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POVZETEK 

 

Igra je prevladujoča dejavnost predšolskega otroka, ki ne predstavlja le sprostitve in zabave, 

temveč ima velik pomen za otrokov zdrav razvoj, učenje o sebi, drugih in okolju, ki otroka 

obdaja. Ker je igra svobodna, notranje motivirana, naravna dejavnost otrok, odrasli pogosto 

pozabijo, kako pomembna je. Nanjo vplivajo različni dejavniki, kot je igralni material, 

vrstniki, starost, spol …, pomembno vlogo pa imajo tudi odrasli tj. vzgojitelji. Vloga 

vzgojitelja pri otrokovi igri je zelo pomembna, saj skrbi za čas, ki je namenjen igri, varen in 

spodbuden prostor, ustrezen igralni material, pomaga pri reševanju konfliktov, opazuje potek 

igre, spremlja otrokov razvoj in se v igro tudi vključuje.  

 

Vzgojiteljeva vloga in vključevanje v igro otrok je zelo pomembno, tako v 1., kot tudi v 2. 

starostnem obdobju, vsekakor pa je vloga pri igri otrok v 1. starostnem obdobju nekoliko 

večja, zaradi razvojnih značilnosti na različnih področjih (otrokove teţave pri komunikaciji, 

fini motoriki, socialnem vedenju, ne razumevanje pravil iger…). 

 

Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem opredelila igro, 

značilnosti otroške igre, pomen igre za otroka in dejavnike, ki vplivajo na igro. Predstavila 

sem tudi vrste iger glede na vsebino in socialno udeleţbo ter igrače in igralni material. Na 

koncu teoretičnega dela sem se osredotočila  na vlogo odraslega tj. vzgojitelja pri igri otrok 

ter v zadnjem poglavju na kratko opisala značilnosti otrok v 1. starostnem obdobju v povezavi 

z igro in igračami. V empiričnem delu sem opisala metodologijo, tj. namen in cilje raziskave, 

raziskovalna vprašanja ter raziskovalno metodo in raziskovalni vzorec. Opisala sem tudi 

postopek zbiranja in obdelave podatkov, nato pa prikazala in interpretirala rezultate, ki sem 

jih pridobila z anketiranjem vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki imajo izkušnje z 

delom v 1. starostnem obdobju.  

 

S pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila preko vprašalnika, sem ugotovila, da se večina 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev zaveda pomena igre za otrokov zdrav razvoj, se v 

igro vključuje neposredno in posredno ter skrbi za čas, ki je namenjen otrokovi igri, varen 

prostor in igralni material. 

KLJUČNE BESEDE: igra, vloga vzgojitelja, predšolsko obdobje, 1. starostno obdobje  



 

  



 

ABSTRACT 

 

Play is dominant activity of the preschool children. Not only is it relaxing and fun, but it's also 

extremely important for the child's healthy development, so they can learn about themselves, 

others and everything around them. Adults often forget how important play is, because it's so 

free, intrinsically motivated and the child's natural activity. Play is influenced by variety od 

factors, including play materials, peers, age, gender. The role of the preschool teachers is also 

very important because they provide time, a safe and stimulating space, appropriate play 

materials, help to resolve conflicts, observe play, watch and document  child's development 

and participate in play. 

 

The role of the preschool teacher and his participation in the children's play is very important, 

in both, the 1st and the 2nd age group, but the role is a bit more important in the play of 

children aged 1-3 years, due to developmental characteristics (communication problems, fine 

motor skills, social behaviour, lack of understanding the rules of the games …). 

 

The thesis entitled Preschool Teacher's Role in the Play of Children Aged 1-3 Years consists 

of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part I defined play, the characteristics 

of children's play, the importance of play for children and the factors that influence play. I 

presented the types of play in terms of content and social participation. I defined toys and play 

materials. At the end of the theoretical part I focused on the role of the adult or preschool 

teacher in children's play. In the last chapter I described the characteristics of children aged 1-

3 years in relation to play and toys. In the empirical part I described the methodology – the 

purpose and goals of the research, the research questions, the research method and the 

research sample. I described the process of data collection and processing and then I presented 

and interpreted the results that I obtained by surveying preschool teachers and assistant 

preschool teachers who have experience working with children ages 1-3. 

 

Based on the data I collected through the questionnaire, I found out that most preschool 

teachers and assistant preschool teachers are aware of the importance of play for children's 

healthy development, are directly and indirectly involved in play and provide time, a safe play 

space and appropriate play materials. 

KEYWORDS: play, the role of preschool teacher, preschool, children aged 1-3 years  
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1 UVOD 

 

Igra je namerna, prijetna, svobodna, notranje motivirana dejavnost, pri kateri gre pogosto za 

oblikovanje alternativne stvarnosti. Udeleţenec je v igralnem dejanju  v aktivni vlogi (Kavčič, 

2020). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) igro opredeljuje kot najbolj naravno in prevladujočo 

dejavnost otrok v predšolskem obdobju, preko katere se otroci učijo o sebi in svetu ter se 

razvijajo na vseh področjih razvoja. 

 

Odrasli pogosto pozabijo, kako pomembna je igra, saj za otroka  ne predstavlja le sprostitve in 

zabave, temveč predstavlja najbolj naraven način izraţanja, učenja, reševanja problemov in je 

glavni mehanizem, ki spodbuja zdrav razvoj na vseh področjih. Na otrokovo igro vplivajo 

različni dejavniki, med katerimi so najpogostejši naslednji: igralni material, vrstniki, druţbeno 

okolje, otrokovo zdravstveno stanje, motorični razvoj, starost in spol, pomembno vlogo pa 

imajo tudi odrasli. Njihova naloga je, da poskrbijo za čas, ki je namenjen igri, spodbudno 

klimo in varen prostor, ustrezen material, pomagajo pri reševanju konfliktov, opazujejo potek 

igre in se v igro tudi vključijo (Devjak in Berčnik, 2018). Vloga vzgojitelja je še posebej 

pomembna v 1. starostni skupini, kjer otrokom kot mentalno razvitejši partner v območju 

bliţnjega razvoja pomaga in s pomočjo socialne interakcije omogoči, da otrok doseţe in 

razvije potenciale, ki jih samostojno še ne bi mogel doseči (Zupančič, 2006). 

 

Preko hospitacij in praktičnih usposabljanj v vrtcu sem opazila, da je v oddelkih 1. starostnega 

obdobja  pogosto v ospredju nega in navajanje na dnevno rutino ter ţivljenje v vrtcu, zato 

odrasli marsikdaj pozabijo, kako pomembna so prva leta ţivljenja za nadaljnji razvoj. Prva 

leta ţivljenja so zelo pomembna, saj se otroci naučijo hoje in drugih naravnih oblik gibanja, 

spregovorijo prve besede in kasneje stavke, razvijajo prve predstave o sebi in svetu, 

intenzivno se razvijajo na vseh področjih razvoja in tako preko igre gradijo temelj za nadaljnji 

razvoj. Prav zaradi izrednega pomena igre za otrokov razvoj sem se odločila, da bom v 

diplomski nalogi raziskovala igro v 1. starostnem obdobju in se osredotočila na vlogo odraslih 

tj. vključevanje vzgojiteljev v igro otrok. Problem, ki ga bom obravnavala v empiričnem delu 

je vloga vzgojitelja in njegovo vključevanje v igro otrok v 1. starostnem obdobju. Zanima me, 

ali se vzgojitelji zavedajo vloge odraslega pri igri otrok, v kolikšni meri in na kakšen način se 

v igro vključujejo ter kakšni so razlogi za vključevanje v igro. Z anketnim vprašalnikom ţelim 

prav tako ugotoviti ali imajo otroci na voljo ustrezne, varne in raznolike igralne materiale ter 

ali vzgojitelji skrbijo za spodbuden in varen prostor.  
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I. TEORETIČNI DEL 

2 IGRA 

2. 1 Opredelitev igre 

 

Enotne definicije opredelitve igre ni, saj je v literaturi zaradi širokega pomena opredeljena  z   

različnimi definicijami. Kljub različnim opredelitvam je vsem skupno, da igra predstavlja 

svobodno dejavnost, ki je notranje motivirana, spontana, brez zunaj določenega cilja in je v 

njej udeleţenec v aktivni vlogi (Devjak in Berčnik, 2018). Za igro je značilno, da si 

udeleţenci sami določijo cilje in se pri tem igrajo s poznanimi in neznanimi predmeti, ki jih 

preko igre raziskujejo. Ker je igra svobodna dejavnost in ne vsebuje zunaj določenega cilja, 

udeleţenci v njej uţivajo in jo izvajajo zaradi lastnega zadovoljstva, pri čemer končni cilj 

pogosto ni v ospredju. Pomemben je torej predvsem potek igre. Udeleţenci vodijo potek igre 

s svojimi predstavami, zato je igra pogosto domišljijska (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006).  

 

Pojem igre najpogosteje povezujemo z otroško igro. Običajno se pojavljajo stereotipi in 

prepričanja, da je igra dejavnost, ki je značilna le za otroke. Stereotip je napačen, saj se človek 

igra celo ţivljenje, tudi ko odraste. Odrasli ljudje pogosto izbirajo dejavnosti, ki imajo 

podobne značilnosti kot otroška igra ter so za njih sproščujoče, zabavne in druţabne (Klarin, 

2017). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je otroška igra opredeljena kot najbolj naravna dejavnost, ki 

zdruţuje temeljne cilje in načela predšolske vzgoje. Cilji, načela in področja dejavnosti se 

torej uresničujejo preko igre in so med seboj povezani (prav tam). Ker pa je igra svobodna 

dejavnost, brez zunaj določenega cilja, učenje v vrtcu preko igre poteka procesno-razvojno in 

ne učno-ciljno. Pomemben je torej celoten proces in ne le cilj (Marjanovič Umek, 2001). 

Otrok se preko igre razvija na vseh področjih razvoja, preko šest temeljnih področij 

dejavnosti, ki so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. Vseh šest temeljnih področij dejavnosti, 

ki so gibanje, jezik, umetnost, druţba, narava in matematika, se prepleta znotraj dejavnosti, ki 

se jih otrok igra. Igra je prevladujoča dejavnost predšolskega otroka in zanj predstavlja način 

učenja, spoznavanja samega sebe ter raziskovanja sveta, ki ga obdaja (Kurikulum za vrtce, 

1999).  
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2. 2 Značilnosti otroške igre 

 

Igra je tudi ena izmed otrokovih pravic, ki so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah 

(1989). V 31. členu Konvencije o otrokovih pravicah (1989) piše, da morajo drţave 

pogodbenice uresničevati otrokovo pravico do počitka, prostega časa, prostega udeleţevanja 

kulturnega ţivljenja ter umetnosti in tudi pravico do igre in razvedrila, ki morata biti primerna 

otrokovem starostnem obdobju in razvojnim značilnostim (Jager Agius, 2014). 

Igra je notranje motivirana, prijetna, svobodna, spontana in brez zunaj določenega cilja. 

Avtorji ločijo pet osnovnih značilnosti igre (Nemec in Krajnc, 2017): 

 

- namernost, 

- usmerjenost na predmete, 

- odsotnost posledic, 

- notranja motivacija, 

- oblikovanje alternativne stvarnosti. 

 

Igra je namerno dejanje, kar se kaţe ţe pri dojenčkovi igri, ko ob prisotnosti predmeta ali 

igrače začne mahati z rokami, brcati ali se plaziti proti ţeleni igrači. Vse kar med igro počne, 

je namerno oz. ima nek namen (zgraditi stolp, preobleči dojenčka, nahraniti medvedka itd.) 

(Nemec in Krajnc, 2017). Usmerjenost na predmete se v igri kaţe tako, da otrok v svoji igri 

uporablja konkretne predmete in predmete, ki si jih le predstavlja v svoji domišljiji. Igrače, ki 

jih otrok uporablja, vplivajo na vrsto, kakovost in potek igre (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006). 

 

Za igro je značilna tudi odsotnost posledic, kar pomeni, da v primerjavi z drugimi 

dejavnostmi, pri igri posledice niso v ospredju. Igra se izvaja zaradi nje same in ne zaradi 

posledic. V nekaterih primerih igre, je poleg samega poteka igre, pomemben tudi rezultat. 

(prav tam). 

 

Motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. Za igro je značilna notranja motivacija, kar je 

povezano z odsotnostjo posledic. Otrok je za igro notranje motiviran in se ne igra zaradi 

rezultata ali zunaj določenega cilja, temveč se igra zaradi igre same in ugodnih občutkov, ki 

mu jih igra vzbuja. Igra je torej otrokova notranja potreba (prav tam). 
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Igra predstavlja svobodno, spontano, sproščujočo, zabavno in prijetno dejavnost, zato se otrok 

ţeli igrati ne glede na zunanje spodbude (prav tam). 

 

Za igro je značilna domišljija in ustvarjalnost, zato gre za oblikovanje alternativne stvarnosti. 

Namišljene in alternativne situacije pogosto izhajajo iz realne stvarnosti oz. vsakdanjega 

ţivljenja. Otrok med igro ustvari takšen kontekst igre, ki v danem trenutku ustreza njegovemu 

razpoloţenju, potrebam, čustvom in ţeljam (Nemec in Krajnc, 2017). 

 

V literaturi poleg petih osnovnih značilnosti igre, najdemo tudi osnovne elemente igre 

(Babuder, 1991): 

 

- samostojnost, 

- izraznost, 

- divergentnost, 

- spontanost in samozadostnost. 

 

Otrok se mora samostojnosti na različnih področjih šele naučiti, saj je od rojstva naprej sprva 

v veliki meri odvisen od odraslih. Pri igri pa je otrok lahko zelo samostojen, saj sam izbira 

materiale, soigralce in določa potek igre. Otrok preko igre izraţa sebe, svoja čustva, 

doţivljanja in odnos do drugih ljudi ter sveta, ki ga obdaja. Preko igre izraţa tudi svoje 

potrebe, ţelje, stisko in jih skuša v njej zadovoljiti. Divergentnost v igri pomeni, da se otrok 

igra raznoliko, ustvarjalno, domišljijsko, fleksibilno in inovativno, kar se npr. kaţe v 

preizkušanju različnih moţnosti uporabe igrač (Babuder, 1991). 

 

2. 3 Pomen igre za otroka 

 

Nekateri avtorji pravijo, da  sta nagon in potreba po igri prirojena, saj igra človeku predstavlja 

biološko, psihološko in druţbeno nujo. Igra je otrokova notranja potreba in predstavlja osnovo 

za zdrav razvoj posameznika in druţbe. Vpliva na vsa področja razvoja, tj. kognitivni razvoj 

(miselni / intelektualni /spoznavni in govorni razvoj), telesno-gibalni razvoj, socialni razvoj 

(tudi moralni razvoj), čustveni (emocionalni) in duševni razvoj, torej razvija otrokovo 

osebnost in domišljijo, ter otroku predstavlja sprostitev in način učenja (Klarin, 2017). 
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2.3.1 Spoznavni razvoj 

 

Vpliv na spoznavni razvoj se kaţe v razvoju zaznavanja in občutenja, razvoju govora, 

spoznavanju in raziskovanju samega sebe in okolja, ki otroka obdaja, reševanju problemov ter 

razvoju domišljije. Otrok v različnih igralnih situacijah pridobiva izkušnje in znanje, kar 

vpliva na razvoj mišljenja ter posledično razvoj govora (Bergant, 2017). Otrok ţe v funkcijski 

igri spoznava lastnosti predmetov (teţa, velikost, barva, zvok, trdota) in moţnosti uporabe. 

Nove izkušnje in znanje, ki jih pridobi, so pomembne za razvoj miselnih operacij, kot so npr. 

opazovanje, primerjanje, sklepanje, pozornost, oblikovanje novih pojmov in reševanje 

problemov. S pomočjo igre otrok razvija tudi spomin in čutila – vid, sluh, tip, okus, vonj 

(Devjak in Berčnik, 2018). 

 

2.3.2 Telesno-gibalni razvoj 

 

Otrok preko igralnih dejavnosti razvija svoje motorične sposobnosti in spretnosti, kar 

pozitivno vpliva na telesni in gibalni razvoj. S pomočjo igre in različnih igrač razvija fino 

motoriko oz. drobne prijemalne gibe prstov, zapestja in rok ter grobo motoriko, ki je vezana 

na gibe večjih mišičnih skupin. Igra vpliva tudi na krepitev koordinacije oko-roka, 

usklajevanje gibov, natančnost in ravnoteţje (Klarin, 2017). Poleg igre je za otrokov razvoj 

ključnega pomena tudi gibanje. Igra in gibanje sta med seboj povezana. Otrok preko igre in 

gibanja zaznava svoje lastno telo in okolje v prostoru in času. Otrok z odraščanjem v igri 

uporablja naravne oblike gibanja (tekanje, skakanje, plezanje, plazenje …) in s tem vpliva 

tudi na telesno in duševno počutje (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

2.3.3 Socialni razvoj 

 

Igra ima pomemben vpliv na socialni razvoj otroka. Ima namreč pomembno vlogo pri 

oblikovanju prijateljstev, komunikacijskih spretnosti, kot sta sodelovanje in dogovarjanje in 

sposobnostih reševanja konfliktov. Do konfliktov največkrat pride ob ţelji po isti igrači, zato 

se otrok med igro, ki spodbuja socialne interakcije, naučiti deliti stvari z drugimi. Pri tem je 

zelo pomembno učenje razumevanja in upoštevanja pravil. Velik pomen igre se kaţe v 

razvijanju samostojnosti, pri čemer otroci poskušajo sami najti rešitev za spor ali problem in s 

tem razvijajo socialno in čustveno zrelost. S pomočjo različnih iger, predvsem iger s pravili, 

otrok ponotranji določena pravila in druţbene norme (Maver, 2017).  
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Igre s pravili imajo pomembno vlogo pri moralnem razvoju, saj otroka navajajo na 

potrpeţljivost, upoštevanje pravil in pošteno igro (Devjak in Berčnik, 2018). 

2.3.4 Čustveni in duševni razvoj (področje osebnosti) 

 

Otrok preko igre prepoznava in izraţa svoja čustva in čustva drugih. Razvija pozitiven odnos 

do samega sebe in drugih ljudi, jih upošteva in razume. Pomemben je tudi razvoj 

samokontrole oziroma kontrole impulzivnosti  in kontrole razvojno pogojenih značilnosti, kot 

so egocentrizem, pojav trme itd. (Bergant, 2017). 

 

Otroci preko igre razvijajo empatijo, se vţivljajo v čustva drugih in ob tem prepoznavajo in 

izraţajo lastna čustva. Največkrat se to pojavi v simbolni igri oz. igri vlog (Marjanovič Umek, 

2006). Otrok se s pomočjo simbolne igre uči prevzemati vloge drugih, pri čemer presega svoj 

egocentrizem in se osredotoči na čustva, ţelje in prepričanja drugih (Marjanovič Umek, 

2001).  

 

Nekateri avtorji navajajo tako imenovano terapevtsko vrednost igre. Otroci preko igre 

predelujejo strahove, izraţajo čustva in občutke ter rešujejo konflikte. Igra otroku predstavlja 

sprostitev in zabavo, saj ob njej občuti zadovoljstvo in je zanj prijetna, hkrati pa se preko igre 

tudi uči. S pomočjo igre, otrok zadovolji potrebo po samopotrjevanju in razvija delovne 

navade  (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Igra vpliva tudi na osebnostni razvoj, saj otrok razvija značajske lastnosti, kot so 

samostojnost, delavnost, poštenost, odgovornost in avtonomnost. Preko igre vlog otrok 

spoznava samega sebe in svet, ki ga obdaja, tj. vstopa v svet odraslih (Bergant, 2017). 

