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POVZETEK 

 

Za naslov diplomske naloge Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu sem se odločila na 

podlagi svojih opaţanj, in sicer, ker v drugem starostnem obdobju zelo malo uporabljajo 

blago. Otrokom sem zato ţelela preko igre in različnih dejavnosti pribliţati blago in 

pripomočke za šivanje, skratka ponuditi ga kot obogatitveno dejavnost v vrtcu. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretični in drugi empirični. V prvem 

delu sem predstavila pedagoške in psihološke značilnosti predšolskih otrok, starih od 3 do 4 

leta. Opisala sem razvoj in vrste iger, pomen predmetov v otroški igri, kako sta pomembna 

ustvarjalnost otrok in učenje z odkrivanjem. 

 

V drugem, empiričnem delu, pa so predstavljeni motivacija otrok, ki je zelo pomembna za 

delo z otroki, dejavnosti z analizami, ki sem jih izvedla z otroki, in delavnica s starši. 

Rezultate intervjujev, ki sem jih opravila z otroki, sem predstavila grafično. Prvič sem otroke 

intervjuvala pred dejavnostmi. Hotela sem izvedeti, koliko otroci poznajo blago. Drugič pa 

sem opravila intervjuje po končanih dejavnostih, vključno z delavnico s starši. Na podlagi 

prvega intervjuja sem organizirala dejavnosti, seveda s pomočjo otrok in njihovih idej. 

Rezultate intervjujev sem ravno tako predstavila dvakrat. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, igra, ustvarjalnost, učenje, motivacija, blago. 
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SUMMARY 

 

For my thesis of Understanding and transforming fabric in kindergarten I decided upon the 

basis of my observations. Namely, children of this age group have little knowledge about 

fabric. So I wanted to offer children knowledge about basis of fabric and through games and 

various activities bring them supplies and accessories for sewing. In short, I wanted to  enrich 

children activities in the kindergarten. 

 

Thesis consists of two parts. The first, theoretical and the other empirical. In the first part I 

present a pedagogical and psychological characteristics of children in the age group between 

three and four years. I described the development and types of games, the importance of 

objects in a child's game and how important are children's creativity and learning through 

discovery. 

 

 In the second, empirical part, I presented how important are motivation when you work with 

children, different activities combined with the analyses that I conducted with them and a 

workshop they had with parents. The results of the interviews that I conducted with children, 

were presented graphically. First I interviewed children before we performed activities with 

fabric. I wanted to know how many children are familiar with different fabric. Second 

interviews were performed after we finished our activities including a workshop with parents. 

According to the results of the first interview I organized activities, of course, with the help of 

children and their ideas. The results of both interviews are presented in table and graph forms. 

 

 

KEY WORDS: preschool children, play, creativity, learning, motivation, fabric. 
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I UVOD 

 

Igra je pri otroku zelo pomembna in nepogrešljiva za učenje in njegov razvoj tako gibalnih 

spretnosti kot tudi emocionalnih in kognitivnih sposobnosti. Igre ga učijo zdravega 

čustvovanja in odzivanja na dogajanje v okolici, vzbujajo mu čut za soljudi in privzgajajo 

zdrave ţivljenjske navade. 

 

Vendar da bi dosegli vse to, ne potrebujemo vedno igrače, ampak zdi se mi zelo pomembno, 

da jim ponudimo različne predmete in materiale, ki lahko ravno tako sluţijo igri, posledično 

pa s tem  učenju in ustvarjalnosti. Zato je zelo pomembno, da jim mi odrasli, ki se z njimi 

ukvarjamo, ponudimo moţnost, da z lastno aktivnostjo pridejo do informacij, odgovorov in 

rešitev, posledično pa tudi do novega znanja in spoznanj. Pomembno je, da kdorkoli je pri 

otrocih, vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, vpliva na otroke pozitivno, pomirjujoče, 

vzpodbudno, da je odprt za njihove ideje, vprašanja, teţave itd. Odrasla oseba je zgled za 

otroke za pozitivno komunikacijo. Vse to je potrebno, da se ustvari prijetno vzdušje v vrtcu in 

v skupini. Skratka, vzeti si moramo dovolj časa za njih in za dejavnost, ki jo načrtujemo, saj 

bomo samo tako dosegli dobre rezultate. Učenje in vzgoja na tak način sta prijazna tako za 

otroke kot tudi za starše.  

 

Nacionalni program za vrtce – kurikulum za vrtce omogoča vzgojiteljem različno izbiro 

metod in načinov dela. Vendar pa je potrebno poznati razvojno pot otroka, upoštevati 

značilnosti starostnega obdobja in individualne potrebe ali razlike otrok. 

 

Kadar otroci rokujejo z različnimi predmeti in materiali, si gradijo nove predstave o okolju, v 

katerem ţivijo, začnejo se razvijati njihove lastne miselne sposobnosti.  

 

Otroci, stari od 3 do 4 leta, lahko ob pomoči odraslih ali samostojno sami izdelujejo iz 

različnih umetnih ali naravnih materialov zanimive umetnije. Pomembno je, da jim 

zagotovimo dovolj različnega materiala. Ob izdelovanju, pa naj bodo to likovna dela ali pa 

kakšni drugi izdelki, otroci spoznavajo lastnosti in kakovost materiala. S tem pa si širijo svoje 
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znanje. Bistvo vsega pa je igra, ki je za otroke prijetna. V igri pa so povezana vsa področja 

kurikula.   

 

V diplomski nalogi ţelim pokazati prav to. Prek igre na njim primeren način pridobiti nova 

znanja. Ţelim raziskati, koliko otroci poznajo blago in šiviljske pripomočke. Ali bo zaznati 

razliko med dečki in deklicami pri preoblikovanju blaga? Katera vrsta blaga jim bo bolj všeč? 

Ali pisano blago ali debelo, tanko, gladko, hrapavo, umetno krzno itd? Mogoče pa otroci ne 

bodo pokazali takšnega zanimanja, kot ga pričakujem. Pa tudi, ali bo opazen napredek pri 

uporabi različnih tehnik in pri poznavanju blaga ob opravljenih dejavnostih iz te tematike? 

Predvsem pa ţelim predstaviti bralcu, da so otroci stari, od 3 do 4 leta, sposobni spoznavati 

blago, če jim ga predstavimo na primeren način. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA, STAREGA 3 - 4 LETA 

 

 
Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, ki se ga ne sme uokviriti v recepte in tudi ne v 

predlagane rešitve, ki bi bile enako dobre za vse otroke, in sicer morda zgolj zato, ker so jih 

napisali strokovnjaki. Ocenjujemo pa, da je za kakovostno delo v vrtcu pomembno 

poznavanje otroka, poznavanje in razumevanje načel in ciljev predšolske vzgoje v vrtcu, 

poznavanje teoretskih ozadij posameznih področij dejavnosti in še zlasti različnih pristopov in 

načinov dela, ki so primerni za predšolske otroke ter razumevanje vrtca kot strokovne 

institucije (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 3). 

 

Večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje posebej poudarja otroka kot središče oz. 

izhodišče vzgojnega dela v vrtcu in v tem kontekstu razvojno ustrezne programe oz. kurikule. 

L. Katz meni, da sta načrtovanje kurikula in odločitev, kaj naj bi se učilo in kako naj bi se 

učilo, odvisna od tega, kaj vemo o otrokovem razvojnem statusu in od našega razumevanja 

povezave med zgodnjimi izkušnjami in kasnejšim razvojem (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 

28-29). 

 

V nadaljevanju opisujemo nekatera splošna načela otrokovega razvoja. 

Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje (fizično in socialno). 

Oba dejavnika prispevata k rasti in razvoju, kar seveda izključuje črno-belo nasprotje: ali 

narava ali vzgoja. Čeravno ima dednost npr. večji vpliv na otrokov temperament, energetsko 

raven, zaporedje telesnega in intelektualnega razvoja, ni nobena telesna značilnost, razen 

morda barva oči, barva las, oblika nosu določena izključno z dednostjo ali izključno z 

okoljem. Tako je npr. učenje hoje odvisno od moči mišic, razvoja koordinacije (oboje je 

pogojeno z dednostjo), hkrati pa je odvisno tudi od okolja, in sicer ne le pri razvoju hoje kot 

spretnosti, temveč tudi pri spodbujanju razvoja drugih spretnosti, npr. valjanja, sedenja, 

plazenja, ki se pojavljajo pred hojo (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 29). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Sonja Pezdirc; diplomsko delo 

~ 4 ~ 
 

V razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oz. razvojna obdobja in 

linearnost v razvoju, pri tem novi vidiki razvoja vključujejo zgodnejše in na njih gradijo. 

