovolj izkušenj s to tehniko, 

• nimajo na voljo ustrezne opreme, 

• imajo v skupini otroke s posebnimi potrebami. 

V13: Če ste v vrtcu že izvajali tehniko šivanja, označite, kako so otroci šivali? 

 

Slika 4.11: Načini izvajanja tehnike šivanja otrok 

Graf (Slika 4.11) nam prikazuje, da je 157 vzgojiteljev pri dejavnostih uporabilo tehniko 

ročnega šivanja s pravo šivanko. Sledi ročno šivanje s plastično šivanko, ki jo je pri delu 

z otroki uporabilo 108 vzgojiteljev. Med vsemi odgovori je 26 zaposlenih v vrtcu, ki so z 

otroki izvajali tehniko šivanja s šivalnim strojem. 24 jih je uporabilo druge tehnike 

šivanja, kot so: šivanje s pravo, a topo šivanko; šivanje s prsti; šivanje z volno, ki je imela 

utrjeno konico z lepilnim trakom; šivanje z vrvico skozi vnaprej narejene luknje; 
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didaktične igre – vtikanke, kjer so otroci napeljevali debelejšo vrvico ali vezalke skozi 

luknje in pogost odgovor je bil, da so otroci šivanje s šivalnim strojem le opazovali. 

V14: Na kaj ste bili pozorni, če ste kdaj uporabili tehniko šivanja s šivalnim strojem? 

Zanimalo nas je, čemu vzgojitelji ob tehniki šivanja s šivalnim strojem namenijo več 

pozornosti. Ugotovili smo, da pri tehniki šivanja na šivalni stroj: 

• delo načrtujejo in izvajajo v manjših skupinah, 

• vzgojitelji najprej demonstrirajo otrokom uporabo stroja, 

• pozornost namenijo pritisku na tačko, 

• otroci šivajo z vzgojiteljevo pomočjo, 

• veliko pozornosti namenijo varnosti – poskrbijo, da okoli šivalnega stroja ni 

preveč otrok, ob njem pa je vedno prisotna strokovna delavka; opozarjajo otroke 

na postavitev rok pri šivanju, da le-te ne zaidejo pod iglo. 

V15: V tabeli označite, kako po vašem mnenju šivanje spodbuja razvoj: 

 

Slika 4.12: Razvoj sposobnosti in spretnosti otrok s tehniko šivanja 
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Rezultati predstavljeni v grafu (Slika 4.12) nam razkrivajo, da po mnenju vzgojiteljev 

šivanje v največji meri spodbuja razvoj koncentracije, natančnosti in fine motorike. Poleg 

prej naštetih spretnosti po mnenju anketiranih tehnika šivanja pomembno vpliva tudi na 

razvoj ustvarjalnosti, manj pa ima vpliva na razvoj logičnega razmišljanja, poznavanja 

materialov, prostorske predstavljivosti, tehnološke pismenosti, interakcije med otroki in 

v najmanjši meri na razvoj kritičnega razmišljanja. 

4.2 ŠIVANJE IGRAČ KOT PROJEKT PARTICIPACIJE 

Želja po ustvarjanju s šivalnim strojem in preizkušanju novih stvari v vrtcu, predvsem pa 

aktivna udeležba otrok, so nas spodbudili k načrtovanju dejavnosti v starostni skupini 

otrok starih 4–6 let. V pomoč pri oblikovanju projekta sta nam bili teorija in analiza stanja 

uporabe tehnike šivanja v vrtcu. 

Z opazovalnim listom (Priloga 9.2) smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri bodo otroci 

samostojno izrazili ideje za igrače, kako bo dejavnost vplivala na poznavanje šiviljskih 

pripomočkov in sam proces tehnike šivanja. Ob tem nas je zanimalo tudi, ali bodo otroci 

ob dejavnosti doživeli občutek lastne vrednosti. 

1. dan projekta – preverjanje predznanja otrok o šivanju in šiviljskih pripomočkih 

Prvi dan smo se pred zajtrkom pridružili otrokom pri prosti igri. Skupaj z njimi smo se 

igrali in se spoznavali. Po zajtrku smo se individualno družili z vsemi prisotnimi otroki. 

Med prosto igro smo vsakega posebej povabili v kotiček in jih prosili, da poimenujejo 

pripomočke (Slika 4.13), ki jih vidijo. S predmeti so lahko rokovali in si jih ogledovali. 

Po tej dejavnosti smo prednje postavili še devet med seboj pomešanih fotografij 

tehničnega procesa šivanja. Pred začetkom smo skupaj z njimi aktivnost na vsaki 

fotografiji opisali (Slika 4.14) in jih nato spodbudili, da jih samostojno razvrstijo po 

časovnem zaporedju (Slika 4.15). Njihovo dejavnost smo spremljali opazovalnim listom. 
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Slika 4.13: Deček poimenuje pripomoček 

 

Slika 4.14: Skupno opisovanje aktivnosti na slikah 

 

Slika 4.15: Razvrščanje fotografij procesa izdelave igrače pred dejavnostjo 
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2. dan projekta – opredelitev problema in iskanje alternativnih rešitev problema 

V igralnici smo pred prihodom otrok oblikovali nov kotiček, ki je bil popolnoma prazen. 

Na eno od omar smo položili pismo, ki so ga otroci ob vstopu v igralnico takoj opazili. Z 

zanimanjem so ga opazovali in želeli, da ga takoj odpremo (Slika 4.16). 

 

Slika 4.16: Otroci radovedno opazujejo pismo 

Z otroki smo se v nadaljevanju zbrali v krogu, kjer smo pismo doživeto prebrali (Slika 

4.17). V pismu jih je nagovoril Srečko – nogavica, ki ima vedno polno idej in zelo rada 

obdaruje otroke, a je izgubila spomin. Otrokom je Srečko želel podariti igrače iz blaga, 

ampak je pozabil, kako se naredijo. Zato jim je v garderobi pustil blago in jih spodbudil, 

da sami naredijo igrače. 

 

Slika 4.17: Branje pisma otrokom 
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Otroci so bili vidno motivirani in so navdušeno odhiteli do škatle z blagom. Spodbudili 

smo jih, da škatlo odnesejo v igralnico. S skupnimi močmi so jo prestavili in začeli 

raziskovati blago (Slika 4.18). V škatli je bilo platno, žaklovina in jersey. Otroci so za 

igro uporabljali le jersey in platno, žaklovina pa je ostala v škatli. Vmes smo otroke želeli 

spodbuditi k uporabi žaklovine, vendar so nekateri izmed otrok rekli, da ima čuden vonj 

in da se z njo ne želijo igrati. Upoštevali smo njihove želje in žaklovino vrnili v škatlo, ki 

je bila še vedno dosegljiva otrokom, če bi si mogoče premislili. 

Sledila je prosta igra, v kateri so otroci prevzeli različne vloge, prav tako je blago dobilo 

različne funkcije. 