 

3 VRSTE IGER GLEDE NA VSEBINO 

 

Tako kot pri opredelitvi pojma igre, se tudi pri vrstah iger pojavljajo različni kriteriji za 

opredelitev različnih vrst iger glede na vsebino. Nekateri avtorji ločijo med funkcijsko igro, 

domišljijsko igro, dojemalno igro in ustvarjalno igro. Drugi avtorji ločijo vrste iger na 

funkcijsko igro,  konstrukcijsko igro, dramsko igro in igre s pravili (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2006). Spet tretji avtorji pa ločijo med funkcijsko igro, konstrukcijsko igro, simbolno 

igro, dojemalno igro in igro s pravili (Kavčič, 2020).   
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V nadaljevanju teoretičnega dela bom podrobneje opisala slednjo klasifikacijo, saj se bom na 

njo navezovala tudi v empiričnem delu. 

3. 1 Funkcijska igra 

 

Kmalu po rojstvu novorojenčka se prva pojavi funkcijska igra. Otrok ţe pri dveh mesecih 

posluša, opazuje in se odziva na draţljaje iz okolice. Funkcijska igra prevladuje v prvem in 

drugem letu otrokovega ţivljenja. Značilnost funkcijske igre je, da otrok z njo razvija svoje 

zaznavno-gibalne funkcije, ob igralni dejavnosti pa občuti zadovoljstvo (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). Kot pove ime, s funkcijsko igro otrok preko gibanja in zaznavanja razvija 

svoje osnovne funkcije (Marjanovič Umek, 2001).  

 

Najprej je dojenčkova igra vezana na dele lastnega telesa, kasneje se igra z osebami v 

njegovem okolju in nazadnje še s predmeti. Otrok najprej opazuje svoje prste, roke, noge in 

jih nosi v usta. Sčasoma začne prijemati tudi predmete in jih nosi v usta, meče ob tla, odpira 

in zapira različne pokrove, stiska in mečka predmete, vstavlja predmete v luknje in se ob tem 

uči o njihovih lastnostih. Nošenje udov ali predmetov v usta otroku predstavlja raziskovanje 

samega sebe in okolja, kar je najosnovnejša oblika funkcijske igre (Devjak in Berčnik, 2018). 

Pod funkcijsko igro uvrščamo tudi plazenje po različnih površinah, hojo, potiskanje 

predmetov ipd. Z odraščanjem otrok vse bolje razume lastnosti predmetov in njihov namen, 

zato jih začne uporabljati na ustrezen način (Kavčič, 2020). 

 

Funkcijsko igro lahko imenujemo tudi nesimbolna igra, ker je otrokova dejavnost vezana na 

zaznavanje dejanskih značilnosti predmetov in lastnega telesa. Otrok v funkcijski igri 

manipulira s predmeti in raziskuje njihove lastnosti (barva, zvok, kotaljenje, velikost, oblika, 

različne funkcije), zato jo lahko imenujemo tudi raziskovalna igra (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2006). 

 

3. 2 Konstrukcijska igra 

 

Konstrukcijska igra se pojavi v drugem letu starosti. Gre za sestavljanje različnih delov v 

konstrukcijo. Pri konstrukcijski igri je poleg zaznavanja in gibanja zelo pomembno tudi 

načrtovanje in ustvarjanje (Kavčič, 2020).   
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Otrok si po navadi vnaprej zamisli in načrtuje potek konstruiranja. Za konstrukcijsko igro je 

značilno, da otrok gradi, oblikuje in sestavlja na podlagi določenega cilja oz. namena (zgraditi 

visok stolp, hišo ipd.). Pri konstrukcijski igri je pomembna natančnost, vztrajnost in 

ustvarjalnost (Gologranc Zakonjšek, 2002). Ker ima konstrukcijska igra tudi cilj in je rezultat 

dejavnosti neka konstrukcija, jo lahko uvrščamo tudi v sredino med delom in igro (Kavčič, 

2020).  

 

Pri tej igri otrok uporablja tako strukturirane materiale, kot tudi različne naravne 

nekonstruirane materiale (pesek, mivka, voda, kamenje, plodovi itd.) (Devjak in Berčnik, 

2018). 

 

Pri konstrukcijski igri so zelo pomembni drobni gibi oz. fina motorika in koordinacija oko-

roka (Devjak in Berčnik, 2018). S konstrukcijsko igro otrok razvija predvsem spoznavno in 

jezikovno področje razvoja. Spoznavni razvoj se kaţe v tem, da si otrok zmore vnaprej 

zamisliti, kaj bo zgradil ali sestavil in kako bo to storil. Sprva to počne po metodi poskusi in 

napake. Jezikovni razvoj se kaţe v tem, da to kar zgradi, poimenuje. (Kavčič, 2020). 

 

3. 3 Simbolna igra 

 

Nekateri avtorji kot sinonim za simbolno igro uporabljajo izraz igra pretvarjanja, kar pomeni, 

da so v igri prisotne prvine, ki niso dejansko prisotne in si jih otrok v svoji igri le zamišlja. 

(Devjak in Berčnik, 2018). Glavna značilnost simbolne igre je, da si otrok v igralnih dejanjih 

mentalno reprezentira tj. predstavlja predmete, osebe, dejanja ter dogajanja iz resničnega ali 

domišljijskega sveta. Kot ţe samo ime pove, si otrok v igri zamišlja in uporablja različne 

simbole, ki nosijo nek pomen (Marjanovič Umek, 2012). 

 

Prve oblike simbolne igre se pri otroku pojavijo ţe okoli prvega leta starosti. Na začetku 

igralno dejavnost usmerja nase oz. na lastno telo, zato prvo obliko imenujemo avtosimbolna 

igra. Ta se kaţe v neposrednem in natančnem posnemanju dejavnosti, ki so se v tistem 

trenutku zgodile v otrokovem ţivljenju. Otrok torej neposredno posnema oz. imitira  

dejavnosti odraslih (npr. ţlico nosi k svojim ustom, češe se z glavnikom, pokrije se z odejo 

itd., kot to delajo njegovi starši.) (Devjak in Berčnik, 2018).  
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Igra z razvojem postaja vedno bolj celovita in diferencirana. Po avtosimbolni igri, ki je 

usmerjena na otroka samega, se pojavljajo tudi dejanja, ki so usmerjena na igrače in druge 

ljudi (Marjanovič Umek, 2012).  

 

Po drugem letu starosti, otrok začne posnemati dejavnosti, ki so se zgodile v njegovem 

ţivljenju dlje časa nazaj. Gre za posnemanje vsakdanjih dejavnosti. Igralno dejavnost usmeri 

ne le nase, temveč tudi na predmete in druge ljudi (npr. otrok v igri z ţlico ne hrani le sebe, 

temveč hrani različne igrače in ljudi). Prav tako je zmoţen substitucije predmetov, kar 

pomeni, da se npr. pretvarja »kot da« je svinčnik postal ţlica (Marjanovič Umek, 2001). 

Značilna je tudi animacija, ki se kaţe v tem, da otrok neţivim predmetom pripisuje lastnosti 

ţivih bitij (npr. otrok reče: »Pssst, dojenček, ne jokaj!«) in substitucija, ki se kaţe v zamenjavi 

pomena predmetov in pripisovanju novih identitet (npr. kartonasti škatli pripiše nov pomen, 

ko se pretvarja, da je njegova hiša) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

 

Otroci po drugem letu v svoji igri uporabljajo drugačne predmete kot jih je uporabljala 

odrasla oseba. Malčki, stari več kot dve leti in pol, v simbolni igri uporabljajo tako 

strukturirane, kot tudi nestrukturirane materiale. Po četrtem letu starosti se vse pogosteje 

pojavlja skupinska simbolna igra (Krţičnik Mirt, 2017). Za skupinsko simbolno igro je 

značilna predvsem igra vlog, pri kateri otroci prevzemajo različne vloge in se vanje vţivljajo. 

Pri tem je značilna reverzibilnost, kar pomeni, da se otrok zaveda, da se je zmoţen iz katere 

koli vloge vrniti v realnost in spet nazaj v vlogo. Ker gre za prevzemanje vlog v skupini, jo 

avtorji pogosto imenujejo kar sociodramska igra. Sociodramska igra je najkompleksnejša 

oblika simbolne igre, za katero je značilno posnemanje vlog oz. oseb, pretvarjanje dejavnosti 

in situacij, sodelovanje med otroki, ki igrajo vloge, verbalna in neverbalna komunikacija 

(Marjanovič Umek, 2012).  

 

Značilna raba izraza »kot da« nam sporoča, da ima jezik v simbolni igri zelo veliko vlogo. 

Otrok s pomočjo jezika, tj. uporabe besed in stavkov opisuje vsebino igre in predmete, ki v 

njegovi igri predstavljajo nekaj povsem drugega. Jezik omogoča dekontekstualizacijo igre (z 

besednim opisovanjem sebi in ostalim »naslika« novo situacijo, ki sicer v tistem trenutku ni 

realna) in redefiniranje igrač (Marjanovič Umek, 2006)  
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To je pomembno predvsem takrat, kadar gre za skupinsko simbolno igro, pri kateri 

posamezen otrok ostalim sporoča kaj v njegovi domišljiji določen predmet, okolje ali dejanje 

predstavlja (npr. otrok med igro opisuje svoja dejanja in reče: »S telefonom bom poklical 

gasilce!«, pri tem pa namesto telefona uporabi kocko ali pa gre morda za odsotnost predmeta 

in si predmet le zamišlja). Na ta način igra laţje poteka, saj tudi otrokovi soigralci razumejo 

njegovo igro in se vanjo laţje vključijo (prav tam). 

 

Simbolna igra je povezana s kognitivnim in socialnim razvojem, saj je od slednjih odvisen 

njen pojav. Otrok v igri preseţe egocentrizem, ko prevzema vloge in perspektive druge osebe. 

V igri vlog prevzame vedenje, čustva, ţelje in potrebe nekoga drugega (Marjanovič Umek, 

2001). 

 

Kljub temu, da se otroci v simbolni igri igrajo tako s strukturiranimi kot tudi z 

nestrukturiranimi materiali, je značilno, da mlajši otroci pri svoji igri uporabljajo več visoko 

strukturiranih in realističnih igrač, starejši pa se pri igri pogosteje posluţujejo tudi manj 

strukturiranih materialov, ki jih s pomočjo domišljije in predstav spremenijo v ţeljen predmet 

ali osebo (Marjanovič Umek, 2012). 

 

Simbolna igra se izmed vseh vrst iger v predšolskem obdobju najpogosteje pojavlja (Krţičnik 

Mirt, 2017). Otroška igra je pomembna za otrokov razvoj, prav simbolna igra pa je tista, ki 

močno vpliva na otrokov spoznavni razvoj in s tem razvoj govora, socialni razvoj in čustveni 

razvoj. Otrok v igri poimenuje predmete, osebe in dogajanje, pri čemer spodbuja govorni in 

spoznavni razvoj. Pomemben je tudi socialni, moralni in čustveni vidik, saj otrok v simbolni 

igri spoznava različne vloge, pravila obnašanja, sodeluje z drugimi, sklepa prijateljstva, rešuje 

konflikte, spoznava in predeluje lastna čustva ter razvija empatijo do drugih (Kavčič, 2020). 

 

3. 4 Dojemalna igra 

 

Dojemalna igra se pojavi ţe v prvem letu otrokovega ţivljenja, ko otrok opazuje in posluša, z 

razvojem pa postane nekoliko bolj kompleksna. Pod njo uvrščamo dejavnosti poslušanja, 

opazovanja, posnemanja in branja. Na začetku se kaţe kot razumevanje navodil, z razvojem 

govora in razumevanjem relacij, pa otrok v igri poimenuje določene predmete, osebe in 

kasneje simbole (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006).  
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Otrok preko dojemalne igre kaţe svoje razumevanje odnosov med predmeti, ljudmi in 

simboli. Ta vrsta igre se kaţe tudi pri poimenovanju ljudi, predmetov ali dogajanja, sledenju 

navodilom, dajanju navodil, odgovarjanju na vprašanja, zastavljanju vprašanj… Zelo 

pomembno je razumevanje odnosov, govorni razvoj in socialni razvoj (Kavčič, 2020).  

 

3. 5 Igre s pravili 

 

Igre s pravili se začnejo pogosteje pojavljati okoli tretjega leta starosti. Enostavnejše igre s 

pravili,  pa se otrok igra ţe po drugem letu starosti, ob prisotnosti kompetentnejšega partnerja. 

Za igre s pravili je značilno, da se otrok uči razumeti in upoštevati vnaprej določena pravila, 

pri čemer se uči nadzorovati svoje vedenje in odzive na situacije. Pri igrah s pravili je pogosto 

tekmovanje (Kavčič, 2020).  

 

Čeprav se igre s pravili pojavljajo ţe med drugim in tretjim letom starosti, postanejo 

kompleksnejše ob vstopu v šolo. Priljubljene so tudi pri mladostnikih in odraslih. Ker igra 

zahteva upoštevanje pravil in je običajno namenjena več igralcem, je pri tej vrsti iger v 

ospredju kooperativno vedenje, sprejemanje naključij in tekmovalnost. Prav zaradi narave 

igre je pomembno socialno učenje in reševanje konfliktov. Kljub tekmovalnosti se otroci s 

pomočjo iger s pravili učijo sprejemati tako uspeh kot tudi poraz (Devjak in Berčnik, 2018). 

Najbolj značilne igre s pravili so druţabne igre (npr. karte, spomin), igre na igralnih ploščah 

(npr. človek, ne jezi se), igre lovljenja, igre s petjem (npr. ringa ringa raja, bela lilija), športne 

igre (npr. pepček) in igre z vodjo (npr. lisica, kaj rada ješ?, mama, koliko je ura?). Pri igrah s 

pravili so pomembne tako gibalno-zaznavne spretnosti (npr. pri lovljenju, skrivanju), kot tudi 

miselne spretnosti (npr. spomin) (Devjak in Berčnik, 2018). 
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4 VRSTE IGER GLEDE NA OTROKOVO SOCIALNO UDELEŽBO 

 

Vrste iger lahko ločimo glede na vsebino igre in glede na otrokovo socialno udeleţbo. V tem 

poglavju se bom osredotočila na socialno udeleţbo otroka v prosti igri. Avtorji ločijo med 

šestimi vrstami igre glede na otrokovo socialno udeleţbo. To je igra brez udeleţbe, 

opazovalna igra, samostojna igra, vzporedna igra, asociativna igra in sodelovalna igra 

(Kavčič, 2020). 

 

Pri igri brez udeleţbe se otrok ne igra, vendar le opazuje ljudi, predmete in dogajanje okoli 

sebe. Pri tem ne gre za pozorno opazovanje, ampak opazuje več stvari, ki pritegnejo njegovo 

pozornost. Opazovalna igra poteka tako, da se otrok v njo ne vključi z aktivnim igranjem, 

temveč je le prisoten ob igranju drugih. Njihovo igro le opazuje in jim zastavlja vprašanja 

(Kavčič, 2020). Samostojna ali individualna igra pomeni, da se otrok igra sam, neodvisno od 

ostalih. Igra se z drugačnimi igračami kot ostali otroci ali odrasli. Pri tem ne sodeluje z 

drugimi, niti jih ne vključuje v svojo igro. Vzporedno igro imenujemo tudi paralelna igra in se 

običajno pojavi med drugim in tretjim letom starosti. Gre za samostojno oz. individualno igro, 

ki se dogaja v neposredni bliţini drugih otrok, pri čemer ne prihaja do sodelovanja ali 

komunikacije. Otroci se po navadi igrajo s podobno vrsto igrač, vendar vsak zase, na svoj 

način. Značilnost te vrste igre je to, da so otroci med igro radi drug ob drugem, vendar ne 

vplivajo na igro drug drugega, torej se ne igrajo skupaj. Pogosto prihaja do konfliktov zaradi 

zanimanja za isto igračo ali igralni prostor (Praznik, 2021). 

 

Po tretjem letu narašča zanimanje za vrstnike in takrat se pojavi skupna igra, ki jo delimo na 

asociativno igro in na sodelovalno igro (Kavčič, 2020). Asociativna igra se kaţe v tem, da se 

otroci pri igri igrajo skupaj. Pri tem se pogovarjajo in posnemajo igralna dejanja, zato je 

njihova igra zelo podobna. Značilno je, da si pri tej igri otroci ne razdelijo vlog in nalog, zato 

pogosto pride do konfliktov. Prav tako otroci v igri pogosto ne sodelujejo, ker vsak zasleduje 

svoj lastni namen in se še niso zmoţni dogovarjati za doseganje skupnih ciljev (Ketiš, 2021). 

Sodelovalna (kooperativna) ali skupinska igra poteka tako, da se otroci igrajo skupaj, v 

skupini. Veliko se pogovarjajo, dogovarjajo, poslušajo ideje drug drugega, razdelijo si vloge 

in naloge ter se tako organizirajo za dosego skupnega namena ali cilja. Pogosto nekdo 

prevzame vlogo vodje in usmerja potek igre, zato še vedno prihaja do konfliktov. V 

primerjavi z asociativno igro je tu prisotno dopolnjevanje v igralni dejavnosti, več 

dogovarjanja in podobni cilji (Kavčič, 2020).   
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Za sodelovalno igro je potrebna določena stopnja čustvene in socialne zrelosti, sposobnost 

usklajevanja svojih ţelja in upoštevanje ţelja drugih, sklepanje kompromisov itd. Prav zaradi 

tega je od mlajših otrok teţje pričakovati, da bodo znali počakati na igrače, ki trenutno niso na 

voljo ter posojati igrače, kar je povezano z otrokovo razvojno stopnjo mišljenja in predvsem 

egocentrizmom (Ketiš, 2021). 

 

5 IGRAČE IN IGRALNI MATERIAL 

 

5. 1 Opredelitev pojma igrača 

 

Igrača je v Pravilniku o varnosti igrač (2003) opredeljena kot izdelek oziroma material, ki je 

namenjen za uporabo pri igri otrok do 14. leta starosti. V širšem pomenu pa je igrača lahko 

vsak neţiv predmet, ki ga otrok uporablja v svoji igri. Poleg neţivih predmetov, se v 

zgodnjem obdobju  dojenčka kot igrača pojavijo tudi otrokovo lastno telo, npr. prsti, roke in 

noge (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Prve igrače so se pojavile takrat, ko se je pojavil človek. S pomočjo arheoloških najdb so 

ugotovili, da so bile igrače prisotne v vseh kulturah. Iz preteklosti do danes, se igrače po vlogi 

in namenu niso kaj dosti spremenile, drugačen je le njihov videz in materiali. Včasih so se 

igrali z igračami iz kosti, lesa, kamnov, danes so materiali drugačni. Tako kot igrače, je tudi 

potreba po igri ostala prisotna vse do danes (Eljkonjin Borisovič, 1981). 

 

Igrače so zelo pomembne, saj pogosto predstavljajo razlog za začetek igre, določajo vrsto 

igre, idejo o poteku in otroka usmerjajo na določeno temo igralnih dejavnosti. Pomembne so, 

ker za otroka pogosto predstavljajo posrednika, ki stoji med njim in svetom. Vloga igrač se 

lahko razlikuje glede na vrsto igre. Pri simbolni igri pomagajo pri predstavljanju izmišljenih 

situacij, medtem ko pri konstrukcijskih igrah sluţijo kot material za konstruranje oz. gradnjo. 