Razvoj poteka v predvidljivih smereh, v smeri večje celovitosti, organizacije in 

internalizacije. Gre npr. za moţnost širjenja in poglabljanja otrokovih izkušenj in znanja z 

uporabo različnih ravni simbolnega znanja, npr. z risanjem, slikanjem, pripovedovanjem, 

gradnjo … (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 29). 

 

Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. Otrok svoje lastne 

hipoteze preizkuša na različne načine: preko socialnih interakcij, s fizičnimi manipulacijami, 

preko lastnih miselnih struktur. Z razvojem miselnih struktur npr. pride do razumevanja 

različnih simbolov, toda simboli, ki jih porablja sam (številčni simboli, abeceda), so tisti, 

uporabljeni znotraj njegove kulture in preneseni s strani odraslih (Marjanovič Umek, L. 2001: 

str. 29). 

 

Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno so med seboj 

povezana. Razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja in obratno. Npr. ko se 

dojenček plazi in prične hoditi, se poveča njegova sposobnost raziskovanja in s tem razvoja 

mišljenja ter obratno; razvoj otrokovih jezikovnih spretnosti vpliva na sposobnost 

vzpostavljanja socialnih odnosov z odraslimi in drugimi otroki, tako lahko spretnosti v 

socialnih interakcijah spodbujajo ali ovirajo jezikovni razvoj (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 

29-30). 

 

V razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi za nazadovanje. Za razvoj so značilni 

doseţki in izgube, povedano drugače, npr. mlajši otrok ima večjo sposobnost zapomnitve 

podatkov kot odrasla oseba, vendar ima istočasno manj izdelane strategije zapomnitve 

(Marjanovič Umek, L. 2001: str. 30) 

 

Individualne razlike med otroki. Gre najmanj za dve dimenziji, vezani na otrokov razvoj, in 

sicer povprečnost oz. normativnost v razvoju in enkratnost vsakega otroka kot posameznika. 

Glede na razlike med kronološko enako starimi otroki je lahko otrokova starost prepoznavna 

zgolj kot grobi pokazatelj razvojne zrelosti (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 30). 
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Kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. V celotnem ţivljenjskem ciklusu so prisotna 

časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in učinkovita za učenje posameznih spretnosti kot neka 

druga obdobja. Določeno razvojno obdobje oz. leta so najbolj učinkovita za razvoj na 

posameznih področjih. Npr. prva tri leta otrokovega ţivljenja so optimalno obdobje za razvoj 

govora in komunikacijskih spretnosti. Ker je razvoj govora v veliki meri povezan tudi z 

okoljem, je moč določene primanjkljaje, vezane na okolje, kasneje nadoknaditi, vendar takšno 

posredovanje zahteva velik napor (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 30). 

 

Za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, 

čeprav sam teţi k situacijam, ki mu dajejo priloţnost, da deluje v svoji razvojni starosti. 

Konflikt, ki poruši aktualno stopnjo razvoja, zahteva od otroka premik na kakovostno višjo 

razvojno stopnjo, vendar se to zgodi le takrat, ko razkorak med aktualnim razvojem in 

razvojem, h kateremu teţi, ni prevelik (Marjanovič Umek, L. 2001: str. 30). 

  

 

1.1 OTROŠKA IGRA 

 

Pri vzgojnem delu v predšolski dobi ima igra osrednje mesto, saj otrok razvija, gradi in 

oblikuje svojo osebnost v igri in igranju. Igranje je najpomembnejša značilnost otroške dobe 

(Papotnik, A. 1993: str. 11). 

 

Pri igri prihaja do potrjevanja in spoznavanja samega sebe v oţjem in širšem druţbenem 

okolju. Samopotrjevanje pa je silnica, gibalo, ki usmerja otroka k novim dejavnostim, s 

katerim razvije zaznavne in gibalne sposobnosti, mentalne sposobnosti, ustvarjalnost, delavne 

navade (Papotnik, A. 1993: str. 11). 

 

V igri otrok predstavlja, si zamišlja, konstruira, prireja in razčlenjuje svoje izkušnje ter tako s 

svojo aktivnostjo prihaja do spoznanja o sebi, o drugih ljudeh in predmetih, ki jih uporablja za 

igro, delo. Z igro začne otrok komunicirati z okolico, pridobiva druţbene oblike obnašanja, 
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predstave o sebi in odnosu do okolice. Otrok ob igri spoznava, da mu je potreben vrstnik – 

partner, kar ima pomemben vpliv za socializacijo in druţbenomoralni razvoj predšolskega 

otroka. V igri otrok svobodno izraţa in prinaša odločitve, to vpliva na razvoj samostojnosti in 

njegov odnos do prevzete aktivnosti. Čustvovanje in motivacija otrok za igro sta najpogosteje 

izvor veselja, kar pozitivno vpliva na mentalno zdravje otrok. Igra je prav tako lahko zaščita 

pred nevrozami, ki se pojavljajo pri otrocih, ki so preveč obremenjeni z raznim delom 

(Papotnik, A. 1993: str. 11). 

 

Nekateri psihologi razlagajo igro kot specifični način učenja, ki mora imeti dominantno in 

vodilno mesto v predšolskem obdobju. Mnenja so, da si igra in učenje nista v nasprotju, kakor 

so običajno trdili, kajti kakor učenje vpliva na spremembo in bogatenja izkušenj, tako tudi 

otrokova igra bogati izkušnje otrok, ki nato primerjajo, vadijo in dopolnjujejo svoje delo 

(Papotnik, A. 1993: str. 11). 

 

Igra je torej specifičen način učenja, ki mu je potrebno dodati nadrejeni pojem učenja, kar 

lahko imenujemo spontano učenje ob spontani igri. Razlikovati ga moramo znati ob drugi 

zvrsti učenja od učenja, ki je vodeno ob delu, in učenja ob vsiljenem delu (Papotnik, A. 1993: 

str. 11). 

 

Med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje. V igri otrok razvija svoje sposobnosti in 

tudi delovne navade, zato se loteva vedno zahtevnejših nalog. Tako otrok postopoma preide 

od igralnih situacij k raznim oblikam aktivnosti, ki jih uvrščamo med njegove delovne naloge. 

Otrok, ki se je v zgodnji otroški dobi uspešno uveljavil in razţivel v igri, bo tudi kasneje v 

šolskem obdobju uspešen in osebno uravnovešen pri šolskem delu (Papotnik, A. 1993: str. 11-

12). 

 

Igrača kot spodbuda in hkrati sredstvo za otrokovo igro je pomemben dejavnik izvajanja 

zasnov politehničnosti. Potrebni so ustrezni vplivi okolja in otrokova lastna dejavnost. In prav 

v igri najde otrokova dejavnost najprimernejši izraz (Papotnik, A. 1993: str. 12). 

 

Tudi v obdobju zgodnjega otroštva ostaja igra prevladujoča dejavnost otroka. Igra starejšega 
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predšolskega otroka se od igre dojenčka in malčka razlikuje v prevladujočih spoznavnih vrste 

igre, predmetih, ki jih otrok rabi v igri, ter v socialnih odnosih, v katere vstopa s svojimi 

soigralci. Čeprav so se otroci sposobni igrati na vedno višjih spoznavnih in socialnih ravneh, 

pa v igri starejšega predšolskega otroka pogosto opazimo tudi igralna dejanja, ki so najbolj 

značilna za igro dojenčka in malčka (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 382). 

 

 

1.1.1 RAZVOJ IGRE IN VRSTA IGER 

 

Kljub temu da ima otroška igra svoje univerzalne značilnosti in, gledano primerjalno z 

drugimi dejavnostmi, svoje specifičnosti, se s starostjo in razvojem spreminja (Marjanovič 

Umek, L. in Zupančič, M. 2006: str. 41). 

 

Po tretjem letu otrokove starosti prihaja do upada pogostnosti funkcijske igre ter večjega 

deleţa simbolne igre in iger s pravili (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 382). 