 

Slika 4.18: Raziskovanje blaga 

Otroke smo ves čas opazovali in se jim pri igri tudi pridružili. Ko smo opazili, da jim 

upada zanimanje za igro z blagom, smo jih povabili, da skupaj ponovno pogledamo 

pismo. Ugotovili smo, da tam še nekaj piše. Srečko jih je, preden pride na obisk, postavil 

pred novo nalogo – iz največjega kosa blaga morajo ustvariti šotor idej. Otroci so bili tako 

močno motivirani, da so blago vlekli na vse strani in se pogovarjali, kje in kako bi lahko 

naredili šotor (Slika 4.19). Blago so na eni strani zataknili za kavelj na steni (Slika 4.20), 

drugi del pa smo jim pomagali zavezati za kljuko na oknu. Na drugi strani pa so ga 

razgrnili čez nižjo omaro (Slika 4.21). Med igro so ugotovili, da blago ni napeto in leze z 

omare, njihov šotor pa se ves čas podira. Prosili so nas, da blago z vrvico zavežemo za 

omaro. Pomagali smo jim utrditi šotor. 
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Slika 4.19: Iskanje rešitev za problem 

 

Slika 4.20: Fantje so blago zataknili za kavelj na steni 

 

Slika 4.21: Deček je blago razgrnil čez nižjo omaro 
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Nato smo jim omogočili prosto igro v šotoru, kmalu pa so se začeli prepirati, da ne morejo 

biti vsi v šotoru, češ da je premajhen. Z vprašanjem, kako bi lahko šotor povečali, smo 

jih spodbudili k iskanju novih rešitev. Poiskali so še en velik kos blaga in ga prinesli k 

šotoru. Pogovarjali smo se, kako bi združili kose blaga in otroci so predlagali uporabo 

ščipalk. Ugotovili so, da ščipalke niso primerne za združevanje blaga, saj se šotor podira. 

Predlagali so, da v blago naredimo luknje in kose med seboj povežemo z vrvico (Slika 

4.22). Tako je nastal velik šotor idej, v katerega so otroci postavili stole in blazino. 

 

Slika 4.22: Otroci širijo šotor 

Medtem so nekateri otroci nadaljevali prosto igro. Njihova domišljija je igro popeljala v 

različne smeri in rabo blaga povezala z drugimi predmeti – tako je bila igra še bolj bogata. 

Fantje so se pretvarjali, da ladja pluje po morju (Slika 4.23), deklica si je iz dolgega kosa 

blaga izdelala novo pričesko (Slika 4.24), medtem pa je na drugi strani igralnice nastajala 

garažna hiša (Slika 4.25). 

 

Slika 4.23: Simbolna igra – ladja na morju 
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Slika 4.24: Deklica se pretvarja, da je zlatolaska 

 

Slika 4.25: Dečki ob igri uporabljajo tudi druge predmete 

Tudi v šotoru so bili otroci zelo aktivni. Nekateri so po strehi šotora spuščali 

avtomobilčke, spet drugi so spodaj listali knjige in vanj nosili različne igrače, ki so jih 

uporabljali za igro (Slika 4.26). 
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Slika 4.26: Igranje v šotoru 

V igralnico smo nato vstopili z lutko po imenu Srečko in nagovorili otroke (Slika 4.27). 

Lutka jih je povabila v šotor idej, kjer jim je dala nov izziv – v igralnici so morali poiskati 

mehke plišaste igrače. Srečko jim je postavljal naslednja vprašanja: »Kaj ste prinesli? 

Kakšne so te igrače? Kaj je v igrači, da je mehka? Kako mislite, da so jih izdelali? Kje bi 

lahko izvedeli, kako se izdela igrača?«. 

Otroci so v šotor prinesli pokazat različne plišaste igrače in jih poimenovali. Srečko pa 

jim je pokazal svojo plišasto igračo, belega medvedka, ki ga je prinesel s seboj. Na 

vprašanje, kako so bile izdelane, niso podali veliko idej. Najpogosteje so omenili, da so 

različni deli igrače zalepljeni v celoto. Ko smo jih vprašali, zakaj je igrača mehka, so v 

večini rekli, da je v njej pena (Slika 4.28). Zanimalo nas je tudi, ali vedo, kje lahko izvemo 

več o izdelavi igrač. Nekaj otrok je dejalo, da lahko informacije dobimo na televiziji in v 

knjigi. Zato smo v vreči, ki jo je Srečko prinesel s seboj, poiskali ustrezne knjige in jih 

skupaj prelistali (Slika 4.29). Med raziskovanjem smo večkrat uporabili besede: blago, 

kroj, šivalni stroj, šivanje in igla. 
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Slika 4.27: Lutka Srečko nagovori otroke 

 

Slika 4.28: Pogovor o plišastih igračah 

 

Slika 4.29: Iskanje informacij v knjigah 

Deček je med listanjem knjig rekel, da bi lahko poiskali tudi kakšen posnetek, da bi videli, 

kako se šiva. Vnaprej smo imeli posnet videoposnetek, ki prikazuje postopek izdelave 

igrače, saj smo načrtovali različne scenarije, ki bi jih lahko otroci oblikovali. Pripravili 

smo računalnik in stole ter si skupaj ogledali proces izdelave igrače (Slika 4.30). Otroke 
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je videno zelo pritegnilo, saj so ugotovili, da je iz kosa blaga nastal medvedek, ki ga je 

Srečko prinesel s seboj. 

 

Slika 4.30: Ogled videoposnetka procesa šivanja 

Po ogledu videoposnetka smo otroke povabili, da se sami razdelijo v skupine po pet otrok 

in se posedejo za mize. Skupinam smo razdelili med seboj pomešane sličice, ki so 

prikazovale postopek izdelave igrače. Elementi na fotografijah so bili identični tistim iz 

videoposnetka. Njihova naloga je bila razporediti sličice v pravilno zaporedje procesa 

šivanja (Slika 4.31). Otroci so med seboj večinoma aktivno sodelovali in sličice postavili 

v pravilen časovni okvir. Le eni izmed skupin je naloga predstavljala kar velik izziv, zato 

smo jih usmerjali z dodatnimi vprašanji, ki so jih privedli do pravilnega zaporedja. Z 

namenom, da bi si sličice lahko ogledali še kasneje, so jih otroci prilepili na omaro (Slika 

4.32). Sledila je prosta igra. 

 

Slika 4.31: Delo v skupinah – razvrščanje fotografij 
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Slika 4.32: Pritrjevanje pravilno razvrščenih fotografij procesa šivanja na omaro 

3. dan projekta – izvedba zamisli, izbira in preizkušanje rešitev 

Po zajtrku smo z lutko potrkali na vrata igralnice. Nekaj otrok je prišlo odpret vrata. Bili 

so veseli in začudeni, saj smo s seboj v igralnico privlekli škatlo z blagom, listi in 

flomastri. Z lutko Srečkom smo jih spodbudili, da v šotor postavijo čarobni stol dobrih 

idej. Z njimi smo se v šotoru individualno pogovarjali, kakšno igračo bi radi izdelali 

(Slika 4.33). Večina otrok ni imela težav pri iskanju idej, ko smo jih vprašali, kakšno 

mehko igračo bi radi izdelali. Le z dvema otrokoma, ki nista imela samostojne ideje za 

izdelavo igrače, smo se igrali igro »Kaj bi bila, če bi bila sadje/igrača/drevo?« Namen te 

igre je bil, da otrok dobi različne ideje, ki bi jih lahko uporabil za izdelavo njegove igrače. 