Pri funkcijski igri pa igrače lahko sluţijo kot pripomoček ali rekvizit (npr. ţoga) (Kamenov, 

2006). 
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5. 2 Vrste in klasifikacija igrač 

 

Poznamo več vrst igrač, ki jih klasificiramo glede na funkcijo, material, starost otroka ter 

vpliv na otroka (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Prav zaradi kompleksnosti igre lahko tudi igrače klasificiramo na različne načine. Nekateri 

avtorji igrače ločijo na senzorne igrače, motorične igrače, imitativne igrače, ljubkovalne 

igrače, konstruktivne igrače, tehnične igrače, igrače za delovno vzgojo ter priloţnostne igrače. 

Drugi avtorji igralna sredstva delijo le na igrače, igre in sestavljanke. V diplomskem delu bom 

podrobneje opisala tretjo delitev igrač, pri kateri avtorji igrače razvrstijo po osnovni funkciji, 

tj. na igrače za razgibavanje, ljubkovalne igrače, igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, 

pripomočki za druţabne igre, priloţnostne igrače (izdelane doma ali improvizirane), igrače za 

spodbujanje domišljijske igre, didaktične igrače, igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost, vojaške 

in agresivne igrače (prav tam). 

 

5.2.1 Igrače za razgibavanje 

 

V to skupino sodijo tiste igrače, ki spodbujajo gibanje in s tem razvoj gibalnih spretnosti ter 

motorike (fina in groba motorika). S pomočjo takšnih igrač otroci razvijajo ravnoteţje, 

orientacijo ter koordinacijo med zaznavo in gibanjem. Primeri igrač za razgibavanje so ţoge, 

vozila, igrače z vrvico, kolebnica, igrala, npr. gugalnica, tobogan, plezalo) (Devjak in 

Berčnik, 2018). Nekateri avtorji jih imenujejo igrače za funkcijsko igro in zraven prištevajo še 

različne ropotuljice, lončke, vozičke, obroče (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

 

5.2.2 Ljubkovalne igrače 

 

Sem sodijo igrače, ki so namenjene ljubkovanju, pestovanju in negi. Ljubkovalne igrače so 

največkrat izdelane iz mehkih materialov. Imajo zelo pomembno vlogo v otrokovem ţivljenju 

vse od rojstva naprej. Otroka pomirjajo, nudijo občutek varnosti in ljubezni, zato so zelo 

pomembne za otrokov čustveni razvoj. Otroku predstavljajo vez z domom in druţino, zato je 

njihova prisotnost ob neprijetnih trenutkih za otroka zelo pomembna. Ljubkovalne igrače so 

različne plišaste ţivali, ninice, lutke, pajaci … (Devjak in Berčnik, 2018). Ljubkovalne igrače 

so pogosto uporabljene v simbolni (domišljijski), pri čemer otroci prevzemajo različne vloge 

iz svojega okolja (Gologranc Zakonjšek, 2002).  
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5.2.3 Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro 

 

Nekateri avtorji jih imenujejo tudi konstrukcijske igrače ali igrače za konstruiranje. V to 

skupino sodijo različne kocke, liki, sestavljanke, gradniki, plastelin in različni naravni 

materiali (Gologranc Zakonjšek, 2002). Preko gradnje konstruktov otrok pridobiva tehnične 

izkušnje (Fekonja, 2006). 

 

5.2.4 Pripomočki za družabne igre 

 

Druţabne igre so pomembno orodje za učenje socialnih spretnosti, sodelovanje z drugimi, 

reševanje konfliktov ter razumevanje in upoštevanje pravil (Devjak in Berčnik, 2018). 

Nekateri avtorji jih imenujejo kar igre s pravili, saj je pri tej skupini igrač še posebej 

pomembno upoštevanje pravil, ki so po navadi vnaprej določena in pogosto vsebujejo nek cilj 

(Gologranc Zakonjšek, 2002). V to skupino igrač sodijo različne karte, namizne igre za več 

igralcev (spomin, človek ne jezi se, domine) in druge igre z vnaprej določenimi pravili 

(Fekonja, 2006). 

 

5.2.5 Priložnostne igrače 

 

To so igrače, ki jih otroci ali odrasli izdelajo sami. Narejene so iz priloţnostnega materiala, ki 

ga najdemo doma. Običajno gre za odpadni material (blago, karton, papir, les, plastika, 

zamaški, plodovi). Funkcija priloţnostih igrač je lahko različna, pomemben pa je predvsem 

sam proces izdelave, pri kateri otrok uri svoje spretnosti in domišljijo  (Devjak in Berčnik, 

2018). Posamezni avtorji jih imenujejo tudi improvizirane igrače, saj gre za izdelavo igrač z 

improvizacijo in s pomočjo materialov, ki jih najdemo doma (Fekonja, 2006). 
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5.2.6 Igrače za spodbujanje domišljijske igre 

 

Igrače za spodbujanje domišljijske igre lahko imenujemo tudi igrače za simbolno igro ali 

igrače za igro z vlogami. Gre za igrače, ki spodbujajo posnemanje vlog, odnosov ali 

dejavnosti. V to skupino igrač uvrščamo tako realistične kot tudi nerealistične igrače. Prav 

tako sodijo sem strukturirane in nestrukturirane igrače. Posebej pomembni so predmeti za 

vsakdanjo rabo iz resničnega ţivljenja. Otrok si s pomočjo igrač zamišlja in posnema odrasle, 

poklice, različne dogodke iz vsakdanjega ţivljenja ali domišljijskega sveta. Pogosto se igra s 

pripomočki za nego (npr. glavnik, različni kozmetični pripomočki), oblačili, torbami, čevlji, 

posodami, priborom, dojenčki, odejami. Otrok v igri uporablja tudi nestrukturiran material, 

npr. papir, blago, škatle, plastenke, plodovi … (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

5.2.7 Didaktične igrače 

 

Nekateri avtorji pojem didaktične igrače opredeljujejo kot igrače, ki spodbujajo in razvijajo 

otrokovo mišljenje. Preko didaktičnih igrač se torej otrok nečesa nauči. Potemtakem imajo 

didaktične igrače zastavljen nekakšen cilj, ki otroku ni nujno znan, saj se pri tem vseeno 

svobodno igra (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Pomen didaktičnih igrač je v tem, da otroku predstavljajo nekakšen problem, zato je miselno 

aktiven. Reševanje problema od njega zahteva napor, obenem pa ob tem občuti zadovoljstvo, 

ko pride do rešitve problema. Pomembno je, da so didaktične igre primerne otrokovi starosti 

in razvoju, zato ne smejo biti prelahke ali preteţke (prav tam). 

 

Didaktične igrače spodbujajo kognitivni razvoj in so pogosto vezane na razvoj branja, pisanja, 

spoznavanje števil ipd. Slabost didaktičnih igrač je, da so običajno zelo strukturirane, pri 

čemer jih otrok lahko uporablja le na vnaprej določen način, kar posledično zavira otrokovo 

domišljijo in omejuje njegovo igro (Fekonja, 2006). 

 

Avtorji opozarjajo še na en problem v zvezi z opredelitvijo didaktičnih igrač. V kolikor 

didaktične igrače razumemo kot edine igrače, ki otroka učijo in razvijajo, so ostale vrste igrač 

razumljene kot ne didaktične igrače (prav tam).  
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Ostale skupine igrač, ki niso t. i. didaktične igrače, vseeno spodbujajo otrokov razvoj na 

različnih področjih ter krepijo njegovo ustvarjalnost in domišljijo (Fekonja, 2006). Kot pravi 

M. Klarin (2017), različne vrste iger vplivajo na razvoj divergentnega mišljenja, pri čemer 

otroci s pomočjo domišljije uporabijo igrače na različne načine in pri tem pridejo do različnih 

idej in alternativ. Iz tega lahko razumemo, da je za otrokov razvoj zelo pomembno, da izkusi 

različne vrste iger z uporabo različnih vrst igrač. 

 

5.2.8 Igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost 

 

To je skupina igrač za ustvarjalno izraţanje. Pod ustvarjalno izraţanje sodi risanje, 

oblikovanje, barvanje, sestavljanje in povezovanje. S to skupino igrač lahko poveţemo tudi 

igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro (kocke, perlice, kroglice, gradniki, natikanke, 

sestavljanke, plastelin, glina …). Kot ţe samo ime pove, ta skupina igrač spodbuja otrokovo 

ustvarjalnost (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Značilnost igrač, ki spodbujajo ustvarjalnost je, da pri vsakem otroku sproţijo drugačen 

odziv. Ker je vsak otrok edinstven in ima svojo domišljijo, bo tudi način igre z igračami 

drugačen, edinstven in ustvarjalen (Fekonja, 2006). 

 

Igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost, ne vsebujejo dosti realističnih podrobnosti. Prav zato 

različni avtorji navajajo, da manj strukturirane in nestrukturirane igrače ali igralni materiali, 

spodbudijo več ustvarjalnosti in s tem bolj raznoliko igro (prav tam). 

 

5.2.9 Vojaške in agresivne igrače 

 

Vojaške in agresivne igrače so tiste igrače, ki jih otrok najpogosteje uporablja v igrah 

bojevanja in namišljeni agresiji. Najpogosteje gre za igrače, ki so uporabljene kot oroţje 

(pištole, meči, noţi, bombe) (Fekonja, 2006).  
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Pogosto ne gre le za strukturirane igrače oroţja, kot so različna oroţja in akcijske figure, 

temveč lahko takšne igrače otrok sestavi iz lego kock, vej ali palic. Takšna skupina igrač je 

največkrat uporabljena v simbolni igri oz. igrah pretvarjanja (bojevanje med kavboji, vesoljci, 

policisti, vojaki in drugimi namišljenimi bitji) (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Takšne vrste iger in uporabe igrač v večini primerov ni potrebno prepovedovati, pomembno 

pa je, da otrok loči med realnostjo in domišljijo, ter pri tem ne ogroţa sebe in drugih. Kljub 

temu, da vojaških in agresivnih igrač ni potrebno prepovedovati, je pri tem vseeno potrebna 

previdnost in opazovanje igre, saj lahko privede do razvoja namišljenih strahov. Prav tako ni 

dobro, če takšna vrsta igre in uporaba vojaških igrač postane otrokova prevladujoča dejavnost, 

zato je pomembna prisotnost odraslih in pogovor o vsebini igre (prav tam).  

 

5. 3 Dobra igrača 

 

Dobra igrača je pomemben dejavnik, ki vpliva na otrokovo igro in posledično tudi na otrokov 

razvoj. Preko igrače otrok spoznava svoje lastno telo, sposobnosti, preizkuša materiale in 

druge lastnosti igrače, spoznava okolje, ki ga obdaja ter zadovoljuje potrebo po druţbi, saj se 

na igračo tudi naveţe. Igrača določa tudi vrsto igre glede na vsebino in socialno udeleţbo 

(Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Leta 1984 je bila ustanovljena Komisija za oceno igrač, ki je na podlagi določenih kriterijev 

ocenjevala igrače. Igračam, ki so ustrezale kriterijem ocenjevanja, je komisija podelila tako 

imenovani znak »Dobra igrača«. Za igrače, ki imajo ta znak, lahko sklepamo, da so 

kakovostne in primerne za otrokov varen razvoj (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

 

Slika 1: Znak »Dobra igrača« 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 
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Komisija za oceno igrač je igrače ocenjevala glede na 4 različne vidike oz. področja 

(Babuder, 1991): 

 

- zdravstveno-higiensko področje, 

- psiho-pedagoško področje, 

- likovno-oblikovno področje, 

- tehnološko in tehnično-vzgojno področje.  

 

5.3.1 Zdravstveno-higiensko področje 

 

Igrača, ki je ocenjena kot varna, ustreza evropskim standardom in je označena z znakom CE. 

Člani komisije so ocenjevali vrsto in kakovost materiala, obliko, mehanske lastnosti (velikost, 

trdnost, obstojnost), varnost in obstojnost barve ob stiku s slino ali čistili in gorljivost igrače 

(v primeru, da jo otrok lahko obleče in se igrača vname, ne sme zagoreti prehitro) (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). Priporočeni materiali, iz katerih so izdelane igrače, so naravni (les, 

bombaţ, usnje…), dovoljeni pa so tudi umetni materiali, ki ne vsebujejo škodljivih sestavin in 

dodatkov. Prepovedani materiali za igrače so steklo, keramika, porcelan in ţgana glina, saj se 

hitro razbijejo in niso varni za otrokovo igro. Neustrezne igrače so tudi tiste, ki so sestavljene 

iz več manjših delcev ali pa je njihova površina iz perja, saj se z njimi otrok lahko zaduši. 

Med nevarne igrače uvrščamo tudi igrače z ostrimi robovi, koničastih oblik ali s hrapavimi 

površinami. Ker je pri izbiri igrače na prvem mestu varnost in neškodljivost zdravju,  so 

najprej ocenili zdravstveno-higiensko področje (Babuder, 1991). 

 

5.3.2 Psiho-pedagoško področje 

 

Ocenjevanje igrač s psiho-pedagoškega področja je potekalo neposredno v vrtcih ali druţinah. 

Igrača je bila ocenjena ob neposrednem opazovanju otroka, ki je igračo preizkusil v igri, na 

podlagi vseh kriterijev. Člani komisije so ocenili kakšna je funkcija igrače oz. katero vrsto 

igre spodbuja, kakšna je starostna primernost igrače in ali upošteva otrokove razvojne 

zakonitosti, različne moţnosti, ki jih nudi igrača za spodbujanje otrokovega razvoja (fina 

motorika, gibanje, zaznavanje, izraţanje čustev, domišljije, komunikacija…), pogoje v katerih 

se igračo uporabi (notranje/zunanje okolje, individualna/skupinska igra, trajanje igre), ali je 

igrača primerna za otroke s posebnimi potrebami ter kakšna je stopnja strukturiranosti 

(navodila za uporabo) in realističnosti igrače (Gologranc Zakonjšek, 2002).  
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5.3.3 Likovno-oblikovno področje 

 

Z likovno-oblikovnega področja so igračo ocenjevali na podlagi oblike in zasnove (skladne 

oblike, razmerja, podrobnosti, barve, ravno prav okrašene, uporaba naravnih ali umetnih 

materialov), varnosti (oblika igrače s pravilno oblikovanimi robovi, spoji, velikostjo delcev), 

funkcije igrače (funkcija je povezana z obliko in estetskim videzom), uporabnosti, materiali 

(kvalitetno obdelani naravni ali umetni), barve (primerno intenzivne in skladne). Pomemben 

poudarek je bil tudi na kakovosti embalaţe, v kateri je shranjena igrača (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). 

 

5.3.4 Tehnološko in tehnično-vzgojno področje 

 

Igračo so ocenjevali na podlagi kvalitete materialov igrače in embalaţe, velikosti in mase 

celotne igrače (ustrezati mora starosti otroka in njegovim zmoţnostim), kvalitete izdelave in 

mehanski trdnosti igrače (brez ostrih robov, v primeru večjega števila delcev, morajo biti vsi 

trdni), kvalitete elementov zvez in varnosti (kvalitetni deli igrače, ki se jih enostavno sestavi 

ali razstavi, ob tem pa so dovolj trdni). Ocenjevali so tudi moţnost higienskega vzdrţevanja 

igrače (materiali, ki jih lahko peremo, čistimo, vzdrţujemo). Pomemben vidik ocenjevanja je 

bil tudi moţnost ustvarjalnosti pri igri z igračo (poljubno sestavljanje delov igrače) in število 

kombinacij oziroma konstrukcijskih moţnostih, ki jih igrača nudi (Gologranc Zakonjšek, 

2002). 

 

Komisija za oceno igrač je delovala od leta 1984 do leta 2009, ko so opravili zadnji javni 

natečaj za pridobitev znaka »Dobra igrača«. Kljub temu, da razpisov za oceno in dodelitev 

znaka »Dobra igrača« ni več, so kriteriji za ocenjevanje igrače še vedno aktualni in jih 

moramo dosledno upoštevati, če ţelimo izbrati varno in ustrezno igračo. Dobra igrača je tista 

igrača, ki je starostno in razvojno ustrezna, estetsko primerna, varna, iz trpeţnih in 

kakovostnih materialov ter barve, primerna za pranje in čiščenje ter spodbuja otrokov razvoj 

(Devjak in Berčnik, 2018). 
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5. 4 Kriteriji za izbiro ustrezne igrače  

 

Poleg upoštevanja strokovne ocene Komisije za oceno igrač ter znaka »Dobra igrača«, 

obstajajo tudi druga določila katerim sledimo, da otrokom ponudimo ustrezno igračo. Niso 

vse igrače primerne, saj so nekatere otrokom lahko nevarne (Devjak in Berčnik, 2018).  

 

Kljub temu, da Komisija za oceno igrač od leta 2009 več ne podeljuje znaka »Dobra igrača«, 

še vedno upoštevamo kriterije z vseh štirih področij. Pri izbiri ustrezne igrače si lahko 

pomagamo tudi z drugimi smernicami. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil 

smernice, ki so nam v pomoč pri izbiri ustrezne igrače. Na igrači ali njeni embalaţi moramo 

vedno preveriti oznake EN 71, CE in oznako »Neprimerno za otroke, mlajše od treh let«. 

Oznaka EN 71 nam sporoča, da je bila igrača testirana in ustreza evropskim standardom za 

varnost igrač. Oznaka CE mora biti prisotna na vseh igračah, ki jih kupimo v drţavah članicah 

Evropske Unije in pomeni, da je bil načrt za igračo in njena proizvodnja izvedena v skladu 

varnostnih predpisov Evropske Unije. Pomembno je, da je igrača tudi starostno primerna, zato 

so določene igrače ali njihova embalaţa pogosto označene z oznako »Neprimerno za otroke, 

mlajše od treh let«. To najpogosteje pomeni, da igrača vsebuje manjše delce, ki so nevarni 

zaradi moţnosti zadušitve (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). 

 

 

Slika 2: Oznaka EN 71  

Vir: AQF Testing team, 2014 

 

 

Slika 3: Oznaka CE 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 
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Slika 4: Oznaka »Neprimerno za otroke, mlajše od treh let«  

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 

 

Pri izbiri igrač za mlajše otroke moramo upoštevati tudi tako imenovana štiri »V« varnostna 

pravila (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019): 

 

1. Velikost: Otroci mlajši od treh let pogosto nosijo igrače v usta, zato obstaja nevarnost 

zadušitve. Manjše igrače in razstavljive igrače torej niso primerne.  

2. Vrvice: Igrače, ki vsebujejo vrvice, trakove ali strune, niso primerne za mlajše otroke, 

ker se lahko otrok z njimi zadavi. Če igrača vsebuje vrvico, ne sme biti daljša od 22 

cm. 

3. Videz: Igrača ne sme imeti ostrih robov, hrapavih površin ali koničastih delov. Za 

mlajše otroke niso primerne igrače z vzmetmi ali tečaji, saj lahko privedejo do 

poškodb. 

4. Vrsta materiala: Mlajši otroci med igro pogosto nosijo igrače v usta, zato morajo biti 

izdelane iz materiala, ki je zdravju neškodljiv. Barva se ne sme luščiti in mora biti 

primerna za čiščenje. 

 

Pomembno je redno pregledovanje igrač, saj se lahko po daljši uporabi poškodujejo in tako 

postanejo nevarne (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019).  