 

Otroci se v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva še vedno igrajo tudi 

funkcijsko, le da so njihovi gibi razviti do te stopnje, da otroku omogočajo vedno bolj 

usklajeno tekanje, skakanje, poskakovanje, metanje in lovljenje. Otrokove gibalne spretnosti 

se še vedno razvijajo, otroci postajajo vse močnejši in hitrejši, njihovi gibi pa vedno bolj 

usklajeni, kar jim omogoča vključevanje v igre, ki zahtevajo natančno in bolj povezano 

izvajanje dejavnosti, npr. metanje ţoge, ritmično preskakovanje ali uravnoteţevanje telesa 

(Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 382). 

 

Igra vlog kot najvišja raven simbolne igre vključuje dve vrsti spoznavnih operacij, in sicer 

decentracijo in reverzibilnost, ki naj bi omogočali razlikovanje med realnim in domišljijskim. 

Pri decentraciji gre za razumevanje, da je otrok v igri še vedno on in hkrati oseba, katere 

vlogo igra, in za sposobnost razmišljanja o predmetu ali osebi kot o dveh stvareh hkrati, kar 

pomeni, da gre za posameznikovo zmoţnost usmerjanja pozornosti na več vidikov predmeta, 

osebe, situacije. Rubin posebej poudarja, da je decentracija vezana na fizično okolje (npr. 
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miselne operacije klasifikacije, seriacije, konzervacije), decentracija pa na socialno okolje, 

obe pa sta med seboj močno povezani. Druga miselna operacija, to je reverzibilnost, otroku 

omogoči zavedanje, da se lahko kadarkoli vrne iz konteksta simbolne igre v realnost, npr. 

otrok se pretvarja, da kuha kosilo in pri tem v škatlicah in plastičnih lončkih meša pesek, 

kamenčke, narezane papirčke in kuha na veliki škatli, ki je štedilnik, ter se pretvarja, da je 

skuhal rezance z omako, ki pa jih v resnici ne poje (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 

2006: str. 81). 

 

Tudi konstrukcijska igra je v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva vedno bolj 

celovita. V nasprotju s konstrukcijsko igro dojenčka in malčka starejšemu otroku vse bolj 

razvite spretnosti drobnih gibov omogočajo natančnejše in usklajenejše gibe in ustvarjanje 

zahtevnejših konstrukcij, ki so tudi tridimenzionalne in vsebujejo simbole, s katerimi otrok 

označuje realnost, ki jo ţeli konstruirati. Prav tako imajo otroci od zgodnejšega otroštva 

naprej bolj razvite sposobnosti prostorskega predstavljanja in so natančnejši in bolj vztrajni, 

kot to velja za dojenčke in malčke. Bistveno spremembo, ki se pojavlja vzporedno z 

otrokovim razvojem, predstavlja načrtovanje v konstrukcijski igri, ki je vezano na otrokov 

namen in cilj. Predšolski otrok tako ţe vnaprej pove, kaj bo zgradil in kako bo zgradil ţeleno 

konstrukcijo. Otrok vedno bolj razume načine povezovanja, razporejanja in kombiniranja 

posameznih prvin v konstrukcijski igri (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 383). 

 

Povečanje pogostosti dojemalne igre v obdobju zgodnjega otroštva je vezano predvsem na 

razvoj otrokovega mišljenja, za katerega sta značilni vse bolj razvita sposobnost razumevanja 

odnosov ter vse večja govorna kompetentnost. Starejši predšolski otrok to, kar vidi, pogosto 

poimenuje ali opisuje svoja dejanja. V obdobju med tretjim in sedmim letom je sposoben 

slediti navodilom, odgovarjati na vprašanja, dajati navodila, verbalizirati svoje pobude ali 

zahteve ter zastavljati vprašanja (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 383). 

 

Igra s pravili se zaradi celovitosti razvojnih procesov, ki jih ta igralna dejavnost zahteva, 

pojavlja od tretjega leta otrokove starosti naprej. Otrok se z igro s pravili sicer spozna preko 

ţe izdelanih iger, vendar tudi sam sodeluje pri nastajanju novih tovrstnih iger. Bistvena 

značilnost igre s pravili je, da od otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje 
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naprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, 

M. 2004: str. 383).  

 

V obdobju zgodnjega otroštva narašča tudi pogostost višjih razvojnih ravni simbolne igre npr. 

igra vlog in sociodramska igra. S. Smilansky in L. Shefatya razlikujeta med igro vlog in 

sociodramsko igro otroka, saj pravita, da igra vlog predstavlja dejavnost, ko otrok prevzame 

določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, pri tem pa posnema vedenje in govor te 

osebe ter uporablja različne realne ali namišljene predmete. Ko takšna dejavnost vključuje 

sodelovanje vsaj dveh otrok in igra poteka na osnovi interakcij med igralci, ki igrajo vsak 

svojo vlogo tako s pomočjo govora kot s pomočjo različnih dejanj, ta vrsta igre predstavlja 

sociodramsko igro. Razvoj sociodramske igre poteka od posnemanja vedenja in govora 

določene osebe ter uporabe visoko strukturiranega materiala k načrtovanju igralne teme, 

zaporedij dogodkov, zapleta in razpleta igre, prevzetih vlog in namišljenih situacij. 

Sociodramsko igro določa predvsem otrokovo razumevanje resničnih odnosov med osebami, 

to nato opredeljuje odnose med vlogami, ki so jih otroci prevzeli, hkrati pa mora biti v igri 

med soigralci usklajeno tudi razumevanje odnosov med posameznimi vlogami (Marjanovič 

Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 384). 

 

Otroci se v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva vključujejo v vse socialne 

oblike igre. Čeprav je samostojna igra v obdobju med tretjim in šestim letom otrokove 

starosti vedno redkejša, pa samostojna konstrukcijska igra ostaja pogosta socialna oblika igre 

predšolskega otroka. V nasprotju z npr. konstrukcijsko simbolna igra v obdobju zgodnjega 

otroštva postaja vse bolj socialna, njen razvoj poteka od relativno preprostega samostojnega 

pretvarjanja otroka do sociodramske igre, v katero je vključenih več otrok hkrati. 

Sociodramska igra nudi otroku veliko moţnosti za preizkušanje socialnih spretnosti ter 

raziskovanje socialnih vlog in norm, ki veljajo v njegovem okolju. Predvsem sociodramska 

igra otroke spodbuja k reševanju konfliktov, ki se pojavljajo med soigralci, k dogovarjanju ali 

pogajanju ter spodbuja razvoj otrokove zmoţnosti zavzemanja perspektive drugega in razvoj 

socialne kognicije. Prav pogajanje predstavlja ključno sposobnost, ki jo mora otrok usvojiti 

znotraj koncepta vrstniške kulture. Sociodramska igra predstavlja poseben kontekst, v 

katerem otroci postavljajo pravila, opredeljujejo vloge in preizkušajo meje svojega vedenja v 
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odnosu do vrstnikov in odraslih oseb (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 386). 

Mnogi raziskovalci menijo, da sta razvoj otrokovega in govora njegova simbolna igra 

povezana, ker sta oba odvisna od razvoja otrokove sposobnosti uporabe simbolov oz. 

sposobnosti zamenjave enega predmeta z drugim. Igra in govor sovplivata na otrokov razvoj. 

Govor nudi orodje, s pomočjo katerega otrok izraţa tisto, kar se preko igre nauči, ter je 

sredstvo, s pomočjo katerega otrok ponotranji naučeno. Otroci rabijo govor v igri večino časa, 

saj se pogosto pogovarjajo med seboj ali svojimi igračami. J. Moyles (1995) poudarja, da 

predvsem simbolna igra nudi otroku priloţnost za razvoj govora in komunikacijskih 

spretnosti, saj jo pogosto spremljajo celovite socialne interakcije med otroki. V socialni 

simbolni oz. sociodramski igri otroci s pomočjo govora jasno opredelijo igralne 

transformacije (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 387). 

 

1.1.2 POMEN PREDMETOV V OTROŠKI IGRI 
 

Igračo v širšem pomenu besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v 

sebi ţeleno igračo. Igrača so osnova otrokove igre, ki postavi okvirno idejo za igro ter vpliva 

na posamezne oblike igre. Sprva so to deli telesa, kot so prsti, roke in noge, nato obraz in roke 

osebe, ki otroka neguje, kasneje pa tudi predmeti iz njegovega okolja (Marjanovič Umek, L.  

in Zupančič, M. 2006: str. 99). 