Eden izmed otrok je po tej igri ugotovil, kaj bi rad izdelal, drugemu pa smo v pomoč 

ponudili še knjigo z različnimi motivi igrač, kjer je idejo tudi našel. 

 

Slika 4.33: Stol idej – otroci izražajo svoje ideje 
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Ko so otroci podali svoje ideje, smo jih spodbudili, da jih prenesejo na list papirja (Slika 

4.34) in s škarjami izrežejo (Slika 4.35). Vmes smo jih spraševali, kako se imenuje kos 

papirja (kroj), na katerem je narisana igrača v realni velikosti. V nadaljevanju smo jim 

omogočili izbiro blaga, iz katerega bi izdelali igračo. Z vprašanji: »Kaj smo videli včeraj 

na posnetku? Kaj naredimo s krojem? Katere pripomočke potrebuješ za delo?« smo jih 

želeli spodbuditi k razmišljanju o naslednjem koraku in poimenovanju pripomočkov, ki 

jih potrebujejo za delo. Nato so z bucikami kroj pritrdili na izbran kos blaga (Slika 4.36), 

ga obrisali (Slika 4.37) in izstrigli (Slika 4.39). Otroci so si med seboj pomagali (Slika 

4.38). Za striženje smo jim ponudili krojaške škarje (Slika 4.40), vendar so otroci z njimi 

težko strigli, saj so bile za njihove roke prevelike. Zato smo jim ponudili škarje za papir, 

s katerimi so brez težav izstrigli narisano. 

 

Slika 4.34: Prenašanje ideje na papir in izdelovanje kroja za igračo 

 

Slika 4.35: Pripravljanje kroja za nadaljnjo uporabo 
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Slika 4.36: Pritrjevanje kroja z bucikami na blago 

 

Slika 4.37: Sodelovanje pri dejavnosti 

 

Slika 4.38: Obrisovanje kroja 
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Slika 4.39: Striženje blaga po narisani obliki 

 

Slika 4.40: Striženje s šiviljskimi škarjami 

Otroke smo nato z vprašanji: »Kaj bi radi dodali na svojo igračo? Kako bi to izdelali? 

Kje bi našli dodatke za igračo? S čim bi to pritrdili?« spodbudili k iskanju in izražanju 

idej. Z vzgojiteljicama smo bili predhodno dogovorjeni, da lahko otroci želene materiale 

poiščejo v omarah z materialom za ustvarjanje. Iz omare so vzeli manjši plastični 

organizator, v katerem so bili drobni dodatki (cofki, gumbi ...) in navadne flomastre. Ker 

bi se narisano z navadnimi flomastri po prvem pranju spralo, smo jim predlagali, da rišejo 

s flomastri za tekstil. Zanimalo nas je, na kakšen način bodo dodatke pritrdili na blago, 

otroci pa so si za delo izbrali lepilo za tekstil (Slika 4.41). Le ena deklica se je odločila, 

da bo gumb prišila z iglo in sukancem (Slika 4.42). 
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Delo je potekalo sproščeno, saj so otroci samostojno in brez prekinitev prehajali iz ene 

aktivnosti na drugo. Otroci so delali z različnim tempom, zato smo otrokom pred in po 

aktivnostih omogočili prosto igro. Na koncu so svoje polizdelke pospravili v svoje 

predale. 

 

Slika 4.41: Okraševanje izdelkov 

 

Slika 4.42: Šivanje dodatkov s pravo iglo in sukancem 

4. dan projekta – izvedba zamisli, izbira in preizkušanje rešitev 

Otroke smo ob prihodu v igralnico pozdravili z lutko in jih povabili v krog, kjer so 

predstavili svoje polizdelke. Z lutko smo jim postavljali vprašanja: »Kaj ste izdelali? 

Kako ste to izdelali? Katere pripomočke ste uporabili? Kaj mislite, da bomo danes počeli 

z izstriženim blagom? Kako bi združili dva kosa blaga, da bi se trdno držala skupaj? Kaj 

moramo pred šivanjem še narediti z blagom?«. Otroci so aktivno sodelovali, najprej so 

pokazali in pripovedovali o svojih izdelkih, postopkih, ki so jih izvedli, da so prišli do te 

stopnje izdelka, in hkrati uporabljali ustrezna poimenovanja za pripomočke. Pri zadnjem 

vprašanju so bili rahlo zmedeni, niso vedeli odgovora, zato smo jih spodbudili, da si 
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pomagajo s sličicami na omari. S pomočjo slikovnega gradiva so ugotovili, da morajo 

pred šivanjem oba kosa blaga obrniti (Slika 4.43) in speti z bucikami (Slika 4.46) ali s 

ščipalkami za blago (Slika 4.45). 

Večina otrok je imela pri obračanju blaga težave, saj so morali obrniti oba kosa. Otroke, 

ki jim ta logična naloga ni predstavljala težav, smo spodbudili, da pri delu pomagajo 

svojim prijateljem (Slika 4.44). S skupnimi močmi je vsem uspelo pripraviti blago za 

nadaljnje delo. Vprašali smo jih, s čim bodo blago utrdili, da se med šivanjem ne bo 

premikalo. Večina otrok je v tem delu izbrala bucike, manjši delež pa ščipalke za blago. 

 

Slika 4.43: Obračanje blaga "lice na lice" 

 

Slika 4.44: Sodelovanje pri obračanju blaga 
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Slika 4.45: Združevanje kosov blaga s ščipalkami za blago 

 

Slika 4.46: Združevanje kosov blaga z bucikami 

Otroci so aktivnost opravili v različnem časovnem okvirju, zato smo jim vmes omogočili 

prosto igro. Kasneje, ko so vsi končali z delom, smo jih z lutko Srečkom nagovorili in 

povabili v krog. Vprašali smo jih, kateri del procesa sledi. Vedeli so, da je na vrsti šivanje 

s šivalnim strojem. Srečko je nekaj otrok prosil za pomoč pri nošenju šivalnega stroja, ki 

so ga prenesli iz kabineta v igralnico. Nato smo se skupaj posedli okrog šivalnega stroja 

(Slika 4.47), kjer je Srečko na igriv način postavljal vprašanja: »Otroci, kaj je to? In kaj 

je to? Za kaj se uporablja to? Ali je to gumb za glasnost? Kaj pa to, se tukaj spodaj vtakne 

prst?« Otroci so se vprašanjem smejali in aktivno odgovarjali. Seveda na vsa vprašanja 

niso poznali odgovora, zato smo pri pogovoru sodelovali tudi odrasli. Želeli smo, da 

otroci nekatere stvari poimenujejo sami (sukanec, igla), zato smo jih z usmerjenimi 

vprašanji in konkretnimi predmeti spodbujali k razmišljanju in sodelovanju. Vseh delov 
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niso znali poimenovati, zato smo jih spodbudili k iskanju informacij v knjigi. Skupaj smo 

si ogledali fotografije v knjigi in otrokom prebrali poimenovanja delov šivalnega stroja. 