 

5. 5 Strukturiran in nestrukturiran material  

 

Strukturiranost igrače oz. igralnega materiala določa stopnjo določenosti in izdelanosti. Glede 

na stopnjo določenosti in izdelanosti igrač ločimo strukturirane in nestrukturirane materiale. 

Poznamo tudi vmesno kategorijo igralnih materialov, ki jo imenujemo polstrukturirani 

materiali (Kavčič, 2020). 
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Med nestrukturirane materiale uvrščamo različne naravne (voda, pesek, prst, mivka, sneg, 

veje, glina, plodovi …) in umetne (zamaški, blago, vrvice, plastika, papir, stiropor, škatle, 

plastelin …) materiale. Nestrukturirani materiali niso določeni in dodelani, zato ne 

predvidevajo določenega načina uporabe, kar posledično spodbuja raznoliko igro z veliko 

različnih načinov uporabe. Visoko strukturirane igrače oz. igralni materiali imajo pogosto 

navodilo za uporabo ali pa s svojim dodelanim, podrobnim izgledom in strukturo spodbujajo 

določeno igro, zato se otroci z njimi običajno igrajo na enak način ali pa so moţnosti uporabe 

omejene (Bregar, 2017). Med polstrukturirane materiale uvrščamo igrače, ki sicer nimajo 

navodil za uporabo, vseeno pa vključujejo neke podrobnosti in predviden način uporabe 

(kocke, avtomobilčki, punčke, igrače s podrobnostmi) (Fekonja, 2006). 

 

Vloga igrač in igralnega materiala se razlikuje glede na vrsto igre, tj. glede na njeno vsebino, 

zato je pogostost uporabe strukturiranih in nestrukturiranih materialov odvisna od starosti 

otrok in vrste igre (Fekonja, 2006). Mlajši otroci se v simbolni igri pogosteje igrajo s 

strukturiranimi materiali in v svoji igri potrebujejo realistične igrače (dojenček, ţlice, voziček 

…), medtem ko se starejši otroci pogosto igrajo z nestrukturiranimi in manj realističnimi 

igračami. Starejši otroci si, predvsem v simbolni igri, zamišljajo dodatne podrobnosti, 

pripisujejo igračam različne pomene in jih s svojimi dopolnjenimi predstavami uporabijo za 

trenutne potrebe igre (Gologranc Zakonjšek, 2002).  

 

Kljub velikemu pomenu strukturiranih materialov pri simbolni igri malčkov in mlajših otrok, 

pa so raziskovalci otroške igre ugotovili, da se mlajši otroci pri funkcijski igri najpogosteje 

igrajo z nestrukturiranimi materiali in materiali, katerih namen ni uporaba za igro. Pogosto se 

torej igrajo z lesenimi liki, škatlami, sipkim materialom, različnimi tkaninami in odpadno 

embalaţo. Mlajši otroci v funkcijski igri z nestrukturiranimi materiali manipulirajo, 

preizkušajo njihove lastnosti, raziskujejo okolje ter razvijajo lastne sposobnosti in spretnosti 

(Vrabič, 2012). 

 

Glavni razlogi za vključevanje nestrukturiranega materiala v otrokovo igro so povezani z 

razvijanjem otrokove domišljije, bogatenjem izkušenj, razvijanjem intelektualnih in fizičnih 

sposobnosti ter fine motorike. Nestrukturiran material otroku omogoča, da se z istim 

predmetom igra na različne načine, kar spodbuja divergentno mišljenje (Volk, 2017). 
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Nestrukturirani materiali so najpogosteje uporabljeni v simbolni in konstrukcijski igri. V 

simbolni igri so potrebni različni predmeti, ki otroku sluţijo kot simboli, saj jih uporablja v 

funkciji drugih predmetov. Pri konstrukcijski igri pa nestrukturirani materiali sluţijo za 

gradnjo ali povezovanje delov v konstrukcijo. Igra z nestrukturiranimi materiali naj bi zaradi 

raznolikih moţnosti uporabe potekala dlje (Šuligoj, 2012). 

 

6 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

 

6.1 Opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na igro 

 

Na otrokovo igro vpliva več dejavnikov. Med najpogostejšimi so igrače, vrstniki in odrasli. 

Poleg teh treh dejavnikov, na igro vpliva tudi druţbeno oz. socialno okolje, izobrazba staršev, 

zdravstveno stanje in počutje otroka, spol, starost, razvoj otroka idr. (Devjak in Berčnik, 

2018).  

 

Vloga vzgojiteljev v vrtcu je, da poskrbijo za igrače in igralne materiale, ki ustrezajo otrokovi 

starosti, razvojnim zmoţnostim in individualnim interesom, opremo in ureditev igralnice ter 

otrokom omogočijo dovolj časa za prosto igro. Vse to sestavlja spodbudno učno okolje, ki 

otrokom omogoča raziskovanje, reševanje problemov in učenje preko igre. Spodbudno učno 

okolje je tisto okolje, v katerem se vsak otrok dobro počuti, je deleţen spoštovanja s strani 

vrstnikov in odraslih, ima moţnost svobodnega izraţanja ter raziskovanja sebe in sveta, ki ga 

obdaja (Ţnidaršič, 2017). 

 

Avtorji navajajo t. i. ekološke dejavnike igre, ki jih bom v tem poglavju podrobneje 

opredelila. Pod ekološke dejavnike, ki vplivajo na igro, uvrščamo čas za igro, igrače in igralne 

materiale ter prostor (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006).  

 

6.2 Čas 

 

V literaturi prihaja do različnih dilem glede potrebne količine časa, ki ga otrokom namenimo 

za prosto igro. Čas, ki ga otroci potrebujejo za igro je odvisen od otrokove starosti, njegovih 

igralnih spretnosti in vrste igre. Otrokom naj bi za prosto igro namenili od trideset do petdeset 

minut, saj naj bi v tem času izbrali ustrezne igrače in igralne materiale, prostor, morebitne 
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soigralce, načrtovali vsebino igro ter se igrali. Pojavljajo se kritike omejevanja proste igre, saj 

vzgojitelji otroško igro pogosto prekinejo zaradi nadaljnjih dejavnosti v dnevni rutini. Zaradi 

prekinitve igre obstaja moţnost, da si bodo otroci posledični izbirali krajše in enostavnejše 

vrste igre, ki bodo manj kompleksne, saj za simbolno igro nimajo dovolj časa (Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek, 2006). 

 

Pomembno je, da imajo otroci na voljo dovolj časa za prosto igro, zato nekateri avtorji 

menijo, da vzgojitelji ne bi smeli prekinjati otrokove igre zaradi drugih načrtovanih 

dejavnosti. Ugotovitve avtorjev kaţejo, da vzgojitelji prosto igro pogosto prekinejo zaradi 

načrtovane dejavnosti in drugih delov dnevne rutine (hranjenje, počitek ipd.), ki zasedajo 

večji del časa v vrtcu (Bregar, 2017). 

 

6.3 Prostor  

 

Prostor mora biti organiziran tako, da omogoča raznolikost in pravico do izbire. Upoštevamo 

torej načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Ločimo zunanji in notranji prostor. Pomembno 

je, da je prostor za otroka zdrav, varen in prijeten. Zagotavljati mora zasebnost in intimnost na 

eni strani, ter socialne interakcije na drugi strani. Na ta način ponuja moţnost sodelovanja in 

skupnih dejavnosti, obenem pa nudi otrokom moţnost umika v zasebnost in tako sproščeno 

individualno igro. Na ta način upoštevamo načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti. 

Pomembno je, da je prostor fleksibilen in stimulativen, kar pomeni, da lahko razporeditev 

kotičkov v igralnici po potrebi spreminjamo in prilagajamo glede na starost in interese otrok 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Ker je prostor pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovosten potek igre, je pomembna 

organizacija različnih igralnih kotičkov. Kotički so razdeljeni glede na vsebino igre in 

socialno udeleţbo otrok. Najpogosteje ločimo kotičke za druţabno ţivljenje, socialne in 

druţabne igre, simbolno igro (dom, gospodinjstvo, zdravnik, gasilci …), konstrukcijski 

kotiček, knjige… Poleg prostorske razporeditve kotičkov, ki vplivajo na potek igre ter 

socialne odnose, je pomembna tudi vsebina kotička in materiali v njem (prav tam). Prostor 

vpliva na otrokov občutek varnosti in sprejetosti. Omogoča tudi participacijo otrok, kar 

pomeni, da mora vzgojitelj otroke spodbujati k soudeleţenosti pri preurejanju igralnice, 

organizacije kotičkov in okraševanju (Ţnidaršič, 2017).   
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Prostor in prostorska razporeditev elementov vplivata na samostojnost otrok, še posebej 

mlajših otrok, zato morajo biti omare in police na višini, ki jo otroci doseţejo, da so med 

dejavnostmi in igro lahko čim bolj samostojni. Prostor in njegova notranjost mora biti torej 

prilagojen otrokovi starosti (Torve Martisen, 2015). 

 

6.4 Material 

 

Material je pomemben dejavnik, ki vpliva na vrsto igre glede na vsebino in socialno udeleţbo. 

Pomembno je, da imajo otroci na voljo različne strukturirane in nestrukturirane materiale. 

Poleg strukturiranih igrač mora biti prostor opremljen z različnimi slikami, izdelki, knjigami 

in revijami, nestrukturiranimi materiali, kot so npr. različno blago, škatle, naravne snovi 

(voda, pesek, listje, plodovi …), ogledala itn. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Za kakovostno igro ni pomembna količina igrač in igralnih materialov. Pomembno je, da so 

igrače in igralni materiali primerni otrokovi starosti in razvojnim zmoţnostim, so 

večfunkcionalni in spodbujajo otrokov razvoj. Izdelani morajo biti iz trpeţnega in varnega 

materiala, ki dopušča čiščenje in razkuţevanje (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Za raznoliko igro, ki spodbuja vrstniške interakcije in otrokov razvoj, je potrebno 

spreminjanje vrste in števila igrač oz. igralnih materialov. Avtorji so ugotovili, da veliko 

število igrač in igralnega materiala ni vedno najboljše. Manjše število igrač namreč spodbuja 

socialne interakcije med otroki, saj od njih zahteva dogovarjanje, sodelovanje in reševanje 

konfliktov (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 

 

7 VLOGA ODRASLIH PRI IGRI OTROK 

 

Vloga odraslega tj. vzgojitelja in njegovo vključevanje v igro otrok ima še posebej velik 

pomen v 1. starostnem obdobju. Vzgojitelj mora poskrbeti za ekološke dejavnike igre, tj. čas, 

prostor in material. Poskrbeti mora za mirno, pozitivno in spodbudno klimo v oddelku. Ena 

izmed pomembnejših nalog vzgojitelja je, da se postavi v vlogo mediatorja in otrokom 

pomaga pri reševanju konfliktov. Otrokovo igro mora spoštovati in se zavedati njenega 

pomena za otrokov razvoj. Ker je igra prevladujoča dejavnost predšolskega otroka, ki 

spodbuja otrokovo učenje in razvoj, odraslim predstavlja orodje, s pomočjo katerega lahko 

opazujejo otrokovo vedenje in razvojne zmoţnosti znotraj igre (Devjak in Berčnik, 2018).  
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Vzgojitelj se mora v otrokovo igro tudi vključevati. Vključevanja ne sme biti preveč in ne 

premalo, saj tudi pasivnost ni primerna. Pretirano vključevanje in vmešavanje v otrokovo igro 

zavira otrokovo ustvarjalnost, samostojnost, domišljijo in iniciativnost, zato igra s tem izgubi 

svoj pomen. Ni primerno, da vzgojiteljica otrokom nenehno podaja navodila ali poskuša 

spreminjati njihovo igro. Vzgojiteljica mora sprejeti otrokove ideje za igro. Prav tako ni 

primerno, da se vzgojitelj ne vključuje v primeru, da otrokova igra postane ponavljajoča in se 

ne razvija. V tem primeru je naloga vzgojitelja, da otroka spodbudi in ga usmeri k razvojno 

višjim ravnem igre. V igro se je prav tako potrebno vključiti, če je neustrezna ali nevarna ter 

kadar pride do konflikta, ki ga otroci ne uspejo razrešiti sami (prav tam). 

 

Vzgojitelj na igro otrok vpliva posredno in neposredno. Posredno vpliva tako, da poskrbi za 

ekološke dejavnosti igre, torej zagotovi dovolj časa, primeren igralni prostor, ustrezne igrače 

in igralni material. Posredno vplivanje je povezano tudi z omogočanjem raznovrstnih 

izkušenj, ki vplivajo na otrokovo igro (npr. otroke pelje na ogled lutkovne predstave, v 

ţivalski vrt, v oddelek povabi gasilce itd.). Neposredno vplivanje na otrokovo igro pa je 

vezano na direktno vključevanje v igro kot soigralec (npr. pri igrah s pravili) ali kot 

ohranjanje igralnega okvirja preko komentiranja, pomoči pri igri, ilustriranja dejanj ipd. 

(Fekonja Peklaj, 2012).  

 

Vzgojitelj se pogosto neposredno vključuje v simbolno igro mlajših otrok, pri čemer ilustrira 

dejanja (npr. cmoka, ţveči in srka, ko otrok hrani medvedka), zastavlja različna vprašanja 

(npr. »Kaj boš dal medvedku za piti?«), jezikovno dopolnjuje in opisuje dejanja, poziva k 

dejanjem, razlaga stanje med igro, pomaga pri izvedbi dejanja … (Despotovski Ketiš, 2012). 

 

Nekateri avtorji med naloge vzgojitelja uvrščajo tudi pomoč otroku do hitrejšega spoznavnega 

napredka s pomočjo socialne interakcije znotraj igre. Vzgojitelj v igri predstavlja mentalno 

razvitejšega igralnega partnerja (MRP). Vzgojitelj otroku sluţi kot model za posnemanje 

dejavnosti, ki jih sam še ne zmore izvajati (Zupančič, 2006). Gre za psihološko teorijo 

Vigotskega, za katero je značilno, da se otrok zaradi socialnih interakcij in spodbud odraslega, 

igra dlje časa in bolj raznoliko, kot bi se sicer igral samostojno, kar ugodno vpliva na njegov 

razvoj. Pojem, ki ga v povezavi z igro obravnava teorija Vigotskega, je območje bliţnjega 

razvoja (OBR) (Batistič Zorec, 2014). 
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Gre za območje znotraj katerega otrok s pomočjo odraslega dosega potencialno znanje, 

sposobnosti in spretnosti, ki jih samostojno v trenutnem razvojnem obdobju, še ni zmoţen 

dosegati. Gre torej za vmesno območje med dejanskim razvojem in potencialnim razvojem 

(prav tam). 

 

Vloga odraslih v vrtcu tj. vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se v skladu s kurikularnimi 

načeli nanaša tudi na zagotavljanje enakih moţnosti za vključevanje v dejavnosti, ne glede na 

spol, nacionalno pripadnost, versko pripadnost, kulturno poreklo, telesno ali duševno 

konstitucijo … To pomembno dolţnost odraslih lahko poveţemo z načelom enakih moţnosti 

in upoštevanje različnosti med otroki ter načelom multikulturalizma. Prav to načelo 

predpostavlja enake pogoje za optimalni razvoj vsakega posameznika, upoštevanje specifičnih 

značilnosti starostnega obdobja, upoštevanje individualnih razlik, vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami in primanjkljaji ter zagotavljanje ustreznih pogojev za izraţanje razlik v 

skupini, kar pripomore k upoštevanju multikulturalizma in enakopravnosti (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

8 ZNAČILNOSTI OTROK V 1. STAROSTNEM OBDOBJU 

 

8. 1 Področja razvoja in mejniki v 1. starostnem obdobju 

 

Razvoj je pojmovan kot dinamičen proces, na katerega pomembno vplivata dednost in okolje. 

Ločimo več področij razvoja, tj. telesno-gibalni, spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni 

razvoj. Vsa temeljna področja so med seboj povezana in soodvisna. Vsako področje razvoja 

običajno poteka po zakonitostih, ki so pri zdravih ljudeh vnaprej predvidljiva, zato lahko 

glede na starost otroka predvidimo določene razvojne mejnike, ki pomembno vplivajo na 

nadaljnji razvoj. Razvoj in pojav mejnikov se lahko razlikuje med posamezniki (Nemec in 

Krajnc, 2017). Večino pomembnih mejnikov, kot je npr. prvi nasmeh, samostojno sedenje, 

plazenje, hoja, prva beseda itd., zdrav človek običajno doseţe v prvih treh letih ţivljenja, zato 

je prvo starostno obdobje velikega pomena za nadaljnji razvoj (Marjanovič Umek, 2001). 
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8.1.1 Telesno-gibalni razvoj 

 

Telesni razvoj vpliva na razvoj gibanja in obratno. Otrok v prvih treh letih ţivljenja raste in se 

razvija najhitreje. Razvoj telesa vpliva tudi na nadzor gibanja. Otrok običajno shodi med 12. 

in 15. mesecem starosti. Po hoji se pojavi tudi tek in skok. Otrok v prvih letih razvija občutek 

ravnoteţja (Nemec in Krajnc, 2017). Do 14. meseca starosti razvije pincetni prijem, ki je 

pomemben za drobne gibe prstov, rok in zapestja. Pincetni prijem je pomemben tudi za 

kasnejše učenje pisanja, zato so dejavnosti, ki spodbujajo razvoj fine motorike v prvih letih 

otrokovega ţivljenja zelo pomembne. Okoli tretjega leta starosti je otrok zmoţen 

poskakovanja, ki je na začetku podobno daljšim korakom. Nekateri otroci okoli tretjega leta 

ţe ujamejo vrţeno ţogo, vendar se zaradi razvoja koordinacije oko-roka, to običajno pojavi po 

tretjem letu starosti. Tudi metanje ţoge postane bolj natančno. Malčki se v obdobju do 

tretjega leta starosti pogosto vozijo s poganjalčki ali tricikli, kar vpliva na razvoj moči in 

grobe motorike (Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič, Fekonja, 2020). 