 

Otroci v simbolni igri pogosto potrebujejo tudi tiste igrače, ki jih v resnici nimajo, zato si jih 

ustvarijo iz drugih igrač ali manj strukturiranih materialov (npr. kocka postane človek). Igrače 

in različni materiali starejšemu predšolskemu otroku najpogosteje sluţijo kot zamenjave oz. 

simboli, ki so lahko v funkciji različnih predmetov (modro blago postane ribnik), oseb (kocka 

postane kuţa) ali dejavnosti (otrok sedi na škatli in se pretvarja, da jaha konja). Otroci v 

celotnem obdobju otroštva v svoji igri vedno znova spreminjajo pomen igrač glede na igralno 

situacijo in temo igre (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 389). 

 

Za simbolno igro otrok v celotnem obdobju otroštva je značilna vedno pogostejša uporaba 

nizko strukturiranega in manj realističnega materiala. Ta je za otroka lahko zamenjava za zelo 
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različne predmete ali osebe, ki jih ţeli vključiti v svojo igro. Otrokove sposobnosti 

reprezentacije so bolj razvite, zato se ti v igri vse bolj oddaljujejo od igrač, ki so zaznavno 

podobne realnim predmetom, realizem igrač pa postaja v otroški igri vedno manj pomemben 

dejavnik (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 389). 

 

Z razvojem otroka postaja njegova igra vse manj odvisna od igrač in igralnega materiala, ki 

ga ima na voljo, ter se vedno pogosteje odvija na abstraktnem, miselnem nivoju in z rabo 

govora (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 390). 

 

 

1.2 USTVARJALNOST 
 

Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je med ljudmi normalno porazdeljena. To 

pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so sposobni vrhunske 

ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 8).  

Raziskave so pokazale, da so za  ustvarjalnost potrebne nekatere posebne sposobnosti in 

druge osebnostne lastnosti. Najpomembnejše so naslednje: inteligentnost, divergentno 

mišljenje, radovednost in nekonformizem (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 12). 

 

Inteligentnost je splošna sposobnost, ki vpliva na sleherno človekovo intelektualno aktivnost. 

Seveda je njen vpliv na nekatere aktivnosti večji kot na druge ( Glogovec, Z. in Ţagar, D. 

1992: str. 12). 

 

Preizkusi z različnimi testi inteligentnosti so pokazali, da dosegajo ustvarjalne osebe v 

glavnem nadpovprečne rezultate v teh testih. Iz teh rezultatov so psihologi sklenili, da je 

visoka inteligentnost nujna za ustvarjalnost. Ker pa so na testih dosegle visoke rezultate tudi 

manj ustvarjalne osebe, je sledil še dodatni sklep, da inteligentnost sama ne zadošča za 

ustvarjalnost. Poleg inteligentnosti so za ustvarjalnost potrebne še nekatere druge osebne 

lastnosti kot tudi ustrezni pogoji v okolju (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 12). 
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Divergentno mišljenje se kaţe pri problemih, ki jih je moţno reševati na različne načine in 

dopuščajo več moţnih rešitev. Fleksibilnost je sposobnost odkrivanja različnih idej. 

Radovednost je teţnja posameznika po spoznavanju novega. To je osnovni motiv 

radovednosti. Brez radovednosti ni ustvarjalnosti. Nekateri psihologi menijo, da je korelacija 

med radovednostjo in ustvarjalnostjo popolna, kar pomeni, da se s povečanjem radovednosti 

linearno povečuje tudi ustvarjalnost (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 13-14). 

 

Drever navaja, da je radovednost verjetno prirojena teţnja, da nas pritegne novo in neznano, 

njena razvita oblika pa je iskanje znanja. Radovednost izzovejo naslednje značilnosti 

predmetov, pojavov in situacij: novost, presenečenje, sprememba, dvosmiselnost, neskladnost, 

kompleksnost, negotovost. Vzgoja mora upoštevati ta spoznanja, da bi ustrezno spodbujala 

radovednost otrok (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 14). 

 

 

1.3 UČENJE Z ODKRIVANJEM 

 

Učenje z odkrivanjem je posebna oblika učenja, ki je analogna procesu ustvarjanja. Otrok pri 

takšnem učenju prehodi podobno pot do znanja, kot jo prehodi ustvarjalec do neke ustvarjalne 

rešitve. Bistvo tega učenja je torej v tem, da otroci prihajajo do spoznanja po lastni 

miselni poti, z lastnim iskanjem in odkrivanjem. Omogočeno jim je eksperimentiranje, 

opazovanje, sodelovanje, izraţanje svojih mnenj in predlogov itd. Postopek učenja z 

odkrivanjem običajno poteka v šestih fazah. Te faze seveda niso strogo ločene, temveč se 

pogosto prepletajo. Otroci se iz ţe doseţene faze v procesu usvajanja znanja pogosto vračajo 

nazaj na prejšnje faze in nato znova poskušajo (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 28).  

 

V prvi fazi se otroci seznanijo s problemom, ki ga bodo reševali. Problem jim lahko zastavi 

vzgojitelj ali pa ga izberejo sami. Pomembno je, da je problem dovolj odprt, takšen, da 

dopušča različne poti reševanja in več moţnih rešitev. Hkrati mora ustrezati miselnemu 

razvoju otroka (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 28). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Sonja Pezdirc; diplomsko delo 

~ 13 ~ 
 

V drugi fazi poskušajo otroci čim bolj natančno opredeliti problem. Kaj jim je dano za rešitev 

problema in kaj morajo sami poiskati? To bomo najlaţje ugotovili, če bomo organizirali 

ustrezen pogovor o problemu, v katerem bodo lahko neovirano izraţali svoje mnenje 

(Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 28). 

 

Tretja faza. Pomeni zbiranje manjkajočih informacij oziroma konkretnega materiala za 

rešitev problema. Do tega lahko otroci pridejo na različne načine: preko pogovora s starši in 

drugimi odraslimi osebami, z opazovanjem in eksperimentiranjem (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 

1992: str. 28). 

 

V četrti fazi iščejo različne moţne rešitve problema. Seveda se ta faza tesno prepleta s 

prejšnjo, otroci na podlagi zbranih informacij in materiala sklepajo na rešitev, obenem pa 

ugotavljajo potrebo po novih informacijah in materialu. Osnovni namen te faze je razvijanje 

miselne proţnosti otrok, zato je zaţeleno, da otroci odkrijejo čim več moţnih rešitev 

(Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 29). 

 

Peta faza je vrednotenje moţnih rešitev problema. Vrednotenje po vzorcu, pravilno – napačno 

ni najbolj primerno, ker često povzročajo strah, v napetem in nesproščenem ozračju pa otroci 

ne morejo ustvarjalno razmišljati. Poleg tega je to bolj logični kriterij, ustvarjalnost pa ni 

vedno opredeljena z vidika logike. Bolj primerno je vrednotenje v smislu vzrok – posledica, v 

tem primeru vzgojitelj skupaj z otroki poišče moţne posledice, ki bi se lahko zgodile, če bi 

bila določena zamisel realizirana. Tako otroci laţe razumejo v čem je pomanjkljivost njihovih 

zamisli. Dobro je tudi, da vsaj občasno sami vrednotijo svoje rezultate. Povedali smo ţe, da 

samo vrednotenje prispeva k večji kritičnosti, ki je nujna v fazi vrednotenja zamišljenih 

rešitev (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 29). 

 

Izvirne in nenavadne rešitve pa je treba tudi ustrezno nagraditi. Vzgojitelj naj takšne rešitve 

posebej poudari v skupini, da bodo otroci nazorno vedeli, kaj se od njih pričakuje. Torrance je  

empirično dokazal, kako pomembna je povratna informacija. V eni od svojih raziskav je 

ugotovil, da odobravanje in nagrajevanje ustvarjalnega vedenja otrok spodbuja njihovo 

ustvarjalnost na sploh, vendar otroci še posebej razvijajo tiste sestavine ustvarjalnosti, ki jim 
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dajemo pri vrednotenju večji pomen. Če npr. vzgojitelj bolj ceni fluentnost, bodo imeli otroci 

veliko idej, če nagrajuje predvsem originalnost, bodo sposobni odkrivati nenavadne rešitve. 

V šesti fazi pa otroci pridobljeno znanje ustrezno posplošijo. To doseţejo tako, da rešujejo 

nove probleme, za katere velja naučeni princip reševanja, da iščejo nove primere za kak 

pojem, da poskušajo usvojeno snov izraziti na več različnih načinov, npr. besedno, slikovno, z 

igranjem vlog ipd. Priti mora do transfera ali do prenosa pridobljenih izkušenj v nove 

situacije, kar je za vzgojitelja zanesljiv dokaz, da razumejo naučeno (Glogovec, Z. in Ţagar, 

D. 1992: str. 29). 

 

Opisane faze pomenijo le splošni okvir učenja z odkrivanjem. V vzgojni praksi ga je treba 

prilagoditi konkretnim vsebinam, ki jih spoznavajo otroci, njihovemu razvoju in interesom. 