 

Slika 4.47: Spoznavanje šivalnega stroja 

Otroke smo pred šivanjem opozorili na varnost pri delu in jim v nadaljevanju pokazali, 

kako je najvarnejše držati roke, da se ne poškodujemo. 

Delo za šivalnim strojem je potekalo individualno, medtem pa je bila drugim otrokom 

omogočena prosta igra. Otroci so bili nad šivalnim strojem navdušeni, presenetili so nas, 

ker so se sami dogovorili, po kakšnem vrstnem redu bodo šivali in je delo zares potekalo 

v sproščenem vzdušju. 

Otroci so pri šivanju lahko vse postopke naredili sami – dvignili tačko, položili blago pod 

njo, spustili tačko, pritisnili na stopalko, utrdili šiv in zašili blago (Slika 4.48). Ker je 

stopalka občutljiv del šivalnega stroja, smo jim na začetku omogočili šivanje na odpadni 

kos blaga z namenom, da dobijo občutek za pritiskanje, hitrost šivanja in vodenja blaga 

pod iglo. Pred šivanjem smo se z vsakim otrokom posebej pogovorili, kje bo začel s 

šivanjem in kje končal, saj je treba na enem delu narediti odprtino, ki bo služila obračanju 

blaga in polnjenju igrače. Nekateri otroci bi brez predhodnega pogovora zašili blago po 

celotni dolžini, večina pa se jih je nekaj iz posnetka in fotografij postopka spomnilo, da 

ima odprtina pomembno vlogo pri dokončanju igrače. Nekateri otroci so bili pri šivanju 

zelo suvereni in so samozavestno pristopili k šivanju in zašili svojo igračo, spet drugi so 

pri delu potrebovali malo več spodbude in občutek, da zmorejo (Slika 4.49). Ko so končali 

s šivanjem, smo jih vprašali, s čim bi želeli napolniti svojo igračo. Vsi otroci so predlagali 

polnjenje igrač s polnilom za blazine – oni so to polnilo poimenovali »puhek«. Na koncu 
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smo jih spodbudili, da svoje stvaritve pospravijo v svoje predale in se z lutko Srečkom 

poslovili od njih. 

 

Slika 4.48: Samostojno šivanje s šivalnim strojem 

 

Slika 4.49: Deček šiva igračo 

5. dan projekta – ocena dela 

V igralnico smo vstopili z lutko, ki je s seboj prinesla svojega plišastega medvedka, in z 

njo nagovorili otroke. Povabili smo jih v krog in jih spodbudili, da pokažejo svoje izdelke. 

Vprašali smo jih: »Kaj morate še storiti, da bo vaša igrača podobna tej?« in nekaj otrok 

je odgovorilo, da jo je treba napolniti s »puhkom«. Ampak prej je bilo treba narediti še 

nekaj, na kar otroci niso bili pozorni, zato smo jih spodbudili, da v narobe obrnjene igrače 

natlačijo »puhek«. Še preden so začeli z aktivnostjo, se je oglasil deček in rekel, da je 

treba prej blago obrniti, saj se drugače ne bodo videla usta in oči, ki jih je prilepil na blago 

(Slika 4.50). Pri obračanju so nekateri otroci potrebovali pomoč, zato smo jim pomagali. 

V nadaljevanju pa so otroci polnili svoje igrače (Slika 4.51) in si med seboj pomagali 

(Slika 4.52). Delali so z različno hitrostjo, zato smo otrokom, ki so s polnjenjem končali 
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prej, omogočili prehod na zadnji del procesa izdelave igrače, in sicer šivanje odprtine. V 

nadzorovanem okolju so zašili odprtino, skozi katero so napolnili igračo. 

 

Slika 4.50: Obračanje blaga na pravo stran 

 

Slika 4.51: Polnjenje igrač 
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Slika 4.52: Sodelovanje pri polnjenju igrač 

V nadaljevanju se je razvila prosta igra z igračami (Slika 4.53). Ena skupina otrok se je 

odločila, da bo pripravila gledališko predstavo (Slika 4.54), igrače so jim služile kot lutke, 

nekateri so si igrače podajali, se z njimi crkljali (Slika 4.55) in jih uporabljali v simbolni 

igri (Slika 4.56). 

Med igro so drug drugega spraševali, kaj so ustvarili. Svoje izdelke so si s ponosom 

razkazovali in o njih pripovedovali. 

 

Slika 4.53: Skupinska igra 
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Slika 4.54: Gledališka predstava 

 

Slika 4.55: Igrača kot ninica 

 

Slika 4.56: Igrače kot predmet v simbolni igri 



57 

Kasneje smo jih spodbudili, da se posedejo ob omaro in predstavijo svoje igrače (Slika 

4.57). Vprašali smo jih, kdo jih je izdelal in kako so jih izdelali. Otroci so se med 

pogovorom dopolnjevali in opisali proces izdelave igrače, hkrati pa so poimenovali tudi 

nekaj pripomočkov, ki so jih uporabili pri dejavnosti. 

 

Slika 4.57: Predstavitev igrače ostalim otrokom 

Na koncu smo jih spodbudili, da igrače razstavijo na okensko polico in si ogledajo vse 

igrače (Slika 4.58). Otroci so si jih ogledovali in opisovali, kaj vidijo. Kasneje smo otroke 

povabili v šotor idej, kjer smo se z vsakim posebej pogovorili in jim postavili naslednja 

vprašanja: »Kdo je izdelal to igračo? Ali je bila to tvoja ideja? Kako se počutiš, ko si sam 

izdelal igračo? Kaj ti je bilo najbolj všeč pri izdelovanju te igrače?«. Nekateri otroci so 

bili pri pogovoru bolj zadržani, spet drugi so bili zelo komunikativni, skoraj pri vseh pa 

je bilo iz verbalne in neverbalne komunikacije možno razbrati, da so ponosni, ker jim je 

uspelo samim realizirati svojo začetno idejo in so bili pri tem zelo aktivni. 

 

Slika 4.58: Razstava končnih izdelkov 
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Slika 4.59: Razvrščanje fotografij procesa izdelave igrače po dejavnosti 

Otroci so izdelali: pošast, zvezdo, medveda, medvedka Rozi, leva, risa, mucka, ladjo, 

samoroga, laboda (Slika 4.60), parklja, morskega psa (Slika 4.61) in oblak (Slika 4.62). 

 

Slika 4.60: Labod 
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Slika 4.61: Morski pes 

 

Slika 4.62: Oblak 

4.3 REZULTATI OPAZOVALNEGA LISTA 

Namen opazovalnega lista je bil pridobiti podatke o vplivu aktivnosti otrok na poznavanje 

šiviljskih pripomočkov in usvajanje postopka šivanja. Hkrati smo z zbiranjem podatkov 

želeli ugotoviti, v kolikšni meri bodo otroci sami podali idejo za izdelavo igrače in ali bo 

aktivnost otrok vplivala na njihov občutek lastne vrednosti. 