 

8.1.2 Spoznavni razvoj 

 

Spoznavni razvoj delimo na razvoj mišljenja ali kognicije, razvoj spomina in učenja ter razvoj 

govora (Nemec in Krajnc, 2017). Otrok ţe od rojstva zaznava sebe, okolje in ljudi, ki ga 

obdajajo. Uporablja različne zaznavne sisteme, kot so tip, voh, okus, sluh in vid. Vsi ti 

zaznavni sistemi otroku omogočajo raziskovanje okolja, ki ga obdaja ter lastnosti predmetov 

in ljudi (Zupančič, 2020a). Poleg osnovnih čutov je pomembna tudi propriorecepcija, ki je 

vezana na zavedanje lastnega gibanja. Otrokovo učenje in razvoj mišljenja je povezano s 

procesom asimilacije in akomodacije. Proces asimilacije se kaţe v tem, da otrok novo 

izkušnjo preoblikuje tako, da ustreza njegovi obstoječi miselni shemi. Proces akomodacije pa 

se kaţe v tem, da otrok svojo obstoječo miselno shemo zaradi nove informacije spremeni ali 

prilagodi. Na takšen način poteka otrokovo učenje, razvoj mišljenja in oblikovanje pojmov 

(Nemec in Krajnc, 2017). V zgodnjem otroštvu se začne razvijati dolgoročni spomin, izboljša 

pa se tudi pozornost. Na področju govornega razvoja se med 10. in 14. mesecem starosti 

običajno pojavi prva beseda, ki ima za otroka nek pomen. Med prvim in drugim letom starosti 

uporablja ţe okoli 400 besed, njegov besednjak pa se z vsakim dnem veča. Govor je sprva 

telegrafski, med drugim in tretjim letom pa stavki postajajo vse bolj skladenjsko pravilni in 

poleg samostalnikov vsebujejo tudi veznike, glagole, pridevnike. Poleg trdilnih stavkov 

uporabljajo tudi nikalne in vprašalne stavke (Marjanovič Umek in Fekonja, 2020).  
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8.1.3 Čustveno-osebnostni razvoj 

 

Pri otroku se z razvojem razvija prepoznavanje in izraţanje temeljnih in sestavljenih čustev, 

kaţejo pa se tudi značilnosti temperamenta. Temperament je vezan na značilnosti čustvovanja 

ter način vedenja otroka (Nemec in Krajnc, 2017). Otrok je ţe v obdobju dojenčka zmoţen 

izraţati osnovna oz. temeljna čustva, ki jih prepoznamo neposredno iz izraza, tj. gnus, 

zanimanje, jeza, veselje, ţalost, strah in presenečenje. Kasneje se razvijejo še sestavljena oz. 

kompleksna čustva, tj. ljubosumje/zavidanje, sram, zadrega, krivda in ponos (Zupančič, 

2020b). Okoli 18. meseca starosti se običajno pojavi obdobje trme, za katerega so značilni 

izbruhi togote. V obdobju malčka se pogosto pojavijo različne oblike agresivnosti, ki se 

kaţejo zaradi potrebe po pozornosti, telesnega neugodja in konfliktov glede igrač. Med tretjim 

in četrtim letom starosti otrok razume in upošteva druţbena pravila glede izraţanja čustev 

(Nemec in Krajnc, 2017). 

 

8.1.4 Socialni razvoj 

 

Socialni razvoj je povezan s socialno interakcijo z drugimi ljudmi in moralnim presojanjem 

(Nemec in Krajnc, 2017). Novorojenček je razumljen kot socialno bitje, ki se odziva na 

draţljaje iz okolice in komunicira z ljudmi v njegovi bliţini. Okoli 20. meseca starosti se 

pojavi samozavedanje in prepoznavanje samega sebe v ogledalu. V obdobju okoli drugega 

leta starosti se pri otrocih začne kazati več konfliktnega vedenja v vrstniških interakcijah, 

kadar gre za delitev igrač. Na ta način se kaţe teţnja po posedovanju igrač, stvari in ljudi. Po 

drugem letu se torej kaţe močno samozavedanje in izraţanje svojih ţelja in potreb, kar vodi v 

pogosta nestrinjanja z odraslimi in vrstniki. Prav tako se v zgodnjem otroštvu pojavi ločitvena 

tesnoba oz. separacijska anksioznost, ki se kaţe v previdnosti oz. neprijetnih občutkih ob stiku 

z neznanimi osebami ali materinem odhodu. Gre predvsem za občutke tesnobe ob ločitvi od 

osebe, na katero je otrok najbolj navezan, tj. po navadi mama. Občutke tesnobe ob ločitvi od 

staršev pogosto doţivljajo tudi malčki ob prihodu v vrtec. Najpogosteje se to dogaja ob 

uvajanju v vrtec, ko se otroci ločijo od staršev. Pri tem je pomembno, da se varno naveţejo na 

vzgojiteljico in spoznajo ostale otroke. V veliko pomoč je lahko ljubkovalna igrača, ki otroku 

nudi občutek varnosti in topline, ki jo povezuje z domom (Zupančič, 2020c). 
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Novorojenček je sprva amoralno bitje, ker še nima moralne zavesti o tem kaj je z vidika 

druţbe prav in kaj ne. Enostavne oblike prosocialnega vedenja se začnejo kazati okoli 

drugega leta starosti, ko se ţe začnejo kazati prvi občutki krivde in sposobnost empatije. 

Nekateri avtorji menijo, da se moralno presojanje razvija v treh stopnjah med petim in 

enajstim letom starosti. Mlajši otroci naj bi bili na predmoralni stopnji, za katero je značilno 

malo zanimanja za pravila in njihovo razumevanje (Nemec in Krajnc, 2017). 

 

8. 2 Igra v 1. starostnem obdobju  

 

Igralne dejavnosti se pojavijo ţe pri dojenčku in se kaţejo predvsem z gibanjem udov (rok in 

nog) ter kasneje z osnovnimi funkcijami, kot je prijemanje, obračanje in metanje predmetov, 

brcanje, nošenje stvari ali delov telesa v usta ipd. (Kavčič, 2006).  

 

V prvem letu starosti prevladuje funkcijska igra, saj gre za dejavnosti otrokovih funkcij, tj. 

gibanje udov, prijemanje, metanje, stresanje, prenašanje predmetov, vlečenje in potiskanje 

igrač na kolesih itd. (Štok Pavlin, 2012). Pojavlja se tudi dojemalna igra, saj otrok opazuje 

ljudi v okolici, jih posluša in posnema. Gre torej za poslušanje (pravljic, navodil, pogovorov), 

opazovanje, posnemanje in kasneje tudi branje (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Okoli 

drugega leta starosti se pojavi konstrukcijska igra, pri kateri otrok uporablja različne 

materiale, kot so kocke, pesek, glina … in z njimi sestavlja, gradi oz. konstruira. Pri tem je 

pomembna predvsem koordinacija oko-roka, fina motorika in natančnost. Prve oblike 

konstrukcijske igre se pojavljajo ţe pri prvem letu starosti, vendar z leti postaja pogostejša, 

prav tako pa si otrok kasneje vnaprej zamisli načrt o tem, kaj in kako bo konstruiral (Nemec 

in Krajnc, 2017). Po drugem letu je pogosta tudi simbolna igra, ki jo nekateri avtorji 

imenujejo kar igra pretvarjanja, domišljijska igra ali igra »kot da«. Prve oblike se pojavljajo 

ţe pri prvem letu starosti, vendar gre bolj za posnemanje dejavnosti odraslih (Nemec in 

Krajnc, 2017). Za simbolno igro je značilno mentalno reprezentiranje ljudi, ţivali, predmetov, 

pojavov in situacij, ki niso dejansko prisotne. Otrok v igri uporablja simbole, ki prikazujejo 

različne predmete ali ljudi in se pri tem pretvarja »kot da« so v tistem trenutku res prisotni 

(Štok Pavlin, 2012). Čeprav so igre s pravili običajno  pogostejše v drugem starostnem 

obdobju, enostavnejše oblike iger s pravili zasledimo ţe po drugem letu starosti (Nemec in 

Krajnc, 2017). Na potek iger s pravili vpliva otrokov čustveni in socialni razvoj, saj je 

potrebno sodelovanje, zdrava mera tekmovalnosti, socialno učenje in reševanje konfliktov ob 

ne sprejemanju poraza (Devjak in Berčnik, 2018).  
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8. 3 Igrače v 1. starostnem obdobju  

 

Dojenčku igračo najprej predstavljajo njegovi deli telesa (prsti, roke, noge). Kasneje se igra z 

obrazom in rokami osebe, ki zanj skrbi. Z razvojem pa se začne igrati tudi s predmeti, ki se 

pojavljajo v njegovi neposredni okolici (plenice, odeje, lončki) in tako imenovanimi pravimi 

igračami, ki so izdelane doma ali kupljene v trgovini (Fekonja, 2006). 

 

Otrok v prvih dveh letih svojega ţivljenja s pomočjo igrač in igralnih materialov spoznava 

svoje telo ter okolje, ki ga obdaja. Na ta način se uči o sebi, razvija svoje zmoţnosti, ter 

spoznava druţbo in kulturne značilnosti. Prav zato je igrača pojmovana kot kulturni artefakt, 

saj otrok preko igre spoznava kulturne ideje ter svojo vlogo v druţbi (Fekonja, 2006). Otrok 

ţe zelo zgodaj opazuje, primerja, spoznava barve, lastnosti predmetov, materialov. Preko 

manipuliranja z igračami spoznava funkcije predmetov in svojega telesa. Uči se usklajevati 

gibe oči z gibi rok in nog (Horvat, Marjanovič Umek, Morel, Pogačnik Tolčič, 1982). 

 

Otrok okoli prvega leta starosti po navadi ţe hodi, zato se pogosto igra z igračami, ki imajo 

vrvico, s katero jih lahko vleče za seboj, razstavlja, premika, vtika, natika. Zanimanje mu 

vzbujajo tudi igrače, ki se premikajo same in ropotajo (prav tam). 

 

Otroci v prvem starostnem obdobju pogosto uporabljajo igrače za razgibavanje, ki pomembno 

vplivajo na razvoj telesno-gibalnih spretnosti (skiro, poganjalček, tricikel). Pomembno vlogo 

imajo tudi ljubkovalne igrače, ki otroku nudijo občutek varnosti. V prvem starostnem obdobju 

so zaradi uvajanja v vrtec in anksioznosti ob ločitvi še posebej pomembne. (Nemec in Krajnc, 

2017). 

 

Poleg strukturiranih materialov so za igralne dejavnosti pomembni tudi nestrukturirani 

materiali, s katerimi se mlajši otroci igrajo predvsem v funkcijski in konstrukcijski igri, pri 

čemer z njimi manipulirajo in spoznavajo njihove lastnosti. To so pogosto leseni gradniki, 

škatle, pesek, glina, odpadna embalaţa, blago itd (Vrabič, 2012). Pomembne so tudi igrače za 

spodbujanje domišljijske igre, kot so npr. različni pripomočki za nego, gospodinjstvo, 

oblačila, odeje, dojenčki ipd. S pomočjo slednje skupine igrač, otrok posnema dejavnosti 

odraslih, različne poklice in situacije iz njegovega ţivljenja (Devjak in Berčnik, 2018).  
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Ker je prvo starostno obdobje skupina otrok, ki so stari od enega do treh let, je še posebej 

pomembno, da so vse igrače primerne starosti otrok. Pri tem upoštevamo oznako 

»Neprimerno za otroke, mlajše od treh let«, pozorni pa smo tudi na velikost delcev, dolţino 

vrvic ali trakov, vrsto materiala, robove ter primernost površine igrače za čiščenje (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2019). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

9 METODOLOGIJA 

9. 1 Namen in cilji raziskave  

 

Namen diplomskega dela je obravnava raziskovalnega problema tj. igre ter vloge vzgojitelja 

in njegovega vključevanja v igro otrok v 1. starostnem obdobju. Zanima me, ali se vzgojitelji 

zavedajo lastne vloge pri igri otrok,  v kolikšni meri se vključujejo v igro, na kakšen način to 

storijo ter kakšni so razlogi za vključevanje. S pomočjo vprašalnika ţelim ugotoviti kako 

vzgojitelji skrbijo za ekološke dejavnike igre (tj. čas, prostor, material). Zanima me tudi, 

koliko časa na dan imajo otroci na voljo za prosto igro in ali imajo pri tem na voljo ustrezne, 

raznolike materiale ter varen prostor. 

 

Ker je igra prevladujoča dejavnost predšolskih otrok in se preko nje, ne le zabava in sprošča, 

temveč tudi razvija in uči, menim, da je vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem 

obdobju zelo pomembna. Z raziskavo ţelim vzgojitelje spodbuditi k lastni refleksiji o 

zavedanju pomembnosti vključevanja v igro in zagotavljanja ustreznih pogojev za kvalitetno 

igro otrok. 

 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti: 

 

1. kakšna je vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju, 

2. kakšni so načini vključevanja vzgojitelja v igro otrok v 1. starostnem obdobju, 

3. kakšna je uporaba igrač in igralnih materialov. 

 

9. 2 Raziskovalna vprašanja  

 

V povezavi s cilji diplomskega dela sem si zastavila štiri glavna raziskovalna vprašanja. 

 

R1: Kakšna je vloga vzgojitelja pri prosti igri otrok v 1. starostnem obdobju? 

 

R2: Kakšna je vloga vzgojitelja pri simbolni igri otrok v 1. starostnem obdobju? 

 

R3: Kakšne igralne materiale imajo otroci na voljo za prosto igro?  

 

R4: Kako vzgojitelji skrbijo za  varno okolje med igro? 
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9. 3 Raziskovalna metoda 

 

Prvi del diplomskega dela je teoretični in sluţi kot osnova za empirični del, saj gre za študij 

domače in tuje strokovne literature, s pomočjo katere sem pridobila temeljne podatke o igri, 

vrstah iger glede na funkcijo in socialno udeleţbo otrok, dejavnikih igre, igračah in igralnih 

materialih, vlogi odraslega ipd. 

 

V empiričnem delu sem podatke pridobila s pomočjo metode kvantitativnega raziskovanja, 

preko spletnega anketnega vprašalnika, ki je sestavljen iz lestvice stališč ter vprašanj odprtega 

in zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je bil anonimen. Udeleţenci raziskave so ga v spletnem 

portalu 1KA izpolnjevali februarja 2022. 

 

9. 4 Raziskovalni vzorec 

 

Za pridobivanje odgovorov anketirancev sem uporabila slučajnostni vzorec. V splošnem delu 

anketnega vprašalnika so anketiranci označili spol, delovno mesto (pomočnik vzgojitelja ali 

vzgojitelj) in leta izkušenj z delom v 1. starostnem obdobju.  

 

Preglednica 1: Struktura vzorca glede na delovno mesto 
 

Delovno 

mesto 

f f % 

Vzgojitelj 34 57,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

26 43,00 

Skupaj 60 100,00  

 

Preglednica 2: Struktura vzorca glede na spol 
 

 

 

 

  

Spol f f % 

Moški 4 7,00 

Ţenski 56 93,00  

Skupaj 60 100,00  
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V raziskovalni vzorec je bilo zajetih 60 naključno izbranih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev, od tega 34 vzgojiteljev in 26 pomočnikov vzgojiteljev (preglednica 1), 56 ţensk 

in 4 moški (preglednica 2). 

Preglednica 3: Struktura vzorca glede na leta izkušenj z delom v 1. starostnem obdobju 
 

Leta 

izkušenj z 

delom v 1. 

starostnem 

obdobju 

f f % 

Manj kot 5 

let 

17 28,00  

5 - 15 let 33 55,00  

15 - 30 let 6 10,00  

Več kot 30 

let 

4 7,00  

Skupaj 60 100,00  

 

V preglednici 3 je razvidna zastopanost anketirancev glede na leta izkušenj z delom v 1. 

starostnem obdobju. Več kot polovica anketiranih (55,00%) ima 5 – 15 let izkušenj z delom v 

1. starostnem obdobju. Najmanjši deleţ anketiranih (7,00 %) ima več kot 30 let izkušenj z 

delom v 1. starostnem obdobju. 

 

9. 5 Merski inštrumenti  

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila kvantitativno metodo. Moj instrument je bil vprašalnik, 

ki je sestavljen iz lestvic stališč in vprašanj odprtega ter zaprtega tipa. 

 

Vprašalnik obsega 15 vprašanj, ki se nanašajo na vlogo vzgojitelja pri igri otrok v 1. 

starostnem obdobju, njegovo vključevanje in zagotavljanje pogojev za kvalitetno igro. 

Vprašalnike sem posredovala vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev, ki imajo izkušnje s 

delom v 1. starostnem obdobju. 
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9. 6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika zbrala v mesecu februarju 2022. 

Povezavo do anketnega vprašalnika sem preko povezave spletne strani 1KA spletna anketa, 

objavila na druţbenem omreţju Facebook, v skupini Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih 

otrok.  

 

9. 7 Postopek obdelave podatkov 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila program Microsoft Excel. Za prikaz podatkov pa sem 

uporabila računalniški program Microsoft Office Word, s pomočjo katerega sem podatke 

prikazala v preglednicah. Vse rezultate sem tudi opisno interpretirala. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

10. 1 Vloga vzgojitelja pri prosti igri otrok v 1. starostnem obdobju  

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) me je zanimalo, kakšna je vloga vzgojitelja pri prosti 

igri otrok v 1. starostnem obdobju.  

 

Anketirancem sem najprej zastavila vprašanje, kako pomembna je po njihovem mnenju prosta 

igra za otrokov zdrav razvoj in jih prosila, da so na lestvici (nepomembna, manj pomembna, 

pomembna, zelo pomembna) označili, kako pomembna  se jim zdi prosta igra za otrokov 

zdrav razvoj. Rezultati so prikazani v preglednici 4. 

 

Preglednica 4: Pomen proste igre za otrokov zdrav razvoj 
 

 Nepomembna Manj 

pomembna 

Pomembna Zelo 

pomembna 

SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 0 3 31 34 

f (%) 0,00 0,00 8,82  91,18  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 0 2 24 26 

f (%) 0,00 0,00 7,69  92,31  100,00  

SKUPAJ f 0 0 5 55 60 

f (%) 0,00 0,00 8,33  91,67  100,00  

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da večina vzgojiteljev (91,18 %) in pomočnikov vzgojiteljev 

(92,31 %) meni, da je prosta igra zelo pomembna za otrokov zdrav razvoj. Nihče od 

anketirancev na lestvici ni označil, da je igra nepomembna ali manj pomembna.  

 

Odgovori anketiranih so pričakovani, saj je igra otrokova notranja potreba in predstavlja 

osnovni pogoj za zdrav razvoj posameznika na vseh področjih razvoja, nudi sprostitev, 

predstavlja način učenja in krepi razvoj domišljije (Klarin, 2017).  
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Ker me je zanimalo mnenje anketirancev o vlogi vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem 

obdobju, sem pripravila odprto vprašanje. Zapisane odgovore sem kategorizirala in rezultate 

prikazala v preglednici 5. 

 

Preglednica 5: Mnenje anketirancev o vlogi vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem 

obdobju 
 

Vzgojitelj Pomočnik 

vzgojitelja 

SKUPAJ 

Kategorije odgovorov f f (%) f f (%) f f (%) 

Opazovanje otroka in njegove igre tj. 

sledenje otrokovemu razvoju 

9 26,47  6 23,08  15 25,00  

Pomoč pri reševanju konfliktov zaradi 

igralnega materiala 

4 11,76  3 11,54  

 

7 

 

11,67  

 

Navajanje na red (ustrezno ravnanje z 

igračami in pospravljanje) 

1 2,94  

 

1 3,85  

 

2 

 

3,32  

 

Poskrbeti za čas, prostor in igralni 

material (otrokom ponuditi igrače za 

igro) 

10 29,42  6 23,08  16 26,67  

Poskrbeti za varnost otroka med igro 1 2,94  3 11,54  4 6,67  

Spodbujanje in motivacija otroka med 

igro 

4 11,76  3 11,54  7 11,67  

Animacija otrok, stalno usmerjanje, 

demonstracija igre 

3 8,83  2 7,69  5 8,33  

Neposredno vključevanje v otrokovo 

igro na pobudo otrok (igranje z otroki) 

2 5,88  2 

 

7,69  

 

4 

 

6,67  

SKUPAJ 34 100,00 26 100,00 60 100,00 
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Iz preglednice 5 lahko razberemo, da se je med anketiranimi vzgojitelji najpogosteje pojavilo 

mnenje, da je vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju poskrbeti za čas, prostor 

in igralni material (29,42 %). Pri tem je eden izmed anketiranih zapisal: »Vzgojitelj mora 

pripraviti primerno okolje in ponuditi različna igralna sredstva.« Drugo najpogostejše mnenje, 

ki se je med vzgojitelji pojavilo je, da je vloga vzgojitelja opazovanje otroka in njegove igre 

tj. sledenje otrokovemu razvoju (26,47 %). Konkreten odgovor enega izmed anketiranih je bil: 

»Vzgojitelj mora biti opazovalec, saj na ta način spremlja otroka, njegove interese in napredek 

v razvoju.« 

 

Anketirani vzgojitelji so kot vlogo vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju 

najmanjkrat izpostavili navajanje na red (ustrezno ravnanje z igračami in pospravljanje) (2,94 

%) in skrb za varnost otroka med igro (2,94 %). Konkreten zapis anketiranega, ki je izpostavil 

navajanje na red, je bil: »Otroke moramo navajati na red, da igrače po končani igri za seboj 

pospravijo.« Anketiranec, ki je vlogi vzgojitelja pripisal skrb za varnost, je zapisal: »Naloga 

vzgojitelja je zagotoviti varnost otrok med igro.« 

 

Med anketiranimi pomočniki vzgojiteljev se je tako kot pri vzgojitelji, najpogosteje pojavilo 

mnenje, da je vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju poskrbeti za čas, prostor 

in igralni material (23,08 %) in z enakim deleţem tudi opazovanje otroka in njegove igre tj. 

sledenje otrokovemu razvoju (23,08 %). 