Učenje z odkrivanjem ima več prednosti v primerjavi s tradicionalnim načinom učenja. 

Brunner navaja naslednje prednosti takega učenja: 

 učenje z odkrivanjem povečuje intelektualne potenciale, otroci ustvarjajo informacije 

tako in po takih poteh, da jih lahko uporabljajo pri reševanju problema; 

 s takšnim učenjem se veča notranja motivacija otrok, saj samo odkrivanje pomeni 

neke vrste podkrepitev; 

 Otroci razvijajo raziskovalni stil za reševanje katere koli vrste nalog in izboljšajo 

tehnike raziskovanja; 

 boljša je tudi zapomnitev usvojenega znanja, kjer lahko otroci med učenjem 

organizirajo informacije v okviru lastnega sistema povezovanja. 

 

Učenje z odkrivanjem je torej v prvi vrsti usmerjena v razvijanje spoznavnih sposobnosti 

otrok, vendar ne zanemarja tudi usvajanja specifičnega znanja. Oboje je namreč potrebno za 

ustvarjalnost (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 30). 
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2 TEKSTIL 

 

2.1 RAZVOJ TEKSTILNIH  SUROVIN 

 

Beseda tekstilije izvira iz latinskih besed textilis (tkan), textere (tkati ali prepletati) oziroma 

textum (tkanina). Danes štejemo med tekstilije vlakna ter polizdelke in izdelke, v katerih 

vlakna prevladujejo. Izdelek lahko uvrstimo med tekstilije, če je ena plast z vlakni tako 

vgrajena, da so vlakna vidna oziroma izpostavljena. Če so vlakna popolnoma vgrajena v 

drugo snov (prekrita, zalita in podobno), izdelka ne uvrščamo več med tekstilije, čeprav 

vlakna prispevajo k lastnostim izdelka (Rijavec, T. 2000: str. 6). 

 

Glavna področja uporabe tekstilij: 

 oblačila, 

 tekstilije za dom in gospodinjstvo (krpe, prti, prtički, tekači, tapisoni, itisoni, preproge, 

preprogice, kot so kopalniški kompleti, tekstilije za tapetništvo, dekoraterstvo idr.), 

 medicinske tekstilije (vata, povoji, obliţi, kirurški sukanci idr.), 

 tehnične tekstilije (geotekstilije, tekstilije za kmetijstvo, vrtnarstvo, ribištvo, transport, 

gradbeništvo, pakiranje, vojsko in zaščito, športna oprema idr.) (Rijavec, T. 2000: str. 

6). 

 

Tekstilne materiale so uporabljali ţe v davnih časih. Narava je nudila človeku dlake raznih 

ţivali in vlakna različnih rastlinskih delov, ki jih je izkoriščal za svoje potrebe. Vendar so 

kmalu nastopile teţave. Ob slabih letinah ni primanjkovalo le hrane, temveč tudi tekstilnih 

vlaken. Poleg tega so bile obdelovalne površine zemlje zaradi stalnega naraščanja 

prebivalstva vedno bolj potrebne za gojenje prehrambenih rastlin, a je praktično 

onemogočalo, da bi gojili več naravnih vlaken. Pomanjkanje naravnih tekstilnih vlaken je 

postalo vse bolj izrazito tudi zaradi povečanja porabe kot posledice višjega ţivljenjskega 

standarda. Primanjkljaj naravnih surovin je bilo treba nadomestiti z ustrezajočimi tekstilnimi 

vlakni (Jug, M. 1990: str. 8). 
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2.2 RAZDELITEV TEKSTILNIH SUROVIN 
 

Tekstilne surovine so naravna kemična vlakna, ki jih predelujejo razne panoge tekstilne 

industrije (Jug, M. 1990: str. 12). 

 

Tekstilna vlakna razvrščamo po obliki v vlakna z omejeno dolţino, ki jih imenujemo predivo, 

in vlakna z neomejeno dolţino, ki jih imenujemo filamentna preja. Predivo ima določen 

odnos med dolţino in debelino vlakna, filamentna preja pa je brezkončna nit. Če je 

sestavljena iz ene same niti, je to monofilament, če pa jo sestavlja več niti, je multifilament. 

Obliko prediva imajo vsa naravna vlakna, razen naravne svile. Kemična vlakna so izdelana v 

obliki prediva ali filamentne preje (Jug, M. 1990: str. 12). 

 

Tekstilne surovine razvrščamo po izvoru v naravna in kemična vlakna, po kemični sestavi pa 

v organska in anorganska (Jug, M. 1990: str. 12). 

 

Naravna organska vlakna so biosintetični produkti rastlin ali ţivali. Delimo jih v rastlinska 

vlakna, katerih kemična sestavina je celuloza, in v ţivalska vlakna, katerih kemična sestavina 

je beljakovina (Jug, M. 1990: str. 12). 

 

Naravna anorganska vlakna so skupine dolgih tankih rudninskih kristalov, katerih kemična 

sestavina so silikati (Jug, M. 1990: str. 12). 

 

Kemična organska vlakna izdelujemo po različnih mehanskokemičnih postopkih iz naravnih 

in sintetičnih polimerov. Naravni polimeri so celuloza, rastlinska in ţivalska beljakovina ter 

kavčuk. Sintetični polimeri pa so polimerizati ali polikoendenzati enostavnih monomer. 

Kemična anorganska vlakna so silikati in kovinske niti (Jug, M. 1990: str. 12). 
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2.3 LASTNOSTI TEKSTILNIH VLAKEN 
 

Lastnosti tekstilnih vlaken so odvisne od kemične sestave vlaken in od njihove zgradbe ali 

strukture. Naravna in kemična vlakna so sestavljena iz makromolekul. Te nastanejo iz 

monomernih spojin v procesih polimerizacije ali polikondenzacije in so v vlaknih različno 

razporejene. Če so razporejene vzporedno in tesno druga ob drugi, so to kristalična področja. 

Če pa so nepravilno razporejene, so to amorfna področja. Pri določanju kakovosti vlaken je 

treba upoštevati tudi namen uporabe ter glede na to oceniti dobre in slabe lastnosti vlaken. 

Najvaţnejše so fizikalne, kemične in biološke lastnosti. Prav te so pomembne pri vseh 

mehanskih in kemičnih postopkih predelave (Jug, M. 1990: str. 14). 

 

Fizikalne lastnosti: 

 dolţina, 

 debelina, 

 gostota, 

 higroskopičnost, 

 mehanske lastnosti: trdnost, razteznost, proţnost, 

 optične lastnosti: lesk, obstojnost na svetlobi, 

 termične lastnosti: zmehčališče, tališče, razkroj, vnetljivost (Jug, M. 1990: str. 14 - 

15). 

 

Kemične lastnosti:  

 reagiranje in odpornost proti kislinam, alkalijam, oksidacijskim sredstvom, organskim 

topilom, vodi in barvilom (Jug, M. 1990: str. 15). 

 

Biološke lastnosti: 

 odpornost proti mikroorganizmom in insektom (Jug, M. 1990: str. 15). 

 

Dolţina vlaken predstavlja razmak med dvema koncema vlakna v izravnanem stanju. 

Izraţena je v mm ali cm. Merilo za kakovost vlaken je njihova dolţina in enakomernost 

dolţine. Zato določamo dolţino snopiča vlaken, ki se imenuje štapel (Jug, M. 1990: str. 15). 
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Debelina vlaken je velikost prečnega prereza vlaken. Izraţena je v mikrometrih. Ker so 

vlakna izredno tanka in je merjenje prereza teţko, se debelina podaja s titrom (T), ki označuje 

maso določene dolţine vlaken (Jug, M. 1990: str. 15).  

 

Gostota vlaken: čim manjša je gostota vlaken, tem laţje in bolj voluminozno je tekstilno 

blago pri določeni masi. Ta lastnost močno vpliva na toplotnoizolacijske lastnosti gotovih 

izdelkov (Jug, M. 1990: str. 15). 

 

Hidroskopičnost vlaken je njihova sposobnost, da sprejemajo vlago iz zraka in jo zadrţijo. 

Pri trgovanju z vlakni je določena največja količina vlage, ki jo vlakna smejo vsebovati. 