4.3.1 Razvrščanje fotografij postopka šivanja pred in po dejavnosti 

Iz rezultatov je razvidno, da je pred dejavnostjo šivanja igrač večina otrok imela težave 

pri razvrščanju fotografij postopka šivanja v pravilno časovno zaporedje. Izmed 17 otrok 

so 3 otroci vse fotografije pravilno razvrstili, ostalih 14 pa je imelo pri razvrščanju vsaj 

eno napako (slika 4.63). Po končani dejavnosti izdelovanja igrač se je število otrok, ki so 
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v celoti pravilno razvrstili fotografije iz 3 povečalo na 12, 5 otrok pa je kljub aktivnosti 

imelo še vedno vsaj eno napako pri razvrščanju (slika 4.64). 

 

Slika 4.63: Razvrščanje fotografij tehničnega postopka šivanja v pravilno časovno zaporedje pred 

dejavnostjo 

 

Slika 4.64: Razvrščanje fotografij tehničnega postopka šivanja v pravilno časovno zaporedje po 

dejavnosti 
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4.3.2 Poimenovanje pripomočkov pred in po dejavnosti 

Pred dejavnostjo smo preverili znanje otrok s področja poznavanja šiviljskih 

pripomočkov. Na podlagi zbranih podatkov lahko vidimo, da pred dejavnostjo ni noben 

otrok pravilno poimenoval vseh pripomočkov (slika 4.65). Po dejavnosti pa se je delež 

otrok, ki so vse pripomočke pravilno poimenovali, povečal na 7 (slika 4.66). Sklepamo 

lahko, da je dejavnost vplivala na poznavanje šiviljskih pripomočkov. 

 

Slika 4.65: Poimenovanje pripomočkov pred dejavnostjo 

 

Slika 4.66: Poimenovanje pripomočkov po dejavnosti 
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4.3.3 Izražanje idej otrok 

V šotoru idej je potekala individualna interakcija med lutko Srečkom in otroci. V tem 

delu smo otroke spodbudili k izražanju idej, katero igračo bi želeli izdelati. Ugotovili 

smo, da je 15 otrok samostojno izrazilo idejo za svojo igračo. To pomeni, da za idejo niso 

potrebovali nobene dodatne spodbude, le odgovorili so na vprašanje »Kakšno mehko oz. 

plišasto igračo bi izdelal?« 

Dva otroka na zgornje vprašanje nista odgovorila, zato smo se z njima igrali igro »Kaj bi 

bila, če bi bila sadje/igrača/drevo?« in jih v nadaljevanju vprašali, če mogoče že vesta 

kaj bi izdelala. En otrok je po igri dobil idejo, drugemu pa smo za raziskovanje ponudili 

knjige, kjer je našel idejo za svojo igračo. 

4.3.4 Doživljanje občutka vrednosti skozi dejavnost 

Na koncu dejavnosti smo se z vsakim otrokom posebej pogovorili in mu postavili 

naslednja vprašanja: Kdo je izdelal to igračo? Ali je bila to tvoja ideja? Kako se počutiš, 

ko si sam izdelal igračo? Kaj ti je bilo najbolj všeč pri izdelovanju te igrače? Večini otrok 

je bilo pri izdelovanju igrač najbolj všeč šivanje s šivalnim strojem, pritiskanje na 

stopalko in polnjenje igrač. 

Ob zastavljenih vprašanjih smo opazovali tudi neverbalno komunikacijo in ugotovili, da 

je večina otrok odgovarjalo nasmejanih, govorili so melodično in z navdušenjem, hkrati 

pa so nam igrače razkazovali in jih opisovali. Nekaj otrok je bilo sicer bolj zadržanih, a 

je bilo skozi odgovore mogoče razbrati, da so zadovoljni s svojo igračo in s svojo 

dejavnostjo. Kasneje smo jih opazovali med prosto igro, ki je zajemala uporabo igrač v 

simbolni igri, igri vlog, otrokom pa so služile tudi kot ninice. Čisto vsi otroci so se igrali 

s svojimi igračami in jih med igro razkazovali drugim. Na podlagi zbranih odgovorov 

otrok in videnega med prosto igro lahko sklepamo, da je večina otrok doživela občutek 

lastne vrednosti skozi proces izdelave igrače. 
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5 DISKUSIJA 

V tem poglavju bomo predstavili odgovore na zastavljene cilje (C1 – 4) in hipoteze (H1–

4). 

C1: Predstaviti pomen participacije v predšolskem obdobju. 

Prvi cilj je dosežen – v 2. poglavju teoretičnega dela smo predstavili bistvene točke 

participacije otrok, ki zajemajo aktivno in enakovredno sodelovanje otrok z odraslimi. 

Analizirali smo tudi koncept Reggio Emilia (poglavje 2.3), ki v ospredje postavlja 

otrokovo raziskovanje, sodelovanje, vpetost v kulturno okolje, interakcijo med otroki in 

odraslimi in tudi problemska vprašanja, ki otroku pomagajo aktivno in samostojno do 

odgovora. 

Raziskali smo tudi projektno delo (poglavje 2.3.3), ki v celoti zajema in omogoča 

participacijo otrok v predšolskem obdobju, hkrati pa pozitivno vpliva na razvoj otrok, 

vzpostavljanje odnosov med različnimi generacijami, v otrocih vzbudi občutek lastne 

vrednosti, jim omogoča usvajanje novih znanj in z dokumentiranjem procesa tudi 

refleksijo. 

C2: Omogočiti otrokom izražanje idej, iskanje različnih možnosti pri izdelavi lastne 

igrače in odkrivanje postopkov tehnične dejavnosti šivanja s šivalnim strojem. 

Drugi cilj je dosežen – dosegli smo ga z dejavnostjo, kjer je bil v začetku otrokom 

postavljen problem, na katerega so večinoma samostojno iskali odgovore. Dejavnost je 

predstavljena v poglavju 4.2. 

Poudarek je bil na odprtih vprašanjih, ki so jih spodbujala k razmišljanju in izražanju idej. 

Ideje so izražali skozi celotno dejavnost – iskali so primeren prostor za šotor idej, načine 

za utrditev šotora, informacije o procesu šivanja, podali so ideje za igrače, predlagali in 

poiskali dodatke za izdelke, iskali načine za pritrjevanje dodatkov in podali ideje za 

polnilo igrač. 



64 

Z lastno aktivnostjo so skozi dejavnost odkrivali postopke šivanja s šivalnim strojem. 

Sprva so sami iskali možnosti za informiranje o procesu šivanja plišastih igrač. Ugotovili 

so, da je v knjigah veliko uporabnih informacij, videoposnetek procesa izdelave igrače pa 

jim je dejavnost še dodatno približal. Skozi dejavnost so vse videne postopke tudi sami 

izvedli. 

C3: Analizirati pogostost participacije v predšolskem obdobju. 