 

Najmanjši deleţ anketiranih pomočnikov vzgojiteljev (3,85 %) je izpostavil, da je vloga 

vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju navajanje na red (ustrezno ravnanje z 

igračami in pospravljanje).  

 

Vloga vzgojitelja in vključevanje v igro ima še posebej velik pomen v 1. starostnem obdobju. 

Vzgojitelj mora poskrbeti za ekološke dejavnike igre (čas, prostor in material) in za 

spodbudno klimo v oddelku. Pomagati mora pri reševanju konfliktov, saj jih otroci v 1. 

starostnem obdobju teţje rešijo sami. Pomembna vloga se kaţe tudi v zavedanju pomena 

otrokove igre za razvoj in učenje in posledično opazovanju otrokove igre (Devjak in Berčnik, 

2018). Vzgojitelj se v igro lahko vključi tudi neposredno, pri čemer mora spoštovati otrokov 

način igre. Pogosto se neposredno vključuje v igro tako, da ilustrira dejanja, zastavlja različna 

vprašanja, jezikovno dopolnjuje in opisuje dejanja, poziva k dejanjem, razlaga stanje med igro 

in pomaga pri izvedbi igralnega dejanja (Despotovski Ketiš, 2012)   
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Z naslednjim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kako pogosto se vzgojitelji vključujejo v 

prosto igro otrok. Pri tem so na lestvici označili pogostost vključevanja z nikoli, občasno, 

pogosto ali vedno. Rezultati so prikazani v preglednici 6. 

 

Preglednica 6: Stopnja pogostosti vzgojiteljevega vključevanja v prosto igro otrok v 1. 

starostnem obdobju 
 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 9 17 8 34 

f (%) 0,00 26,47  50,00  23,53  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 11 13 2 26 

f (%) 0,00 42,31  50,00  7,69  100,00  

SKUPAJ f 0 20 30 10 60 

f (%) 0,00 33,33  50,00  16,67  100,00  

 

Iz rezultatov v preglednici 6 je razvidno, da se polovica vzgojiteljev (50,00 %) in polovica 

pomočnikov vzgojiteljev (50,00 %) pogosto vključuje v prosto igro otrok v 1. starostnem 

obdobju. 26,47 % vzgojiteljev se v prosto igro vključuje občasno in  23,53 % vzgojiteljev 

vedno. Med pomočniki vzgojiteljev se 42,31 % anketiranih vključuje občasno in 7,69 % 

vedno. Nihče izmed vseh anketirancev ni označil, da se v prosto igro nikoli ne vključuje. 

 

Vzgojitelj se mora v otrokovo igro vključevati tako posredno, kot neposredno. Pri tem mora 

biti pozoren na to, da vključevanja v otrokovo igro ni preveč in ne premalo. S pretiranim 

vključevanjem in vmešavanjem zaviramo otrokovo ustvarjalnost, samostojnost in domišljijo. 

Tudi pasivnost ni primerna, saj je vključevanje nujno, ko igra postane monotona in se ne 

razvija. Vzgojitelj mora otroka opazovati in se v primernih trenutkih vključiti in spodbuditi 

otrokovo igro. Obvezno se mora vključiti, če je igra neustrezna ali nevarna ter kadar pride do 

nerešenega konflikta (Devjak in Berčnik, 2018). 
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Zanimal me je najpogostejši razlog, zaradi katerega se vzgojitelji vključijo v prosto igro otrok 

v 1. starostnem obdobju. Anketiranci so lahko izbirali med ponujenimi odgovori. Rezultati so 

prikazani v preglednici 7. 

 

Preglednica 7: Razlogi za vključevanje v prosto igro otrok 
 

Vzgojitelj Pomočnik 

vzgojitelja 

SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Na pobudo otrok 4 11,76 7 26,92  11 18,33  

Ker je igra neustrezna (konflikti) in 

nevarna 

7 20,59 7 26,92  14 

 

23,33  

Ker je igra monotona in je otrok ne 

nadgrajuje 

0 0,00 2 3,33  

 

2 3,33  

Ker se ţelim igrati z otroki 

(samoiniciativno) 

5 14,71  0 0,00 5 8,33  

Zato, da lahko opazujem razvoj 

otroka 

15 44,12  9 34,62  24 40,00  

Drugo 3 8,82  1 3,85  4 

 

6,68  

SKUPAJ 34 100,00 

 

26 100,00 60 100,00 

 

Iz preglednice 7 so razvidni najpogostejši razlogi za vključevanje v prosto igro otrok. Največ 

vzgojiteljev (44,12 %) se v prosto igro vključi zato, da lahko opazujejo razvoj otroka. Drugi 

najpogostejši razlog za vključevanje je, ker je igra neustrezna (konflikti) in nevarna (20,59 

%). Nihče od vzgojiteljev se v igro ne vključuje zaradi monotonosti in ker otroci igre ne 

nadgrajujejo. Pod odgovor »drugo« so trije vzgojitelji (8,82 %) zapisali, da se v igro več 

vključujejo v uvajalnem obdobju in po potrebi. 

 

Tudi med pomočniki vzgojiteljev je bil najpogostejši razlog za vključevanje, opazovanje 

otrokovega razvoja (34,62 %). Pogosta odgovora sta bila tudi na pobudo otrok (26,92 %) in 

ker je igra neustrezna (konflikti) in nevarna (26,92 %). Nihče od pomočnikov vzgojiteljev se 

v prosto igro ne vključi samoiniciativno. Pod odgovor »drugo« je 3,85 % anketiranih 

pomočnikov vzgojiteljev zapisalo, da se v prosto igro vključujejo zaradi vsega naštetega.  
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Vzgojitelj se mora v otrokovo igro vključevati posredno in neposredno. Ni primerno, da v 

otrokovo igro preveč posega, saj s tem omejuje otrokovo samostojnost in domišljijo, zato je 

potrebno oceniti, kdaj je vključevanje primerno in kdaj je bolje, da se vzgojitelj v igro vključi 

le takrat, ko ga v njo povabi otrok. Vzgojitelj mora otrokovo igro opazovati, zato da v primeru 

monotonosti in ponavljajočih se igralnih dejanj predlaga nov način in otroka spodbudi k 

višjim ravnem igre. Opazovanje igre je pomembno tudi zaradi laţjega spremljanja otrokovega 

razvoja. Pomembna je tudi vloga mediatorja, pri čemer vzgojitelj otrokom pomaga pri 

reševanju konfliktov, ki so v 1. starostnem obdobju zaradi teţav pri komunikaciji in ţelji po 

istih igralnih materialih, zelo pogosti (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Poleg najpogostejšega razloga za vključevanje v prosto igro, me je zanimalo tudi v katero 

vrsto igre (glede na vsebino) se najpogosteje vključijo. Pri tem me je zanimala tudi 

utemeljitev odgovora. Rezultati so prikazani v preglednici 8. 

 

Preglednica 8: Vrste iger, v katere se vzgojitelji najpogosteje vključujejo 

 

 Funkcijska 

igra 

Konstrukcijska 

igra 

Dojemalna 

igra 

Simbolna 

igra 

Igre s 

pravili 

Skupaj 

Vzgojitelj 

 

f 1 5 2 10 16 34 

f 

(%) 

2,94  14,71  5,88  29,41  47,06  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 6 1 10 9 26 

f 

(%) 

0,00 23,08  3,85  38,46  34,61  100,00  

SKUPAJ f 1 11 3 20 25 60 

f 

(%) 

1,67 18,33  5,00  33,33  41,67  100,00  

 

Iz rezultatov v preglednici 8 je razvidno, da se največji deleţ vzgojiteljev (47,06 %) 

najpogosteje vključuje v igre s pravili, pogosto se vključujejo tudi v simbolno igro (29,41 %). 

Vzgojitelji se najmanj vključujejo v funkcijsko (2,94 %) in dojemalno (5,88 %) igro, zatem 

sledi konstrukcijska igra (14,71 %). 
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Pomočniki vzgojiteljev se prav tako najpogosteje vključujejo v simbolno igro (38,46 %) in 

igre s pravili (34,61 %). V konstrukcijsko igro se vključuje 23,08 % pomočnikov vzgojiteljev. 

Nihče od pomočnikov vzgojiteljev se ne vključuje v funkcijsko igro.  

 

Pri izbiri odgovora glede vrste igre v katero se najpogosteje vključujejo, me je zanimala tudi 

utemeljitev odgovora.  

 

V konstrukcijsko igro se najpogosteje vključuje 14,71 % vzgojiteljev in 23,08 % 

pomočnikov vzgojiteljev, kar je razvidno iz preglednice 8. Med najpogostejšimi 

utemeljitvami za vključevanje v konstrukcijsko igro je motivacija otrok in pomoč pri igri 

zaradi otrokovih teţav s fino motoriko. V konstrukcijsko igro se najpogosteje vključujejo tudi 

z namenom, da opazujejo igro in spremljajo otrokov napredek v razvoju. Pri konstrukcijski 

igri otrok sestavlja različne dele v konstrukcijo. Pri tem je zelo pomembna natančnost, 

vztrajnost in fina motorika. Mlajši otroci imajo običajno pri tem teţave, zato je vključevanje 

vzgojitelja pri konstrukcijski igri zelo pomembno. Otroke spodbuja, jim pomaga in opazuje 

njihov razvoj in napredek. Pomemben je tudi jezikovni razvoj, saj otrok konstrukcijo tudi 

poimenuje in opiše kaj je sestavil, zgradil … Vzgojitelj pri tem otroka spodbuja z vprašanji 

(Kavčič, 2020). 

 

V simbolno igro se najpogosteje vključuje 29,41 % vzgojiteljev in 38,46 % pomočnikov 

vzgojiteljev, kar je prikazano v preglednici 8. Med najpogostejšimi utemeljitvami za 

vključevanje v simbolno igro, ki so jih navedli vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev je pogosta 

monotonost igre (prevladujejo podobne igralne situacije) in ker simbolna igra med prosto igro 

prevladuje. V simbolno igro se najpogosteje vključujejo tudi zato, da spremljajo otrokov 

razvoj in preko igre otrokom razlagajo stvaren svet (spoznavanje poklicev, učenje odnosov, 

reševanje konfliktov). Pri simbolni igri gre za igro pretvarjanja, pri čemer si otrok mentalno 

reprezentira predmete, osebe in dejanja iz resničnega in domišljijskega sveta (Marjanovič 

Umek, 2012). Prve oblike simbolne igre se pojavijo ţe okoli prvega leta starosti. V 1. 

starostnem obdobju se simbolna igra kaţe predvsem v posnemanju dejavnosti odraslih, s 

časom pa postaja vse bolj raznolika. Vloga vzgojitelja se kaţe predvsem v spodbujanju 

raznolikih igralnih dejanj, pri čemer otrokom predstavlja zgled. Pogosto tudi ilustrira dejanja 

(npr. cmoka, ţveči in srka, ko otrok hrani igračo), zastavlja vprašanja, jezikovno dopolnjuje in 

opisuje dejanja, poziva k dejanjem in pomaga pri izvedbi dejanja (Despotovski Ketiš, 2012).  
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Za funkcijsko igro se je med vzgojitelji odločila je ena oseba (2,94 %), ki je svojo izbiro 

utemeljila tako, da se vključuje v vse vrste igre, vendar je funkcijska pri tej starosti 

najpogostejša. Med anketiranimi pomočniki vzgojiteljev se za funkcijsko igro ni odločil 

nihče. Funkcijska igra se z razvojem pojavi prva in prevladuje v prvih dveh letih otrokovega 

ţivljenja, saj gre za razvijanje zaznavno-gibalnih funkcij s pomočjo gibanja (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). 

 

Za dojemalno igro sta se med vzgojitelji odločili dve osebi (5,88 %), med pomočniki 

vzgojiteljev pa ena oseba (3,85 %). Svojo izbiro so utemeljili tako, da se v dojemalno igro 

največkrat vključijo zato, ker mlajši otroci potrebujejo pomoč pri razumevanju določenih iger, 

zato jim pomagajo z razlago. Dojemalna igra se kaţe v otrokovem opazovanju, poslušanju, 

posnemanju in branju. Sprva se kaţe predvsem kot razumevanje navodil in poimenovanju 

predmetov, oseb in simbolov. Naloga vzgojitelja je, da otrokom razlaga in pomaga pri 

razumevanju navodil in poimenovanju predmetov, ljudi, ţivali v igri (Kavčič, 2020). 

 

Za igre s pravili se je med vzgojitelji odločilo 47,06 % anketirancev in med pomočniki 

vzgojiteljev 34,61 % anketirancev. Vsi anketiranci, ki se najpogosteje vključijo v igre s pravili 

(41,67 %) so svojo izbiro utemeljili na enak način. Torej v izbrano igro se najpogosteje 

vključujejo zato, ker otroci v 1. starostnem obdobju potrebujejo pomoč pri razlagi navodil in 

pravil igre, pri čemer jim pomagajo vzgojitelji. Igre s pravili se pogosteje pojavljajo po 

tretjem letu starosti, vendar se enostavnejše oblike pojavijo ţe po prvem letu. Pri tem je 

potrebna prisotnost odrasle osebe tj. vzgojitelja, ki otrokom pomaga pri podajanju navodil, 

razlagi pravil igre, demonstrira potek igre in deluje v vlogi mediatorja ter otrokom pomaga 

reševati konflikte (Devjak in Berčnik, 2018). 
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Zanimalo me je še, koliko časa na dan imajo otroci v 1. starostnem obdobju na voljo za prosto 

igro. Rezultati so prikazani v preglednici 9. 

 

Preglednica 9: Čas za prosto igro v 1. starostnem obdobju 
 

 Manj kot 1 

uro 

1 uro Več kot 1 

uro 

SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 7 27 34 

f (%) 0,00 20,59  79,41  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 3 4 19 26 

f (%) 11,54  15,38  73,08  100,00  

SKUPAJ f 3 11 46 60 

f (%) 5,00  18,33  76,67  100,00  

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da 79,41 % vzgojiteljev otrokom nameni več kot 1 uro časa za 

prosto igro na dan. Ostali vzgojitelji (20,59 %), otrokom za prosto igro namenijo 1 uro. 

Večina pomočnikov vzgojiteljev (73,08 %) otrokom prav tako nameni več kot 1 uro časa za 

prosto igro. 15,38 % pomočnikov vzgojiteljev za prosto igro nameni 1 uro in 11,54 % za 

prosto igro nameni manj kot 1 uro. 

 

Čas, ki ga otroci potrebujejo za igro je odvisen od starosti, igralnih spretnosti in vrste igre. 

Otrokom naj bi za prosto igro namenili od vsaj trideset do petdeset minut, saj naj bi v tem 

času izbrali ustrezne igrače in igralne materiale, prostor, morebitne soigralce, načrtovali 

vsebino igro ter se igrali (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 
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Pri naslednjem anketnem vprašanju sem anketirance z anketnim vprašanjem spodbudila k 

razmisleku o tem, kako pomembno je vključevanje v prosto igro v 1. starostnem obdobju v 

primerjavi z 2. starostnim obdobjem. Na lestvici so označili z nepomembno, manj pomembno, 

pomembno ali zelo pomembno. Rezultati so prikazani v preglednici 10. 

 

Preglednica 10: Primerjava mnenja anketirancev o pomenu vzgojiteljevega 

vključevanja v igro otrok v 1. in 2. starostnem obdobju 
 

 Nepomembno Manj 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 1 2 14 17 34 

f  (%) 2,94  5,88  41,18  50,00  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 5 11 10 26 

f (%) 0,00 19,23  42,31  38,46  100,00  

SKUPAJ f 1 7 25 27 60 

f (%) 1,66  11,67  41,67  45,00  100,00  

 

Polovica vzgojiteljev (50,00 %) meni, da je vključevanje v  igro otrok v 1. starostno obdobje 

v primerjavi z 2. starostnim obdobjem zelo pomembno, 41,18 % vzgojiteljev pa meni, da je 

pomembno. Najmanj vzgojiteljev (2,94 %) meni, da je vključevanje v igro otrok v 1. 

starostnem obdobju v primerjavi z 2. starostnim obdobjem, nepomembno. 

 

Največji deleţ pomočnikov vzgojiteljev (42,31 %) meni, da je vključevanje v igro otrok v 1. 

starostnem obdobju v primerjavi z 2. starostnim obdobjem, pomembno. 38,46 % pomočnikov 

vzgojiteljev meni, da je vključevanje v igro otrok v 1. starostnem obdobju v primerjavi z 2. 

starostnim obdobjem, zelo pomembno. Nihče izmed anketiranih pomočnikov vzgojiteljev ne 

meni, da je vključevanje v  igro otrok v 1. starostnem obdobju v primerjavi z 2. starostnim 

obdobjem, nepomembno.  

 

Menim, da je vzgojiteljevo vključevanje v igro otrok izrednega pomena, tako v 1., kot tudi v 

2. starostnem obdobju. Vsekakor pa je vzgojiteljeva vloga pri vključevanju v 1. starostnem 

obdobju nekoliko večja zaradi razvojnih značilnosti na različnih področjih (otrokove teţave 

pri komunikaciji, fini motoriki, socialnem vedenju, ne razumevanje pravil iger…).  
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10. 2 Vloga vzgojitelja pri simbolni igri otrok v 1. starostnem obdobju  

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (R2) sem ţelela izvedeti, kakšna je vloga vzgojitelja pri 

simbolni igri otrok v 1. starostnem obdobju. Najprej me je zanimalo, ali anketiranci menijo, 

da je vključevanje v simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju primerno in potrebno. 

Rezultati so prikazani v preglednici 11.  

 

Preglednica 11: Mnenje anketirancev o potrebi in primernosti vključevanja v simbolno 

igro otrok v 1. starostnem obdobju 
 

 Da Ne SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 24 10 34 

f (%) 70,59  29,41  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 18 8 26 

f (%) 69,23  30,77  100,00  

SKUPAJ f 42 18 60 

f (%) 70,00  30,00  100,00  

 

Kot je razvidno iz preglednice 11, večina vzgojiteljev (70,59 %) meni, da je vključevanje v 

simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju primerno in potrebno, medtem ko ostali 

vzgojitelji (29,41 %) menijo, da vključevanje ni primerno in potrebno. 