Imenuje se trgovska vlaga. Vlakna, ki imajo manjšo sposobnost sprejemanja vlage iz zraka, se 

pri medsebojnem trenju statično naelektrijo (Jug, M. 1990: str. 15). 

 

Trdnost vlaken je njihova odpornost proti zunanjim obremenitvam, npr. nategu, vpogibu, 

tlaku itd. Najvaţnejša je natezna trdnost, izraţena s silo, ki vlakna pretrga. Trdnost v mokrem 

stanju je lahko večja ali manjša v primerjavi s trdnostjo v suhem stanju (Jug, M. 1990: str. 

15).  

 

Razteznost vlaken je njihova sposobnost, da se pri obremenitvi na nateg podaljšajo (Jug, M. 

1990: str. 15).  

 

Proţnost vlaken je njihova lastnost, da se upirajo vsaki deformaciji. Proţnostne sile v vlaknih 

povzročajo, da se ta po določeni obremenitvi spet povrnejo v prvotno obliko, ne da bi se pri 

tem deformirala. Vlakna so proţna do neke meje proţnosti. Če so obremenjene nad njo, se 

trajno deformirajo (Jug, M. 1990: str. 15). 

 

Lesk vlaken je odvisen od gladkosti površine in od oblike prereza posameznih vlaken. 

Gladkost površine povečuje odboj svetlobnih ţarkov, kar povzroča večji lesk (Jug, M. 1990: 

str. 15). 

Svetlobna odpornost je njihova lastnost, da odbijajo ali absorbirajo ultravijolične ţarke. 
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Daljše osvetljevanje vlaken vpliva na njihovo barvo, lesk, trdnost in razteznost (Jug, M. 1990: 

str. 15). 

 

Termične lastnosti vlaken določajo spremembe pri različnih temperaturah, pri katerih se 

vlakna zmehčajo, talijo, razkrajajo in vnamejo (Jug, M. 1990: str. 16). 

 

Odpornost vlaken proti kemičnim sredstvom je odvisna od koncentracije sredstva, od 

temperature in časa delovanja. Vlakna s podobno kemično sestavo podobno reagirajo, kar 

omogoča njihovo razpoznavanje. Kako vlakna sprejemajo barvilo, je odvisno predvsem od 

njihove kemične sestave in od vrste barvil (Jug, M. 1990: str. 16). 

 

Odpornost vlaken proti mikroorganizmom in insektom je odvisna od njihove kemične 

sestave in od primernih okoliščin za razvoj plesni in insektov (Jug, M. 1990: str. 16). 

 

2.4 BOMBAŢ 
 

Ima številne dobre lastnosti. Izdelki, narejeni iz bombaţa, so prijetni za nošenje, ker so lahki, 

zračni, mehki in hladni na otip. Bombaţ dobro vpija vlago (do 21 % svoje teţe), daje pa bolj 

malo toplotne zaščite. Trdnost bombaţnih niti je visoka, v mokrem stanju pa se še poveča. 

Bombaţ prenese visoke temperature, zato ga lahko peremo, sušimo in likamo pri visokih 

temperaturah. Njegova slaba lastnost je, da se pri pranju krči (Breskvar, D. 2000: str. 4). 

Bombaţevec je večletni grm ali enoletna rastlina. Po cvetenju zavije plod, mešiček velikosti 

oreha, v katerem so semena obraščena z vlakni. Ko mešiček dozori, se razpoči in vlakna 

pokukajo ven. Kosme vate pobirajo ročno ali strojno, po sušenju pa jih ločijo od semen. 

Poznamo več vrst bombaţa, ki dajejo različna kakovostna vlakna. Vrste bombaţa često 

imenujemo po področjih ali drţavah, kjer gojijo bombaţ (Bojkovska-Bedrač, Z. 1992: str. 17-

19). 
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2.5 VOLNA 

 

Keratinska vlakna so dlake raznih ţivali, ki vsebujejo beljakovino keratin. Volna je dlaka ovc, 

ki raste iz lasnih mešičkov v koţnih ţlezah in jo s koţe odstranijo s striţenjem. 

Najplemenitejša kratkovolnata ovca je merinka, ki so jo vzgojili v Španiji. Porasla je s kratko 

in kodrasto dlako, ki jo imenujemo podlanka. Najpopolnejše vrste dolgovolnatih ovac so 

vzgojili v Angliji. Porasle so z manj fino, daljšo in manj kodrasto dlako, ki jo imenujemo 

nadlanka (Jug, M. 1990: str. 42). 

 

Več vlaken se pri rasti zdruţi z maščobo v pramene, ki tvorijo runo ovce. Runo striţejo 1-krat 

do 2-krat letno. Posamezne pasme ovc dajejo letno od 1 do 11 kg volne. Vlakna na različnih 

delih telesa imajo različno kakovost. Najkvalitetnejša volna je na plečih, najslabša na 

okončinah. Volno pred prodajo sortirajo po kakovosti in večinoma tudi operejo. Surova volna  

vsebuje maščobo, znoj, prah, blato, ostanke rastlin in bodice (Bojkovska-Bedrač, Z. 1992: str. 

26). 

 

Volneni izdelki se le malo mečkajo. Posebnost kakovostne volne je v tem, da zaradi lanolina 

(naravna maščoba), ki ga vsebuje, ne vpija vonja, ampak ga zadrţi na površini; tako tudi 

umazanijo. Volnena vlakna dobro vpijajo vlago (do 33 %) ne da bi imeli občutek, da je 

izdelek moker. Pranje je zahtevno. Volna ne prenese mehanskih postopkov v stroju, zato 

moramo volnene izdelke prati ročno pri nizki temperaturi, brez drgnjenja. Uporabljati smemo 

le zelo neţna pralna sredstva za volno. Sušenje je dolgotrajno, uporaba sušilnega stroja pa ni 

dovoljena. Pod vplivom vode, kemikalij in toplote se vlakna napnejo, luske se odprejo in med 

drgnjenjem se vlakna med seboj zataknejo – pravimo, da se volna spolsti, pri čemer pride do 

skrčenja. Tudi potenje lahko povzroči polstenje volne. Volno uporabljamo za izdelavo oblačil, 

pregrinjal in odej, talnih oblog in kot izolacijski material (Breskvar, D. 2000: str. 5).  
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2.6 LAN 
 

Lan uspeva kot enoletna rastlina ali jari lan in kot dvoletna rastlina ali ozimni lan. Semansko 

sorto jarega lanu gojijo za pridobivanje semen, vlaknato sorto pa za pridobivanje vlaken. 

Vlaknati lan zraste do 150 cm visoko, ima majhne cvetove, tanko korenino in manj olesenelo  

nerazvejano steblo. Uspeva skoraj v vsaki prsti, v času rasti potrebuje dovolj vlage in dozori v 

treh mesecih (Jug, M. 1990: str. 22). 

 

Lanena vlakna pridobivajo iz osmukanih in sortiranih lanenih stebel z godenjem. To je 

postopek, pri katerem se razkrajajo nevlakneni deli stebel, ki veţejo vlakna z ličjem. Biološki 

postopki godenja potekajo tako, da stebla razprostro po travnikih ali pa jih namakajo v 

stoječih vodah. Pri kemijskih postopkih godenja pa namakajo stebla v vodi,ki so ji dodali 

kemikalije. Te raztapljajo pektin. Sledita sušenje godne lanene slame in mehanična obdelava, 

ki obsega trenje, otepanje in česanje lanu. Pri trenju zdrobijo leseno jedro suhega lanu, da 

potem lahko odstranijo od lesa ličje z vlakni. Pri otepanju odstranijo iz lanenega prediva 

koščke lesa, imenovane pazder, in kratka vlakna, imenovana tulovina. Sledi česanje, pri 

katerem odstranijo povprek leţeča vlakna, imenovana hodnik, in preostali pezder, dolga 

lanena vlakna pa se uravnajo. Vsi mehanični postopki obdelave lanu potekajo ročno ali 

strojno (Jug, M. 1990: str. 22). 

 

Lanena vlakna so zaradi trdnosti primerna za izdelavo raznih sukancev, vrvi in mreţ, dalje 

sluţijo za izdelavo tehničnih tekstilij, kot so razna lanena platna, filtri, transportni trakovi, 

jadrovina, šotorovina, ponjave in nekatere športne potrebščine. Lanena vlakna uporabljajo 

tudi za izdelovanje oblačilnih tekstilij, ki so groba, vendar pa izredno hladnega otipa in zato 

še primernejše za moška, ţenska in otroška hladna in zračna poletna oblačila od bombaţnih. 