Tretji cilj je dosežen – pogostost participacije v predšolskem obdobju smo preverili s 5. 

vprašanjem v anketnem vprašalniku. Znotraj vprašanja smo nanizali osem primerov, ki 

opredeljujejo možnost aktivne soudeležbe otrok v vrtcu. Z analizo vprašanja, ki je 

predstavljena v 4.1 poglavju, smo ugotovili, da vzgojitelji največkrat otrokom omogočijo 

možnost izbire materialov za igro, redko pa imajo otroci možnost sodelovati pri 

oblikovanju dnevne rutine in preoblikovanju kotičkov po željah otrok. 

C4: Analizirati in kritično ovrednotiti tehnično dejavnost šivanja kot projekt 

participacije v vrtcu. 

Četrti cilj je dosežen – dosegli smo ga z opazovalnim listom, s katerim smo pridobili 

informacije o pomembnosti participacije otrok in vplivu tehnične dejavnosti šivanja s 

šivalnim strojem na poznavanje tehničnih postopkov in šiviljskih pripomočkov. Ugotovili 

smo, da so otroci skozi projekt usvojili nova znanja na področju šiviljskih pripomočkov 

kot tudi na področju tehničnih postopkov šivanja. Hkrati je projekt pozitivno vplival na 

posameznikovo doživljanje občutka vrednosti. Podatki so natančneje predstavljeni v 

poglavju 4.3. 

Preverili smo naslednje hipoteze (H1–4). 

H1: Večina vzgojiteljev otrokom ne omogoča odločanja o stvareh pri različnih delih 

dnevne rutine. 

Prvo hipotezo ovržemo, saj smo ugotovili, da pri večini delov dnevne rutine več kot 

polovica strokovnih delavcev otrokom zelo pogosto omogoča možnost odločanja. 

Podrobnejše rezultate smo prikazali z analizo 5. vprašanja (poglavje 4.1), ki se nahaja v 

četrtem poglavju diplomskega dela. 
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H2: Več kot polovica vzgojiteljev se pri dejavnostih z otroki ne poslužuje tehnike 

šivanja s šivalnim strojem. 

S 13. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo želeli ugotoviti, katerih tehnik šivanja se 

vzgojitelji pri delu v skupini najpogosteje poslužujejo. Z analizo, ki je natančneje 

predstavljena v empiričnem delu diplomskega dela (poglavje 4.1), smo ugotovili, da 

otrokom najpogosteje omogočijo šivanje s pravo ročno šivanko, najredkeje pa šivajo s 

šivalnim strojem. Med vsemi vprašanimi je le 8 % vzgojiteljev, ki so skupaj z otroki za 

šivanje uporabili šivalni stroj. Na podlagi ugotovitev lahko hipotezo potrdimo. 

H3: Večina otrok bo imela težave s samostojnim izražanjem idej in predlogov. 

Tretjo hipotezo ovržemo, saj smo z analizo ocenjevalne lestvice (poglavje 4.2) ugotovili, 

da je večina otrok brez težav izrazila idejo za izdelavo igrače. Le dva izmed vseh otrok 

sta potrebovala dodatno spodbudo, da sta našla idejo, ki sta jo kasneje udejanjila. V 

pomoč pri iskanju ideje smo izvedli igro »Kaj bi bil, če bi bila sadje/igrača/drevo … ?«, 

s katero je en otrok našel idejo za izdelavo igrače, drugi pa ne. Zato smo mu na voljo 

ponudili nekaj knjig z različnimi šiviljskimi izdelki, ki jih je prelistal in med njimi našel 

navdih za svojo igračo. 

H4: Več kot polovica otrok bo ob dejavnosti od ideje do izdelka doživela občutek 

lastne vrednosti. 

Z opazovalnim listom smo si pomagali beležiti odgovore in odzive otrok na postavljena 

vprašanja. Po končani dejavnosti pa smo jih opazovali pri prosti igri in bili hkrati pozorni 

na verbalno in neverbalno komunikacijo. Na vprašanja: »Kdo je izdelal to igračo? Kaj 

predstavlja tvoj izdelek? Ali je bila to tvoja ideja? Kako se počutiš, ko si sam izdelal 

igračo? Kaj ti je bilo najbolj všeč pri izdelovanju igrače?« so otroci odgovarjali 

individualno. Na podlagi zbranih odgovorov, ki so predstavljeni v 4.2 poglavju, in 

neverbalne komunikacije otrok, lahko četrto hipotezo potrdimo, saj je večina otrok 

besedno izrazila zadovoljstvo s svojim končnim izdelkom in svoje besede podkrepila še 

z gestami med pogovorom in prosto igro v nadaljevanju – igrače so si med seboj 

razkazovali, se skupaj z njimi igrali, o njih pripovedovali, jih objemali itd. 
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H5: Večina otrok bo imela težave pri ugotavljanju pravilnega zaporedja postopka 

šivanja. 

Peto hipotezo lahko potrdimo, saj smo z analizo opazovalnega lista (poglavje 4.2) 

pridobili podatke, ki prikazujejo, da so pred dejavnostjo le trije otroci v celoti uspešno 

razvrstili fotografije tehničnega postopka šivanja. Vsi ostali otroci pa so imeli pri 

razvrščanju vsaj eno ali več napak. Po končani dejavnosti se je število otrok, ki so v celoti 

pravilno razvrstili fotografije postopka, iz 3 povečalo na 12. 
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6 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati participacijo otrok in ugotoviti, če le-ta vpliva 

na usvajanje novih znanj znotraj dejavnosti izdelovanja mehke igrače in na otrokovo 

občutenje lastne vrednosti v družbi. Poudarek pri tehnični dejavnosti je bil na uporabi 

šivalnega stroja, ki so ga lahko otroci pod skrbnim nadzorom samostojno uporabili. 

Dejavnost smo spremljali z ocenjevalno lestvico in ugotovili, da so otroci z lastno 

aktivnostjo poglobili znanje s področja poznavanja šiviljskih pripomočkov, spoznali 

časovno zaporedje postopkov pri izdelovanju igrače in doživeli občutek lastne vrednosti. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili rezultate, ki so pokazali, da strokovni 

delavci v vrtcu na nekaterih področjih dnevne rutine, kot je možnost izbire materialov, 

otroke aktivno vključujejo in jim omogočajo soodločanje, na drugih področjih, kot je 

sodelovanje pri urejanju postavitve kotičkov, pa malo manj. Ugotovili smo tudi, da 

vzgojitelji šivalnega stroja ne uporabljajo pogosto pri dejavnostih z otroki, skrb pri delu 

z njim jim najpogosteje predstavlja omogočanje varnosti in pomanjkanje znanja pri delu 

s šivalnim strojem. 