Prav tako večina pomočnikov vzgojiteljev (69,23 %) meni, da je vključevanje v simbolno igro 

otrok v 1. starostnem obdobju primerno in potrebno, ostalih 30,77 % pa meni, da vključevanje 

v simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju ni primerno in potrebno. 

 

Pri izbiri odgovora glede primernosti in potrebnosti vključevanja v simbolno igro otrok v 1. 

starostnem obdobju, me je zanimala tudi utemeljitev odgovora.  

 

Vzgojitelji (70,59 %) in pomočniki vzgojiteljev (69,23 %), ki menijo, da je vključevanje v 

simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju primerno in potrebno, so svoj odgovor v večini 

utemeljili tako, da menijo, da je vključevanje na pobudo otrok primerno, prav tako pa je igra 

pri mlajših otrocih pogosto monotona in jo s svojim vključevanjem nadgradijo in podaljšajo.  
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Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki menijo, da vključevanje v simbolno igro otrok v 1. 

starostnem obdobju ni primerno, so svoj odgovor v večini utemeljili tako, da menijo, da se 

morajo otroci igrati brez vmešavanja odraslih, po lastni domišljiji. 

 

Vzgojitelj se pogosto neposredno vključuje v simbolno igro mlajših otrok, pri čemer ilustrira 

dejanja (npr. cmoka, ţveči in srka, ko otrok hrani medvedka), zastavlja različna vprašanja 

(npr. »Kaj boš dal medvedku za piti?«), jezikovno dopolnjuje in opisuje dejanja, poziva k 

dejanjem, razlaga stanje med igro, pomaga pri izvedbi dejanja … (Despotovski Ketiš, 2012). 

 

Anketirance sem vprašala tudi po pogostosti vključevanja v simbolno igro. Pri tem so na 

lestvici označili pogostost vključevanja z nikoli, občasno, pogosto ali vedno. Rezultati so 

prikazani v preglednici 12. 

 

Preglednica 12: Stopnja pogostosti vzgojiteljevega vključevanja v simbolno igro otrok v 

1. starostnem obdobju 
 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 14 16 4 34 

f (%) 0,00 41,18  47,06  11,76  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 15 7 4 26 

f (%) 0,00 57,69  26,93  15,38  100,00  

SKUPAJ f 0 29 23 8 60 

f (%) 0,00 48,34  38,33  13,33  100,00  

 

Iz rezultatov v preglednici 12 je razvidno, da se 47,06 % vzgojiteljev pogosto vključuje v 

prosto igro otrok v 1. starostnem obdobju. 41,18 % vzgojiteljev se v prosto igro otrok v 1. 

starostnem obdobju vključuje občasno. 11,76 % anketiranih vzgojiteljev se vedno vključi v 

simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju. Največji deleţ med pomočniki vzgojiteljev 

(57,69 %) se v prosto igro otrok v 1. starostnem obdobju vključuje občasno. Med preostalim 

deleţem pomočnikov vzgojiteljev se 26,93 % pogosto vključi v simbolno igro in 15,38 % 

pomočnikov vzgojiteljev se vedno vključi v simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju.  
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Vključevanja v igro ne sme biti ne preveč in ne premalo. Vzgojitelj s prepogostim 

vključevanjem zavira otrokovo samostojnost in ustvarjalnost, zato igra izgubi pomen. 

Vzgojitelj otrokove simbolne igre ne sme spreminjati in neprestano podajati navodil kako se 

igrati. Vključevanje pa je nujno potrebno, kadar igra postane monotona ali nevarna (Devjak in 

Berčnik, 2018). 

 

Zanimalo me je  kako in na kakšen način se vzgojitelji najpogosteje vključijo v simbolno igro 

otrok v 1. starostnem obdobju. Pri tem so imeli anketiranci na voljo ponujene odgovore in 

moţnost svojega odgovora. Rezultati so prikazani v preglednici 13.  

 

Preglednica 13: Najpogostejši načini vključevanja v simbolno igro otrok v 1. starostnem 

obdobju 
 

Vzgojitelj Pomočnik 

vzgojitelja 

SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Fizična prisotnost 4 11,77  1 3,85  5 8,33  

Komentiranje / ilustriranje dogajanja 

igre 

0 0,00 3 11,53  3 

 

5,00  

Pomoč pri igralnih dejanjih 12 35,29  

 

7 26,92  

 

19 31,67  

Jezikovne spodbude in predlogi za 

drugačno dejanje 

7 20,59  9 34,62  16 26,67  

Kot enakovredni soigralec 9 26,47  5 19,23  14 23,33  

Drugo 2 5,88  1 3,85  3 5,00  

SKUPAJ 34 100,00 26 100,00 60 100,00 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev (35,29 %) se v simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju 

vključuje s pomočjo pri igralnih dejanjih. Nihče od vzgojiteljev se ne vključuje s 

komentiranjem / ilustriranjem dogajanja igre. Med anketiranimi pomočniki vzgojiteljev, je bil 

najpogostejši način vključevanja (34,62 %) z jezikovnimi spodbudami in predlogi za 

drugačno dejanje. Najmanj pomočnikov vzgojiteljev (3,85 %) se v simbolno igro vključuje s 

fizično prisotnostjo ob otroku.  
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Pod odgovor »drugo« sta vzgojitelja in pomočnik vzgojitelja zapisali, da je način 

vključevanja odvisen od situacij in poteka igre. 

 

Vzgojitelj na simbolno igro otrok vpliva posredno in neposredno. Posredno vpliva tako, da 

poskrbi za ekološke dejavnosti igre (čas, igralni material, prostor). Pomembno je, da otroka 

med simbolno igro opazuje in se po potrebi v njo tudi vključi. Neposredno vključevanje je 

vezano na fizično prisotnost ob otroku, vključevanje v igro kot soigralec ali kot ohranjanje 

igralnega okvirja preko komentiranja, pomoči pri igri, ilustriranja dejanj, jezikovnih spodbud 

ipd. (Fekonja Peklaj, 2012).  

 

10. 3 Igralni materiali za igro  

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) me je zanimalo, kakšne igralne materiale imajo 

otroci na voljo za prosto igro. 

 

Zanimalo me je, kako pomemben je po mnenju anketirancev ustrezen igralni material kot 

dejavnik za kakovostno otrokovo igro. Anketiranci so pomembnost na lestvici so označili z 

nepomemben, manj pomemben, pomemben ali zelo pomemben. Rezultati so prikazani v 

preglednici 14. 

 

Preglednica 14: Pomen ustreznega igralnega materiala kot dejavnik za kakovostno 

otrokovo igro 
 

 Nepomemben Manj 

pomemben 

Pomemben Zelo 

pomemben 

SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 2 5 27 34 

f (%) 0,00 5,88  14,71  79,41  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 0 7 19 26 

f (%) 0,00 0,00 26,92  73,08  100,00  

SKUPAJ f 0 2 12 46 60 

f (%) 0,00 3,33  20,00  76,67  100,00  
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Iz preglednice 14 je razvidno, da večina anketiranih vzgojiteljev (79,41 %) in večina 

anketiranih pomočnikov vzgojiteljev (73,08 %) meni, da je ustrezen igralni material zelo 

pomemben dejavnik za kakovostno otrokovo igro. 

 

Igralni material je pomemben, saj pogosto predstavlja razlog za začetek igre, določa vrsto igre 

in otroka usmerja na določeno temo igralnih dejavnosti. Igrače so pomembne tudi zato, ker za 

otroka pogosto predstavljajo posrednika, ki stoji med njim in svetom (Kamenov, 2006). 

 

Anketirancem sem zastavila zaprto vprašanje, pri katerem so odgovorili, ali so vse igrače in 

igralni material otrokom ves čas na voljo in na dosegu. Rezultati so prikazani v preglednici 

15. 

 

Preglednica 15: Dosegljivost in prisotnost igrač in igralnega materiala v igralnici 
 

 Da Ne SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 15 19 34 

f (%) 44,12  55,88  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 10 16 26 

f (%) 38,46  61,54  100,00  

SKUPAJ f 25 35 60 

f (%) 41,67  58,33  100,00  

 

Med vzgojitelji je 55,88 % anketiranih odgovorilo, da igrače in igralni material otrokom ni 

ves čas na voljo in na dosegu.  44,12 % anketiranih vzgojiteljev pa je odgovorilo, da so vse 

igrače otrokom ves čas na voljo. Tudi med anketiranimi pomočniki vzgojiteljev, je 

prevladoval odgovor »ne«, tj. 61,54 %.  

 

Za kakovostno igro ni pomembna velika količina igrač, temveč raznolikost igrač, ki so 

primerne otrokovi starosti, spodbujajo razvoj posameznika na vseh področjih in omogočajo 

socialne interakcije z vrstniki in odraslimi (Praznik, 2021).  
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Zanimalo me je, kako pogosto vzgojitelji zamenjajo igrače in igralni material po kotičkih. Pri 

tem so anketiranci lahko izbirali med ponujenimi odgovori ali pa zapisali svoj odgovor. 

Rezultati so prikazani v preglednici 16. 

 

Preglednica 16: Pogostost menjave igrač in igralnega materiala po kotičkih 
 

 Nikoli 1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

Drugo SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 3 11 20 34 

f (%) 0,00 8,83  32,35  58,82  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 3 15 8 26 

f (%) 0,00 11,54  57,69  30,77  100,00  

SKUPAJ f 0 6 26 28 60 

f (%) 0,00 10,00  43,33  46,67  100,00  

 

Kot je razvidno iz preglednice 16, je 32,35 % vzgojiteljev odgovorilo, da igrače in igralni 

material zamenjajo 1x mesečno. Največ anketiranih vzgojiteljev (58,82 %) odgovorilo s 

»drugo«. 

 

Med pomočniki vzgojiteljev največ anketiranih (57,69 %), igrače in igralni material po 

kotičkih zamenja 1x mesečno. Pri 30,77 % anketiranih pomočnikih vzgojiteljev je bil izbran 

odgovor »drugo«. 

 

Vzgojitelji (58,82 %) in pomočniki vzgojiteljev (30,77 %), ki so odgovorili z odgovorom 

»drugo«, so zapisali, da igrače in igralni material zamenjajo po potrebi, glede na interese 

otrok in mesečno temo, ki je v obravnavi. 

 

Pri izbiri odgovora glede pogostosti menjave igrač in igralnega materiala po kotičkih, me je 

zanimala tudi utemeljitev odgovora. Ker so bile utemeljitve zelo podobne in se med skupino 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev niso razlikovale, bom v nadaljevanju povzela 

utemeljitve vseh anketirancev glede na izbiro odgovora.  
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10,00 % vseh anketiranih zamenja igrače in igralni material 1x tedensko. Svoj odgovor so 

pojasnili tako, da na ta način otrokom ni dolgčas, saj zamenjajo le določene igrače, ki se jih 

drugače hitro naveličajo. 

 

Vsi anketiranci, ki igrače in igralni material menjavajo 1x mesečno (43,33 %) so svojo izbiro 

utemeljili s tem, da igralni material zamenjajo v povezavi z mesečno temo, ki jo obravnavajo 

z otroki. 

 

Največ anketirancev (46,67 %) je glede pogostosti menjave igralnega materiala izbralo 

odgovor »drugo«. Svoj odgovor so v večini utemeljili s tem, da je menjava igralnega 

materiala odvisna od interesa otrok in mesečne teme, ki jo obravnavajo. 

 

Za raznoliko igro, ki spodbuja vrstniške interakcije in otrokov razvoj, je potrebno 

spreminjanje vrste in števila igrač in menjava igralnih materialov. V raziskavah so ugotovili, 

da veliko število igrač in igralnega materiala ni vedno potrebno in primerno. Manjše število 

igrač spodbuja socialne interakcije med otroki, saj od otrok zahteva dogovarjanje, sodelovanje 

in reševanje konfliktov (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006).  

 

Anketirancem sem zastavila vprašanje, ali imajo otroci poleg strukturiranega materiala, na 

voljo tudi nestrukturiran material. Rezultati so prikazani v preglednici 17. 

 

Preglednica 17: Prisotnost nestrukturiranega materiala v igralnici 
 

 Da Ne SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 34 0 34 

f (%) 100,00  0,00 100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 26 0 26 

f (%) 100,00  0,00 100,00  

SKUPAJ f 60 0 60 

f (%) 100,00  0,00 100,00  
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Pri vseh anketiranih vzgojiteljih (100 %) in pomočnikih vzgojiteljev (100 %), imajo otroci v 

oddelku poleg strukturiranega materiala na voljo tudi nestrukturiran material. 

 

Pomembno je, da imajo otroci na voljo različne strukturirane in nestrukturirane materiale. 

Poleg strukturiranih igrač, mora biti prostor opremljen z različnimi slikami, izdelki, knjigami 

in revijami, nestrukturiranimi materiali, kot so npr. različno blago, škatle, naravne snovi 

(voda, pesek, listje, plodovi …), ogledala itn. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Pri naslednjem anketnem vprašanju so anketiranci označili katero vrsto nestrukturiranih 

materialov pogosteje nudijo v svojem oddelku. Rezultati so prikazani v preglednici 18. 

 

Preglednica 18: Vrsta nestrukturiranih materialov, ki jo vzgojitelji pogosteje nudijo 

otrokom v vrtcu 
 

 Naraven 

nestrukturiran 

material 

Umeten 

nestrukturiran 

material 

Nobenega SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 17 17 0 34 

f (%) 50,00  50,00  0,00 100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 7 19 0 26 

f (%) 26,92  73,08  0,00 100,00  

SKUPAJ f 24 36 0 60 

f (%) 40,00  60,00  0,00 100,00  

 

Kot je razvidno iz preglednice 18, je med vsemi anketiranimi pogosteje (60 %) zastopan 

umeten nestrukturiran material. 

 

Med vzgojitelji sta umeten in naraven nestrukturiran material enako zastopana. Polovica 

vzgojiteljev (50 %) v oddelku pogosteje nudi naraven nestrukturiran material, medtem ko 

druga polovica vzgojiteljev (50 %) otrokom pogosteje ponudi umeten nestrukturiran material. 

 

Pri pomočnikih vzgojiteljev je razlika med zastopanostjo vrste nestrukturiranega materiala 

večja. Večji deleţ pomočnikov vzgojiteljev (73,08 %) v oddelku otrokom pogosteje nudi 

umeten nestrukturiran material.  
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Ločimo naravne nestrukturirane materiale (voda, pesek, prst, mivka, sneg, veje, glina, 

plodovi) in umetne nestrukturirane materiale (zamaški, blago, vrvice, plastika, papir, stiropor, 

škatle, plastelin). Ker nestrukturirani materiali niso določeni in dodelani, ne predvidevajo 

določenega načina uporabe, kar ugodno vpliva na raznoliko igro z divergentnimi načini 

uporabe (Bregar, 2017). 

 

Zanimalo me je, kako pogosto lahko otroci v vrtec prinesejo svoje igrače. Rezultati so 

prikazani v preglednici 19. 

 

Preglednica 19: Pogostost možnosti nošenja igrač v vrtec 
 

 Nikoli Le ob 

uvajanju 

1x 

tedensko 

Vsak dan Drugo Skupaj 

Vzgojitelj 

 

f 4 2 2 12 14 34 

f 

(%) 

11,76  5,88  5,88  35,29  41,19  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 2 9 2 9 4 26 

f 

(%) 

7,69  34,62  7,69  34,62  15,38  100,00  

SKUPAJ f 6 11 4 21 18 60 

f 

(%) 

10,00  18,33  6,67  35,00  30,00  100,00  

 

Iz preglednice 19 je razvidno, da je večina anketiranih vzgojiteljev (41,19 %) na stopnjo 

pogostosti glede moţnosti nošenja igrač v vrtec odgovorila z odgovorom »drugo«. Pri tem je 

pod »drugo« tako med vzgojitelji (41,19 %), kot tudi pomočniki vzgojiteljev (15,38 %)  

prevladoval odgovor, da otroci v času epidemije zaradi Covid-19 lahko v vrtec prinesejo le 

ninice in druge ljubkovalne igrače, ki jih lahko uporabljajo le v času počitka. 

 

Drugi najpogostejši odgovor med vzgojitelji je bil »vsak dan«, saj pri 35,29 % vzgojiteljev, 

otroci v vrtec lahko vsak dan prinesejo svoje igrače. 11,76 % vzgojiteljev je odgovorilo, da 

otroci v vrtec nikoli ne smejo prinesti svojih igrač. 
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Med anketiranimi pomočniki vzgojiteljev sta bila najpogostejša odgovora, da otroci svoje 

igrače lahko v vrtec prinesejo le ob uvajanju (34,62 %) in vsak dan (34,62 %). 

 

Ljubkovalne igrače so za otroka zelo pomembne, saj pomirjajo, nudijo občutek varnosti in so 

zelo pomembne za otrokov čustveni razvoj. Predstavljajo tudi vez z domom in druţino, zato 

je njihova prisotnost tudi v vrtcu pogosto zelo pomembna (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

10. 4 Varno okolje med igro  

 

Pri zadnjem, četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) sem ţelela ugotoviti, kako vzgojitelji 

skrbijo za  varno okolje med igro.  

 

Zanimalo me je, kako pomemben je po mnenju anketirancev varen prostor kot dejavnik za 

kakovostno otrokovo igro. Anketiranci so pomembnost na lestvici so označili z nepomemben, 

manj pomemben, pomemben ali zelo pomemben. Rezultati so prikazani v preglednici 20. 

 

Preglednica 20: Pomen varnega prostora kot dejavnik za kakovostno otrokovo igro 
 

 Nepomemben Manj 

pomemben 

Pomemben Zelo 

pomemben 

SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 0 0 5 29 34 

f (%) 0,00 0,00 14,71  85,29  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 0 6 20 26 

f (%) 0,00 0,00 23,08  76,92  100,00  

SKUPAJ f 0 0 11 49 60 

f (%) 0,00 0,00 18,33  81,67  100,00  

 

Večina anketiranih vzgojiteljev (85,29 %) in večina anketiranih pomočnikov vzgojiteljev 

(76,92 %) meni, da je varen prostor zelo pomemben dejavnik za kakovostno otrokovo igro. 

Prostor je pomemben dejavnik kakovostne igre. Pomembno je, da je prostor  zdrav, varen in 

prijeten. Ker je prostor pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovosten potek igre, je pomembna 

organizacija različnih igralnih kotičkov (Kurikulum za vrtce, 1999).  
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Zanimalo me je tudi, ali so vse igrače, ki so na dosegu otrokom varne, torej primerne njihovi 

starosti in vsebujejo primerno dolţino vrvic, trakov, velikost delcev … Rezultati so prikazani 

v preglednici 21. 

 

Preglednica 21: Varnost in primernost igrač, ki so na dosegu otrokom 
 

 Da Ne SKUPAJ 

Vzgojitelj 

 

f 34 0 34 

f (%) 100,00  0,00 100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 25 1 26 

f (%) 96,15  3,85 100,00  

SKUPAJ f 59 1 60 

f (%) 98,33  1,66  100,00 

 

Vsi anketirani vzgojitelji (100,00 %) imajo v oddelku le igrače, ki so varne, primerne otrokovi 

starosti in vsebujejo primerno dolţino vrvic, trakov ipd. 