Lanene tekstilije za notranjo opremo so razne dekorativne tkanine, kot so prti, zavese, 

pohištveno blago, posteljno perilo, kuhinjske brisače itd. (Jug, M. 1990: str. 24). 
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2.7 POLIESTER 
 

Poliestrna vlakna so vsestransko uporabna. Izdelki so trpeţni, se ne mččkajo, se slabo maţejo, 

lahko čistijo in hitro sušijo. Iz njih izdelujejo fine tkanine in pletenine za lahka oblačila, pa 

tudi debelejše blago za zgornja oblačila, nadalje tkanine za zaščito pred vremenskimi vplivi, 

delovna oblačila in obutev (Bojkovska-Bedrač, Z. 1992: str. 44). 

 

Slabo vpija vlago, zato ni primeren za izdelke, ki so v neposrednem stiku s koţo. Je elastičen, 

zelo trden in odporen na drgnenje. Se ne krči in se le malo mečka. Nega je enostavna. Suši se 

hitro. Izdelajo lahko vlakna, ki so po videzu podobna volni, svili in celo bombaţu (Breskvar, 

D. 2000: str. 7). 
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   III EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Raziskovalni problem, za katerega sem se odločila v svoji diplomski nalogi, sem imenovala 

Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu. S svojo nalogo ţelim raziskati, koliko otroci 

poznajo blago. Preveriti ţelim, kje so dovolj spretni in kje ne. Ugotoviti ţelim, ali jih blago 

kot material sploh zanima. Ţelim tudi izvedeti, ali poznajo šiviljske pripomočke. Prek igre in 

različnih dejavnosti ţelim otrokom posredovati nova znanja.  

 

Otrok si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre in 

ustvarjalnega dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo z rezultatom, ki se 

kaţe kot stvaritev. Pri tem spoznava različne materiale, postopke, orodja, razvija svoje 

tehnične, ustvarjalne zmoţnosti. Pridobiva nove tehnične, tehnološke, fizikalne, oblikovne in 

socialne izkušnje. Te prvine in ustvarjalne sposobnosti si razvija, poglablja in utrjuje v okviru 

ustvarjalnega delovnega procesa oziroma cikla, ki mora vsebovati problemske situacije, ki jih 

otrok razrešuje v okviru konstrukcijske naloge, lahko pa tudi v okviru projektne naloge, ki 

ima prve začetke ţe na tej stopnji. Pri tem je pomembno, da poznamo razvojna obdobja, 

oblike in metode dela ob optimalni podpori delovnih sredstev, orodij in naprav, kar pogojuje 

učinkovito dejavnost in razvoj. (Papotnik, A. 1993: str. 5)  

 

Po tretjem letu otrokove starosti prihaja do upada pogostnosti funkcijske igre ter večjega 

deleţa simbolne igre in iger s pravili. Otroci se v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega 

otroštva še vedno igrajo funkcijsko, le da so njihovi grobi gibi razviti do te stopnje, da otroku 

omogočajo vedno bolj usklajeno tekanje, skakanje, poskakovanje in lovljenje. Otrokove 

gibalne spretnosti se še vedno razvijajo. (Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. 2004: str. 

382) 

 

Pojem učenje lahko razumemo v oţjem in širšem pomenu. V širšem pomenu je učenje 

razumljeno kot proces formiranja splošnih tehnik za pridobivanje in organizacijo neposrednih 
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izkušenj izgrajevanja sheme za reprezentacijo in posploševanje teh izkušenj. Če povemo 

drugače, je to učenje, ki vodi do formiranja spoznavnih sposobnosti. V oţjem pomenu pa je 

učenje pridobivanje spretnosti in znanj. (Glogovec, Z. in Ţagar, D. 1992: str. 26) 

 

2 CILJA DIPLOMSKE NALOGE 
 

 Z diplomsko nalogo ţelim raziskati, koliko otroci poznajo blago in šiviljske 

pripomočke. 

 

 V diplomski nalogi ţelim predstaviti bralcu, da lahko otroci stari od 3 do 4 leta na 

primeren način spoznavajo blago. 

 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
 Ali bodo otroci prepoznali del njihovih oblačil, ki so iz blaga? 

 

 Ali jih bo preoblikovanje materiala zanimalo? 

 

 Ali bo zaznati razliko med dečki in deklicami pri preoblikovanju blaga? 

 

 Katera vrsta blaga bo otrokom najbolj všeč? 

 

 Ali bo opazen napredek pri uporabi različnih tehnik in pri poznavanju blaga ob  

 

opravljenih dejavnosti iz te tematike? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

 
Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja s kvalitativno analizo, in sicer 

intervju. Namen raziskave je, da iz prve roke izvem, koliko otroci poznajo blago. Na podlagi 

analize rezultatov sem si postavila smiselne cilje za dejavnosti, ki sem jih s sodelavkama 

izvajala pri otrocih, posledično pa smo s tem pridobivali tudi nova znanja. Ideje otrok sem 

kolikor se je le dalo upoštevala pri načrtovanju dejavnosti. 
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Intervjuje sem opravila z vsakim otrokom posebej, odmaknjena od ostalih, da nas niso motili. 

Vprašalnik je vseboval sedem vprašanj. Vsak otrokov odgovor sem pisno zabeleţila na list. 

Prvič sem intervjuje opravila, preden so bile dejavnosti organizirane. Drugič pa sem jih 

opravila na koncu vseh dejavnosti, vključno z delavnico s starši. Zbrane podatke sem 

predstavila grafično s tortnim diagramom ravno tako dvakrat.  

 

Moj vzorec so bili otroci, stari od 3 do 4 leta, ki v šolskem letu 2011/2012 obiskujejo vrtec 

Ciciban v Novem mestu. V skupini je 19 otrok, in sicer 8 deklic in 11 dečkov. Intervjuje sem 

izvajala konec novembra in v začetku decembra. 

 

5 MOTIVACIJA OTROK  

 
Da bi izvedela, koliko otroci poznajo blago, sem pripravila vprašalnik z nekaj vprašanji. 

Videla sem, da ga ne poznajo. Zato sva se s sodelavko odločili, da jim preberem pravljico o 

Muci Copatarici (napisala Ela Peroci) in o Jakcu (napisal Lars Klinting), ki šiva. Vendar sva 

dali poudarek na Muco Copatarico, saj sva imeli namen, da bi jo otroci tudi uprizorili. Otroci 

so ju z zanimanjem poslušali. Ko je bilo pravljice konec, smo se pogovarjali o tem, kaj vse 

potrebuje muca, da sešije nove copatke in »pokrpa« stare. Pravljici smo nato obnovili še ob 

ilustracijah. Otroci so se med sabo pogovarjali. Tako smo naleteli na teţavo. Materiala, ki ga 

potrebuje muca, mi nimamo. Torej, kje bomo dobili vse to? Po daljšem razpravljanju so prišli 

otroci do rešitve in povedali, da lahko prinesejo blago od doma. S sodelavko sva se strinjali. 

Predlagala sem jim, da gremo lahko obiskat šiviljo. Seveda so bili takoj za to. Pogovorili smo 

se, kaj vse jo bomo lahko vprašali. 

 

Skupaj z otroki smo poklicali šiviljo. Odtipkala sem telefonsko številko. Deklica, ki se je 

javila, da se bo dogovorila s šiviljo, je čakala, da se gospa javi. In res se je. Deklica jo je 

vprašala, če lahko pridemo naslednji dan k njej na obisk. Šivilja je dejala, da lahko in da se ţe 

veseli našega obiska (vse je bilo dogovorjeno ţe prej). Otroci so bili nestrpni in komaj so 

čakali, da pride naslednji dan. Tudi jaz sem bila zadovoljna, saj sem vedela, da bodo otroci 
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videli zelo veliko zanimivih stvari in da bodo s tem obiskom pridobili veliko novih 

informacij. 

 

Končno je napočil dan za obisk šivilje. Po zajtrku smo se z otroki odpravili na pot. Šivilja 

stanuje blizu našega vrtca, zato smo se odpravili kar peš. Bil je lep dan, tako da smo lahko 

opazovali naravo in poslušali ptičje petje. Otroke sem spomnila, da so tudi otroke v pravljici 

spremljali ptički in veverice. Postali so še bolj zavzeti za opazovanje in poslušanje, saj so bili 

zelo tiho, ko smo hodili. Končno smo zagledali njeno hišo. Otroci so naju začeli klicati. 