Na podlagi analize podatkov lahko sklepamo, da so otroci dokaj aktivni soustvarjalci 

življenja v vrtcu, a bi bile kljub vsemu še možne izboljšave na tem področju. Čeprav se 

zdi takšen način dela zelo kompleksen za vzgojitelja, je na drugi strani ravno obratno – 

njegova naloga je postavitev problema, ki lahko izhaja iz vsakdanjih vprašanj otrok ali pa 

je načrtovan, nadaljnje raziskovanje pa vključuje aktivno vlogo otrok. Vzgojitelj jim pri 

raziskovanju predstavlja oporo v obliki postavljanja usmerjenih vprašanj, ki jih pripeljejo 

do odgovorov. Prav tako jim pomaga pri realiziranju idej, a celoten proces v večini vodijo 

otroci. Če nekoga v nekaj prisilimo, se hitro upre, zato je pomembna prosta izbira 

sodelovanja. V našem primeru je eden od dečkov med raziskovanjem šivalnega stroja, ki 

je potekalo v krogu, hodil po igralnici, a je kljub temu na koncu v večini pravilno 

poimenoval vse dele ogledanega stroja. Otroci so si različni in različne so tudi njihove 

zmožnosti in načini za sodelovanje. 

Izhajanje iz želja, interesov otrok se nam zdi idealna priložnost za spoznavanje novih 

vsebin. Poleg osvojenega znanja otroci na ta način gradijo svojo samozavest in pripadnost 

družbi, v kateri se nahajajo. Spoznavajo, da so tudi sami pomemben člen, ki ima s svojim 
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sodelovanjem vpliv na družbo. Strinjamo se, da je pomembno, da otroci doživijo 

predvsem mirno in ljubeče otroštvo, a hkrati jim je pomembno ponujati različne izzive, 

kot je npr. pošiljanje pisemske ovojnice na drug konec Slovenije. Morda se sliši smešno 

in samoumevno, a za otroke ni tako. Kam se napiše podatke naslovnika? Kam se napiše 

podatke pošiljatelja? Kje se kupi znamka? Kam se prilepi? Kam odvreči pismo? Na vsa 

ta vprašanja je treba poiskati odgovor, da lahko prijatelju v Maribor pošljemo čestitko ob 

rojstvu otroka. Pa bomo znali, če se s tem še nismo srečali, če so to namesto nas vedno 

počeli starejši? Včasih od otrok na nekaterih področjih zahtevamo preveč in pozabljamo 

na osnove, na življenjske situacije, ki so lahko, če se z njimi ne srečamo v otroštvu, v 

obdobju odraslosti stresne. 

Šivanje s šivalnim strojem je za zdaj v vrtcu še vedno nekje v senci ostalih dejavnosti. Z 

lastno aktivnostjo in dobro prakso želimo ostalim strokovnim delavcem pokazati, da se z 

osnovnim znanjem šivanja lahko otrokom omogoči neprecenljiva izkušnja, ki obsega 

različna področja razvoja. Vzgojiteljicama v vrtcu smo z vedenjem, da smo sami samouki 

za šivalnim strojem, vlili zaupanje vase in jih spodbudili, da se za šivalnim strojem 

preizkusita tudi sami. Po dejavnosti sta si zašili igrači iz filca in ugotovili, da je vse skupaj 

dokaj enostavno. Mogoče bi potrebovali še kakšno razlago glede različnih šivov, 

napetosti sukanca in napeljevanjem niti, potem bi si izposodili šivalni stroj in popolnoma 

samostojno z otroki izvedli dejavnost. 

Želimo si, da bi si še več vzgojiteljev znalo olajšati delo z načinom dela, kot je projekt 

participacije, in se posledično še bolj približati otrokom in njihovim interesom. Z 

diplomskim delom jim želimo približati tudi uporabo šivalnega stroja in jih spodbuditi k 

raziskovanju le-tega, saj nudi veliko možnosti za ustvarjanje. 
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I 

8 PRILOGE 

8.1 VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

Pozdravljeni! 

Sem Anja Jurčič, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, in pišem 

diplomsko delo z naslovom Šivanje kot projekt participacije v predšolskem obdobju. 

Namen raziskave je ugotoviti, kako pogosto so otroci aktivni soustvarjalci življenja v 

vrtcu in v kolikšni meri se srečujejo z uporabo šivalnega stroja kot pripomočka za 

obdelavo blaga. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le z vašimi 

izkušnjami in odgovori dobim vpogled v življenje otrok v vrtcu. Anketni vprašalnik je 

popolnoma anonimen, zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni 

izključno za pripravo diplomskega dela. Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

1. SPOL: 

Obkrožite. 

a) ženski, 

b) moški. 

 

2. DELOVNO MESTO: 

Obkrožite. 

a) vzgojitelj(ica) predšolskih otrok, 

b) vzgojitelj(ica) predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. 

 

3. KOLIKO LET DELOVNIH IZKUŠENJ IMATE V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU? 

Obkrožite. 

a) manj kot 10 let 

b) med 10 in 20 let 

c) več kot 20 let 

 

  



II 

4. STAROSTNA SKUPINA ODDELKA, V KATEREM DELUJETE: 

Obkrožite. 

a) 1–2 leti, 

b) 2–3 leta, 

c) 3–4 leta, 

d) 4–5 let, 

e) 5–6 let, 

f) drugo: 

 

5. V TABELI OZNAČITE, KAKO POGOSTO IMAJO OTROCI MOŽNOST 

ODLOČATI O STVAREH PRI RAZLIČNIH DELIH DNEVNE RUTINE (1 – 

nikoli, 5 – zelo pogosto). 

 1 2 3 4 5 

Kako pogosto prisluhnete željam in interesom otrok?      

Kako pogosto ideje otrok upoštevate pri načrtovanju nadaljnjega 

dela skupine? 

     

Kako pogosto omogočite otrokom, da svoje ideje preizkusijo in 

realizirajo sami? 

     

Kako pogosto se z otroki posvetujete glede poteka celotnega dneva 

v vrtcu? 

     

Kako pogosto otrokom predstavite le problem in jih nato spodbudite 

k samostojnemu iskanju rešitev? 

     

Kako pogosto otrokom omogočite preoblikovanje kotičkov po 

njihovih željah, predlogih? 

     

Kako pogosto imajo otroci možnost proste izbire materiala/sredstev 

za igro? 

     

Kako pogosto omogočite otrokom pri načrtovani dejavnosti 

možnost izbire? 

     

 

6. KATERE MATERIALE NAJVEČKRAT IZBERETE ZA IZDELOVANJE 

OTROŠKIH IZDELKOV? 

Možnih je več odgovorov. 

a) papir 



III 

b) karton 

c) blago 

d) PVC embalažo 

e) naravne materiale (les, kamenje ...) 

f) drugo: 

 

7. V TABELI OZNAČITE, KAKO POGOSTO OTROKOM PONUDITE 

DOLOČENO TEKSTILJE (1 – nikoli, 2 – letno, 3 – mesečno, 4 – tedensko, 5 – 

dnevno). 

 1 2 3 4 5 

VOLNA      

BOMBAŽ      

SVILA      

USNJE      

VISKOZA (razni polimeri)      

JUTA (žaklovina)      

PREJA IN SUKANEC      

FILC (polst)      

DRUGO: 

 

8. KATERE IZDELKE IZ TEKSTILJA IZDELUJETE SKUPAJ Z OTROKI? 

______________________________________________________________________  

 

9. KAKO PO NAVADI IZVAJATE DEJAVNOSTI S TEKSTILOM? Dejavnosti po 

navadi izvajam v sklopu: 

Možnih je več odgovorov. 

a) projektnega učnega dela, 

b) izkustvenega učenja, 

c) praktičnega dela, 

d) učenja z raziskovanjem, 

e) prostih dejavnosti (kotički s tekstilom), 

f) drugo: 



IV 

10. KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH TEHNOLOGIJ DELA S TEKSTILOM 

STE ŽE KDAJ UPORABILI PRI DEJAVNOSTIH Z OTROKI? 