 

Tudi večji deleţ pomočnikov vzgojiteljev (96,15 %) ima v oddelku igrače, ki so otrokom 

varne. Pri enem odgovoru anketiranih pomočnikih vzgojiteljev (3,85 %) pa igrače, ki so na 

dosegu otrokom niso varne in primerne njihovi starosti. 

 

Pomembno je, da so igrače in igralni materiali primerni otrokovi starosti in razvojnim 

zmoţnostim, so multifunkcionalni in spodbujajo otrokov razvoj (Devjak in Berčnik, 2018). 

Poleg tega, da je igrača primerna otrokovi starosti, kar je na embalaţi označeno z 

»Neprimerno za otroke, mlajše od treh let«, moramo vedno preveriti ali igrača vsebuje daljše 

vrvice / trakove ali manjše delce, ki so nevarni zaradi moţnosti zadušitve (Nacionalni inštitut 

za javno zdravje, 2019). 
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Pri zadnjem anketnem vprašanju so anketiranci označili, kako pogosto pregledujejo, čistijo in 

razkuţujejo igrače. Pri tem so poleg ponujenih odgovorov, lahko izbrali tudi moţnost »drugo« 

in zapisali svoj odgovor. Rezultati so prikazani v preglednici 22. 

 

Preglednica 22: Pogostost pregledovanja, čiščenja in razkuževanja igrač 
 

 Nikoli 2x 

mesečno 

1x 

tedensko 

Vsak dan Drugo Skupaj 

Vzgojitelj 

 

f 0 2 14 14 4 34 

f 

(%) 

0,00 5,88  41,18  41,18  11,76  100,00  

Pomočnik 

vzgojitelja 

f 0 5 12 6 3 26 

f 

(%) 

0,00 19,23  46,15  23,08  11,54  100,00  

SKUPAJ f 0 7 26 20 7 60 

f 

(%) 

0,00 11,67  43,33  33,33  11,67  100,00  

 

Iz preglednice 22 je razvidno, da večji deleţ anketiranih vzgojiteljev igrače pregleduje, čisti in 

razkuţuje 1x tedensko (41,18 %). Enak deleţ vzgojiteljev (41,18 %) igrače vsak dan pregleda, 

očisti in razkuţi. Pri 11,76 % anketiranih vzgojiteljev je bilo pod odgovorom »drugo« 

najpogosteje omenjeno čiščenje po potrebi in pogostejše čiščenje ob pojavu nalezljivih 

bolezni. 

 

Večina pomočnikov vzgojiteljev (46,15 %) igrače pregleda, očisti in razkuţi 1x tedensko. 

Drugi najbolj pogost odgovor med pomočniki vzgojiteljev je bil odgovor »vsak dan« (23,08 

%). Pri 11,54 % anketiranih pomočnikih vzgojiteljev je bilo pod odgovorom »drugo« 

najpogosteje omenjeno čiščenje po potrebi in pogostejše čiščenje v času epidemije, kar so 

vrtci dobili v navodilih za preprečevanje širjenja virusa. 

 

Pomembno je redno pregledovanje igrač, saj se lahko po daljši uporabi poškodujejo in tako 

postanejo nevarne (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). Igralni materiali morajo biti 

izdelani iz trpeţnega in varnega materiala, ki dopušča čiščenje in razkuţevanje (Devjak in 

Berčnik, 2018).   



61 
 

11 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 

 

Pred pisanjem diplomskega dela sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo 

na igro in vlogo vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju. Znotraj raziskovalnih 

vprašanj sem pripravila anketna vprašanja, s pomočjo katerih sem odgovorila na zastavljena 

vprašanja raziskave. 

 

R1: Kakšna je vloga vzgojitelja pri prosti igri otrok v 1. starostnem obdobju? 

 

Na prvo raziskovalno vprašanje sem odgovorila z anketnimi vprašanji št. 1, 2, 3.1,  3.2, 4.1, 5 

in 6. 

 

Mnenje anketirancev glede njihove vloge pri igri otrok v 1. starostnem obdobju se je nanašalo 

predvsem na skrb za ekološke dejavnike (čas za igranje, prostor in igralni material), 

opazovanje otrokove igre (sledenje otrokovemu razvoju), pomoč pri reševanju konfliktov 

zaradi igralnega materiala, spodbujanje in motivacijo otrok med igro, skrb za varnost otroka 

med igro, neposredno vključevanje v otrokovo igro na pobudo otrok (igranje z otroki), 

navajanje na red (ustrezno ravnanje z igračami in pospravljanje) in tudi na animacijo otrok 

(stalno usmerjanje, demonstracija igre). 

 

Večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev se zaveda, da je prosta igra zelo pomembna 

za otrokov zdrav razvoj. Več kot polovica vseh anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev za prosto igro nameni več kot 1 uro na dan. 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev meni, da je vključevanje vzgojitelja v igro otrok v 1. 

starostnem obdobju v primerjavi z 2. starostnim obdobjem zelo pomembno, večina 

pomočnikov vzgojiteljev pa meni, da je pomembno. 

 

Glede pogostosti vključevanja v prosto igro otrok se večina vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev pogosto vključuje. Vzgojitelji se najpogosteje vključijo zato, da lahko opazujejo 

razvoj otroka, prav tako večina pomočnikov vzgojiteljev. Med drugimi pogostimi razlogi za 

vključevanje je neustrezna in nevarna igra. Glede na vrsto igre se vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev največ vključujejo v igre s pravili, zato da razloţijo pravila in potek igre ter 

simbolno igro, ker slednja med časom za prosto igro prevladuje.  
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R2: Kakšna je vloga vzgojitelja pri simbolni igri otrok v 1. starostnem obdobju? 

 

Na drugo raziskovalno vprašanje sem odgovorila z anketnimi vprašanji št. 4.2, 7 in 8. 

Večina vseh anketiranih (70 %) meni, da je vključevanje v simbolno igro primerno in 

potrebno, ostalih 30 % anketiranih pa se s tem ne strinja.  

 

Vzgojitelji  in pomočniki vzgojiteljev, ki menijo, da je vključevanje v simbolno igro otrok v 

1. starostnem obdobju primerno in potrebno, pravijo, da je vključevanje na pobudo otrok 

primerno, prav tako pa je igra pri mlajših otrocih pogosto monotona in jo s svojim 

vključevanjem nadgradijo in podaljšajo. Anketiranci, ki menijo, da vključevanje v simbolno 

igro otrok v 1. starostnem obdobju ni primerno, trdijo, da se morajo otroci igrati brez 

vmešavanja odraslih, po lastni domišljiji. 

 

Večina vzgojiteljev se v simbolno igro vključuje pogosto, medtem ko se pomočniki 

vzgojiteljev vključujejo občasno. V simbolno igro se tako vzgojitelji, kot tudi pomočniki 

vzgojiteljev največ vključujejo s pomočjo pri igralnih dejanjih, jezikovnimi spodbudami in 

kot enakovredni soigralci. 

 

R3: Kakšne igralne materiale imajo otroci na voljo za prosto igro?  

 

Na tretje raziskovalno vprašanje sem odgovorila z anketnimi vprašanji št. 3.3, 9, 10, 11, 12 in 

13. 

 

Večina vseh anketirancev se zaveda, da je ustrezen igralni material zelo pomemben dejavnik 

za kakovostno otrokovo igro. Večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v svojem 

oddelku nima vseh igrač in igralnega materiala na dosegu otrokom.  

 

Vzgojitelji igralni material največkrat zamenjajo po potrebi glede na interes otrok in glede na 

mesečno temo, ki jo obravnavajo z otroki. Pomočniki vzgojiteljev igralni material 

najpogosteje zamenjajo 1x mesečno, pri čemer je razlog prav tako tema, ki je prisotna določen 

mesec.  
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Vsi anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev nudijo otrokom nestrukturiran material. 

Pri anketiranih vzgojiteljih sta umeten in naraven nestrukturiran material enako pogosto 

ponujena, medtem ko pomočniki vzgojiteljev večkrat ponudijo umeten nestrukturiran 

material. 

 

Večina anketiranih otrokom omogoča, da vsak dan prinesejo svoje igrače v vrtec, čeprav je 

pod odgovorom »drugo« pogosto omenjena trenutna situacija s Covid-19, pri čemer  so zaradi 

ukrepov omejili uporabo domačih igrač le na čas počitka, ko lahko uporabijo ljubkovalne 

igrače. 

 

R4: Kako vzgojitelji skrbijo za  varno okolje med igro? 

 

Na četrto raziskovalno vprašanje sem odgovorila z anketnimi vprašanji št. 3.4, 14 in 15. 

Večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev se zaveda, da je varen prostor zelo pomemben 

dejavnik za kakovostno igro. 

 

Vsi vzgojitelji pravijo, da so vse igrače, ki so na dosegu otrokom varne, primerne njihovi 

starosti in vsebujejo primerno dolţino vrvic, trakov in velikost delcev. Tudi večina 

pomočnikov vzgojiteljev trdi tako. Presenetil je odgovor 1 anketiranega pomočnika 

vzgojitelja, ki pravi, da niso vse igrače varne in primerne starosti otrok. 

 

Večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev igrače pregleduje, čisti in razkuţuje vsak dan 

ali 1x tedensko. Pri tem je pod odgovorom »drugo« pogosta opomba, da je čiščenje igrač 

odvisno in po potrebi pogostejše čiščenje ob pojavu nalezljivih bolezni. Omenjeno je tudi 

pogostejše čiščenje in razkuţevanje v času epidemije, zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev 

Covid-19. 
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12 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala vlogo vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju. 

Ker je igra otrokova prevladujoča dejavnost v predšolskem obdobju in se preko nje ne le 

zabava temveč tudi razvija ter uči, se mi je zdela ta tematika več kot primerna za študij 

literature in raziskavo prakse. 

 

V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelila igro, njene značilnosti, 

dejavnike in  pomen za otrokov razvoj. Opisala sem vrste iger glede na vsebino in socialno 

udeleţbo ter predstavila igrače in igralni material. V zadnjih poglavjih sem se osredotočila 

tudi na vlogo odraslega pri igri otrok ter nekaj besed namenila tudi opisu značilnosti otrok v 

1. starostnem obdobju v povezavi z igro in igračami. 

 

V empiričnem delu sem izvedla raziskavo s pomočjo vprašalnikov. Vprašalnik sem 

oblikovala na spletni strani 1KA spletna anketa in povezavo do ankete objavila na druţbenem 

omreţju v skupini Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok. Vzorec je bil slučajnosten. 

Ţelela sem odgovore vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, zato sem k izpolnjevanju 

povabila obe skupini. Anketni vprašalnik je izpolnilo 34  vzgojiteljev in 26 pomočnikov 

vzgojiteljev, skupaj 60 anketirancev. Odgovore, ki sem jih pridobila sem razdelila na 

odgovore vzgojiteljev in odgovore pomočnikov vzgojiteljev, ter jih prikazala s pomočjo 

preglednic in opisno interpretirala. 

 

Z raziskavo sem ţelela preveriti kakšna je praksa v primerjavi s teoretičnimi izhodišči in 

anketirance spodbuditi k refleksiji o velikem pomenu lastne vloge pri vključevanju v igro 

otrok v 1. starostnem obdobju. Ţelela sem preveriti v kolikšni meri se vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev zavedajo pomena igre za zdrav razvoj otrok, ali se v igro vključujejo, na kakšen 

način in v katere vrste iger se najpogosteje vključijo. Zanimalo me je tudi, koliko časa na dan 

namenijo za prosto igro otrok v 1. starostnem obdobju, ali skrbijo za varen prostor med igro in 

ali imajo otroci na voljo ustrezne, varne in raznolike igralne materiale. Ugotovila sem, da se 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v večini zavedajo pomena igre za otrokov zdrav razvoj. 

Zavedajo se tudi lastne vloge pri vključevanju v igro otrok v 1. starostnem obdobju, zato se 

vključujejo tako neposredno, kot tudi posredno in skrbijo za čas, varen prostor in ustrezen 

igralni material.   
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Tudi sama sem preko študija literature ugotovila, da je čas za prosto igro zelo pomemben, 

zato ker se otroci v igri ne le zabavajo, temveč tudi veliko naučijo in razvijajo svoje 

sposobnosti ter spretnosti. Prav zato se bom pri svojem delu trudila, da bodo imeli otroci za 

prosto igro na voljo čim več časa in jo bom čim manjkrat prekinjala. Spoznala sem, da je 

vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju zelo pomembna. Vzgojitelj skrbi za 

ekološke dejavnike igre (dovolj časa za igro, varen prostor, raznoliki igralni materiali, ki 

spodbujajo raznoliko igro in ustrezajo otrokovi starosti, razvojnim zmoţnostim in interesom). 

Poleg časa za igro, varnosti in igralnih materialov, pa je vloga vzgojitelja pri otrokovi igri še 

veliko večja. Vloga vzgojitelja se kaţe tudi v opazovanju otroka med igro, saj na ta način 

spremlja njegov razvoj in mu tako laţje pomaga ter ga spodbuja, da doseţe največ kar lahko. 

Vzgojitelj otrokom v 1. starostnem obdobju pomaga pri reševanju konfliktov med igro, ki so 

zaradi ţelje po isti igrači in teţav pri komunikaciji med otroki zelo pogosti. Otroke med igro 

navaja na ustrezno ravnanje z igračami ter red pri pospravljanju. Otroci v 1. starostnem 

obdobju potrebujejo nekoliko več pomoči pri demonstraciji, razlagi in usmerjanju poteka igre 

pri igrah s pravili, pri čemer jim prav tako pomaga vzgojitelj. Seveda pa se vzgojitelj v igro 

vključuje tudi neposredno, tako da se z njimi igra, na pobudo otrok ali pa zaradi monotonosti 

igre. Vse to bom tudi sama upoštevala v praksi in se v igro vključevala tako posredno kot tudi 

neposredno. 
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14 VIRI SLIK 

 

Slika 1: Znak »Dobra igrača« 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (16. 12. 2019). Pravila za izbiro varnih igrač za 
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Slika 2: Oznaka EN 71  
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Slika 3: Oznaka CE   

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (16. 12. 2019). Pravila za izbiro varnih igrač za 
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Slika 4: Oznaka »Neprimerno za otroke, mlajše od treh let«  

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (16. 12. 2019). Pravila za izbiro varnih igrač za 
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https://www.nijz.si/sl/pravila-za-izbiro-varnih-igrac-za-majhnega-otroka
https://www.nijz.si/sl/pravila-za-izbiro-varnih-igrac-za-majhnega-otroka
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15 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Zala Šuštaršič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela z naslovom Vloga vzgojitelja pri igri otrok v 1. starostnem obdobju sem 

pripravila anketni vprašalnik, ki je anonimen in je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojiteljev, ki imajo izkušnje z delom v 1. starostnem obdobju. Vljudno vas prosim, da si 

vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik. Rezultati bodo uporabljeni 

izključno za namene raziskave za diplomsko delo. 

Ţe vnaprej se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in pomoč pri raziskavi. 

Spol: 

a) Moški 

b) Ţenski 

Delovno mesto: 

a) Vzgojitelj 

b) Pomočnik vzgojitelja 

Leta izkušenj z delom v 1. starostnem obdobju: 

a) Manj kot 5 let  

b) 5 – 15 let  

c) 15 – 30 let  

d) Več kot 30 let 

 

1. Kakšna je po vašem mnenju vloga vzgojitelja (naloge) pri prosti igri otrok v 1. 

starostnem obdobju?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Koliko časa na dan imajo otroci v 1. starostnem obdobju na voljo za prosto igro? 

a) Manj kot 1 uro. 

b) 1 uro. 

c) Več kot 1 uro. 

 

3. Prosim, da v spodnji preglednici označite kako pomembne se vam zdijo navedene 

trditve. 

 Nepomembna Manj 

pomembna 

Pomembna Zelo 

pomembna 

Kako pomembna je po vašem 

mnenju prosta igra za otrokov zdrav 

razvoj? 

 

 

   

Kako pomembno se vam zdi 

vključevanje vzgojitelja v igro otrok 

v 1. starostnem obdobju v primerjavi 

z 2. starostnim obdobjem? 

    

Kako pomemben se vam zdi 

ustrezen igralni material kot 

dejavnik za kakovostno otrokovo 

igro? 

 

 

 

   

Kako pomemben se vam zdi varen 

prostor kot dejavnik za kakovostno 

otrokovo igro? 

    

 

4. Prosim, da v spodnji preglednici označite pogostost izvajanja zapisanih dejavnosti. 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

Kako pogosto se vključujete v prosto 

igro otrok v 1. starostnem obdobju? 

    

Kako pogosto se vključujete v simbolno 

igro otrok v 1. starostnem obdobju? 
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5. S kakšnim razlogom se največkrat vključite v prosto igro otrok? 

a) Na pobudo otrok.  

b) Ker je igra neustrezna (konflikti) in nevarna. 

c) Ker je igra monotona in je otrok ne nadgrajuje.  

d) Ker se ţelim igrati z otroki – samoiniciativno.  

e) Zato, da lahko opazujem razvoj otroka. 

f) Drugo (prosim, napišite): ________________. 

 

6. V katero vrsto igre (glede na vsebino) se najpogosteje vključite? 

a) Funkcijska igra. 

b) Konstrukcijska igra.  

c) Dojemalna igra. 

d) Simbolna igra. 

e) Igre s pravili. 

 

6.1 Prosim, pojasnite, kakšen je razlog, da se v izbrano vrsto igre najpogosteje vključite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ali se vam zdi vključevanje v simbolno igro otrok v 1. starostnem obdobju primerno 

in potrebno?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

7.1 Prosim, pojasnite svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Kako / na kakšen način se največkrat vključite v simbolno igro otrok v 1. starostnem 

obdobju? 

a) Fizična prisotnost ob otroku. 

b) Komentiranje oz. ilustriranje dogajanja igre. 

c) Pomoč pri igralnih dejanjih (npr. oblačenje dojenčka). 

d) Jezikovne spodbude in predlogi za drugačno dejanje.  

e) Kot enakovredni soigralec. 

f) Drugo (prosim, napišite): ________________. 

 

9. Ali so vse igrače in igralni material otrokom ves čas na voljo in na dosegu?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

10. Kako pogosto zamenjate igrače in igralni material po kotičkih? 

a) Nikoli. 

b) 1x tedensko. 

c) 1x mesečno. 

d) Drugo (prosim, napišite): ________________. 

 

10.1 Prosim, pojasnite svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Ali imajo otroci poleg strukturiranega materiala na voljo tudi nestrukturiran 

material?  

a) Da. 

b) Ne. 
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12. Katero vrsto nestrukturiranih materialov pogosteje nudite otrokom v vrtcu? 

a) Naraven nestrukturiran material (voda, veje, plodovi, pesek, listje …). 

b) Umeten nestrukturiran material (zamaški, kocke, blago, karton, škatle…).  

c) Nobenega. 

 

13. Kako pogosto lahko otroci v vrtec prinesejo svoje igrače?  

a) Nikoli.  

b) Le ob uvajanju v vrtec.  

c) 1x tedensko. 

d) Vsak dan. 

e) Drugo (prosim, napišite): ________________. 

 

14. Ali so vse igrače, ki so na dosegu otrokom varne (primerne njihovi starosti ter 

vsebujejo primerno dolžino vrvic, trakov in velikost delcev)?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

15. Kako pogosto pregledujete, čistite in razkužujete igrače? 

a) Nikoli. 

b) Dvakrat mesečno. 

c) Enkrat tedensko.  

d) Vsak dan. 

e) Drugo (prosim, napišite): ________________. 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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