Možnih je več odgovorov. 

a) ročno šivanje 

b) šivanje s šivalnim strojem 

c) polstenje volne/filcanje 

d) tkanje 

e) vezenje 

f) lepljenje 

g) vezava z ježkom 

h) vezava z gumbi 

i) vezava z zadrgo 

j) drugo: 

 

11. KAKO OB DEJAVNOSTIH S TEKSTILOM SPREMLJATE NAPREDEK 

OTROKA? 

Na spodnjo črto, prosim, zapišite način spremljanja in ključne elemente, na katere ste 

pozorni. 

______________________________________________________________________ 

12. ALI STE V VRTCU KDAJ SKUPAJ Z OTROKI IZVAJALI TEHNIKO 

ŠIVANJA? Označite. 

a) Da. Šivali smo (napišite, kaj ste izdelovali): 

__________________________________ 

b) Ne. Ker (napišite razlog, zakaj se te tehnike niste posluževali): 

__________________________________ 

13. ČE STE V VRTCU ŽE IZVAJALI TEHNIKO ŠIVANJA, OZNAČITE, KAKO 

SO OTROCI ŠIVALI? 

Možnih je več odgovorov. 

a) ročno s plastično šivanko 

b) ročno s pravo šivanko 

c) s šivalnim strojem 

d) drugo: 



V 

14. NA KAJ STE BILI POZORNI, ČE STE KDAJ UPORABILI TEHNIKO 

ŠIVANJA S ŠIVALNIM STROJEM? Odgovor zapišite na črto. 

______________________________________________________________________  

  

15. V TABELI OZNAČITE, KAKO PO VAŠEM MNENJU ŠIVANJE SPODBUJA 

RAZVOJ (1 – sploh ne spodbuja, 5 – zelo spodbuja): 

 1 2 3 4 5 

fine motorike      

poznavanja materialov      

logičnega razmišljanja      

kritičnega razmišljanja      

ustvarjalnosti      

interakcije med otroki      

prostorske predstavljivosti      

tehnološke pismenosti      

natančnosti      

koncentracije      

 

  



VI 

8.2 OCENJEVALNI LIST 

OTROK: ____________________________________ 

 

 POPOLNOMA 

NE DRŽI 

DRŽI POPOLNOMA 

DRŽI 

OTROK 

SAMOSTOJNO 

PREDLAGA, 

KAJ BO 

IZDELAL IZ 

BLAGA  

(To poteka v šotoru 

idej, individualno.) 

Otrok niti po igri 

»Kaj bi bil, če bi 

bil ...« ne poda 

samostojne ideje za 

igračo. 

Otrok idejo poda 

po igri »Kaj bi bil, 

če bi bil ...« 

Otrok poda idejo 

brez predhodne 

motivacije – le 

vprašam ga: 

»Kakšno igračo bi 

rad izdelal iz 

blaga?« 

OTROK DOŽIVI 

OBČUTEK 

LASTNE 

VREDNOSTI 

SKOZI 

DEJAVNOST 

(To preverim na 

koncu, zadnji dan 

dejavnosti.) 

 

Beležim otrokove 

odgovore in 

spremljam njegovo 

verbalno in 

neverbalno 

komunikacijo – 

otrok je vidno 

nezadovoljen s 

svojim končnim 

izdelkom; na 

vprašanja 

odgovarja brez 

energije, 

zadovoljstva, z 

igračo se ne igra, je 

ne razkazuje 

drugim ... 

Beležim otrokove 

odgovore in 

spremljam 

njegovo verbalno 

in neverbalno 

komunikacijo – 

otrok ni niti 

zadovoljen niti 

nezadovoljen, ne 

izkazuje 

pretiranega 

veselja in 

zanimanja za igro 

z igračo in za 

razkazovanje le-te 

prijateljem, a jo 

nosi po rokah in si 

jo ogleduje. 

Beležim otrokove 

odgovore in 

spremljam njegovo 

verbalno in 

neverbalno 

komunikacijo – otrok 

je vidno zadovoljen s 

svojim končnim 

izdelkom – ga 

razkazuje drugim, se 

z njim igra, o njem 

pripoveduje, se vrača 

k igri z igračo ... 

 

  



VII 

POSTAVIM VPRAŠANJA: 

 

»Kdo je izdelal to igračo?« 

______________________________________________________________________ 

»Kaj predstavlja tvoj izdelek? 

______________________________________________________________________ 

»Ali je bila to tvoja ideja?« 

______________________________________________________________________ 

»Kako se počutiš, ko si sam izdelal igračo?« 

______________________________________________________________________ 

»Kaj ti je bilo najbolj všeč pri izdelovanju te igrače?« 

______________________________________________________________________ 

 

OTROKOVA NEVERBALNA KOMUNIKACIJA SKOZI POGOVOR 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



VIII 

 ŠT. PRAVILNO RAZVRŠČENIH 

FOTOGRAFIJ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RAZVRŠČANJE FOTOGRAFIJ 

TEHNIČNEGA POSTOPKA 

ŠIVANJA V PRAVILNO 

ČASOVNO ZAPOREDJE PRED 

DEJAVNOSTJO  

          

RAZVRŠČANJE FOTOGRAFIJ 

TEHNIČNEGA POSTOPKA 

ŠIVANJA V PRAVILNO 

ČASOVNO ZAPOREDJE PO 

DEJAVNOSTI 

          

 

PRIPRAVLJENIH BO 9 FOTOGRAFIJ: 

• NARIŠEMO KROJ – SVOJO IDEJO PRENESEMO NA PAPIR 

• IZSTRIŽEMO KROJ 

• KROJ OBRIŠEMO NA BLAGU 

• BLAGO OBRNEMO LICE NA LICE 

• IZSTRIŽEMO OBLIKO IZ BLAGA 

• BLAGO SPNEMO Z BUCIKMI ALI ŠČIPALKAMI 

• ZAŠIJEMO BLAGO S ŠIVALNIM STROJEM 

• NAPOLNIMO IGRAČO S POLNILOM 

• ZAŠIJEMO ODPRTINO, SKOZI KATERO SMO NAPOLNILI IGRAČO 

  



IX 

 ŠT. PRAVILNO POIMENOVANIH 

PRIPOMOČKOV 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

POIMENOVANJE 

PRIPOMOČKOV PRED 

DEJAVNOSTJO  

         

POIMENOVANJE 

PRIPOMOČKOV PO 

DEJAVNOSTI 

         

 

PRIPRAVLJENIH BO 8 FOTOGRAFIJ z naslednjimi pripomočki: 

kroj, bucike, kreda, krojaške škarje, ščipalke za blago, šivalni stroj, šivanka, sukanec. 

 