Vedeli so, da smo prišli na cilj, saj je pred hišo stala lična klop, na njej pa lepe dekorativne 

blazine. Tudi na oknu je bila zanimiva zavesa, pri vhodu pa nas je čakala šivilja. Tudi ona nas 

je bila zelo vesela. 

 

Peljala nas je v svojo delavnico. Ko so otroci vstopili, so kar obstali. V majhni sobi je bilo 

toliko zanimivih stvari. Pa pojdimo kar k slikam. 

 

Otroci opazujejo šivalne stroje. Pozorno so poslušali šiviljo, kateri šivalni stroj uporablja za 

določeno šivanje. Pokazala jim je tudi igle za šivalni stroj. 

 

 

Slika 5.1: Šivalni stroj 
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Šivilja nam je pokazala stroj za rezanje blaga, ki ga uporabi takrat, kadar mora sešiti veliko 

oblek. Tako so obleke hitro sešite. Rezilo je bilo zelo ostro, tako da otroci stroja niso 

prijemali. 

 

 

Slika 5.2: Stroj za rezanje blaga 

 

Pokazala je, katere škarje uporablja, velike in majhne. Otroci so spoznali tudi naprstnik. 

Izvedeli so, da sluţi temu, da se ne zbodemo v prst, kadar šivamo. Tudi sami so si natikali 

naprstnik in opazovali, kako se jim vrti na prstu, saj so njihovi prstki še majhni. 

 

Veliko zanimanja so otroci pokazali, ko jim je šivilja pokazala sukance, ki jih uporablja pri 

šivanju. Bili so ţivih barv. Videli so tudi bucike, ki so imele barvaste kapice. Pokazala jim je 

tudi zelo veliko različnega blaga. Od najtanjšega pa do najdebelejšega. Izvedeli so tudi, za kaj 

se katero blago uporablja. 

 

Na delovnem pultu so bili v košari lepo zloţeni copatki, ki jih je sešila za otroke. V papirnatih 

vrečah pa je bilo pripravljeno blago. Povedala nam je, da je izvedela, da smo se pogovarjali o 

Muci Copatarici, zato nam je pripravila nekaj stvari, da bomo lahko tudi mi v vrtcu šivali. 
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Za zaključek so ji otroci zapeli nekaj pesmic in podarili pajacka, ki so ga v vrtcu sešile 

vzgojiteljice. Bili so zelo veseli stvari, ki jim jih je podarila šivilja. Obljubili smo ji, da 

pridemo še kdaj na obisk, nato pa se odpravili proti vrtcu.  

 

Otroci so narisali s suhimi barvicami svoje vtise z obiska pri šivilji. 

 

Naslednji dan smo res pogledali blago, ki nam ga je podarila šivilja. Na sredino mize sem 

obrnila vrečo z blagom. Otroci so stali okrog mize in nestrpno čakali, kaj se bo prikazalo. Ko 

sem dvignila vrečo, so bili zelo navdušeni. Opazili so, da je blaga zelo veliko. Začeli so ga 

vleči s kupa. Vsak si je vzel svoj kos in ga začel opazovati. Bil je različnih vzorcev in barv ter 

debelin.  

 

Otroci radovedno opazujejo blago. Bili so zelo navdušeni. Blago so dajali na glavo, za vrat, 

okoli pasu, metali so ga v zrak ipd. 

 

 

Slika 5.3: Različne vrste blaga 
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Slika 5.4: Navdušenje ob ogledovanju blaga 

 

Ker sva s sodelavko opazili, kako so otroci navdušeni, sva dodali še glasbo, tako da so lahko 

tudi zaplesali. Bili so zelo razigrani in veseli. Ko pa je navdušenje začelo upadati, sem jih 

začela spraševati, kaj vse bi lahko naredili iz blaga, kakšno je, kako naredimo luknjice. Ideje 

so kar deţevale. Povedali so, da je blago črtasto, pisano, belo, gladko, da ga lahko mečkamo, 

da bi lahko risali po njem, da ga lahko zvijamo. Vse njihove ideje sem zabeleţila. 

 

Nekega dne pa je šivilja telefonirala vzgojiteljici in naročila, da naj pridejo k njej, ker ima 

nekaj za njih. In res smo se naslednji dan odpravili k njej. Ko smo prišli do njenih vrat, smo 

pozvonili. Prišla je, v rokah pa je drţala kostum za Muco Copatarico. Povedala jim je, da se je 

pogovarjala z mano in izvedela, da bomo uprizorili igro Muce Copatarice. Zato se je odločila, 

da nam sešije vse, kar bomo potrebovali. Otroci so bili zelo veseli njenega darila. V vrtec smo 

vsi odšli dobre volje. Otroci so komaj čakali, da oblečejo kostum in pogledajo v papirnato 

vrečo, kaj vse se še skriva v njej. Notri so bila še sešita vrata in okna za muckino hišo ter 

veliki plastični gumbi različnih barv. Bilo jih je zelo veliko. Sodelavka je vzela okna in vrata 

iz vreče. Skupaj z otroki smo jih  privezali na lesene ograje, ki smo jih imeli v igralnici.  

Otroci so bili zelo navdušeni. Začeli so se z njimi igrati. 
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 Slika 5.5: Igra z gumbi Slika 5.6: Bilo jih je zelo veliko 

  

Otroci so se vneto pripravljali na dramatizacijo Muce Copatarice. Za njeno hišo so imeli ţe 

vse, manjkale so jim samo še hiše v vasi, v katerih so stanovali otroci. Zelo resno so se lotili 

barvanja kartonastih škatel, saj so vedeli, da pridejo na predstavo njihove babice in dedki. 

Ravno tako pa bodo odigrali igro tudi za otroke iz sosednjih skupin. 

 

 

Slika 5.7: Barvanje kartonskih škatel s tempera barvami 
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Slika 5.8: Dramatizacija pravljice  Muca Copatarica 

 

Copatke, ki jih je sešila šivilja, smo uporabili za didaktično igro Iskanje parov. 

 

   

 Slika 5.9: Otroci iščejo pare Slika 5.10: Otroci najdejo par 

 

Otroci so bili zelo pozorni na podrobnosti. Opazovali so vzorce in barve na copatih. Bili so 
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sešiti iz pisanega blaga, tako da so se morali kar potruditi in zares pozorno opazovati, da so 

našli pravi par. To jim ni delalo teţav, saj so ga hitro našli. Otroci so kazali navdušenje in 

začeli spontano obuvati copate. 

 

Otrokom sva s sodelavko povedali, da bodo copatke lahko okrasili z gumbi, ko bomo imeli 

delavnico s starši. 

 

6 DEJAVNOSTI  

 

6.1 RAZGIBAVANJE S KRPAMI 
 

Glasbena gibalna igra Peričice. 

 

Pripomočki: 

 škarje, 

 blago. 

Področje dejavnosti: gibanje v povezavi z glasbeno umetnostjo. 

 

Cilja dejavnosti:  

 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

 razvijanje natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti. 

 

Vloga odraslih: z veseljem se vključujejo v spontane in vodene aktivnosti, poskrbijo, da se 

otroci počutijo sproščeno, zagotovijo dovolj delovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.  

 

Potek dejavnosti: 

Skupaj z otroki odstriţemo kose blaga na primerno velikost, da nas ne bi krpe med samo 

dejavnostjo ovirale. S krpami otroci čistijo igralnico. Na koncu, ko so krpe umazane, jih 

moramo oprati. Operemo jih z glasbeno didaktično pesmijo Peričice. 
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Pokaţimo ročice,  

pokaţimo noge, 

poglejte kak, pridna peričice smo me. 

Mi peremo po celi ljubi dan (2 x), 

mi obešamo po celi ljubi dan (2 x), 

mi likamo po celi ljubi dan (2 x), 

mi zlagamo po celi ljubi dan (2 x). 

 

  

 Slika 6.1 :Otroci brišejo prah Slika 6.2: Na koncu smo krpe oprali 

 

 

ANALIZA 

 

Večina otrok ni imela teţav s striţenjem blaga. Nekateri pa niso in niso mogli striči. Teţave so 

bile predvsem pri drţanju škarij. Pri tem so bili omejeni, ker še nimajo razvite fine motorike. 

Nekaj zaslug za to, da nekateri otroci niso mogli striči blaga, imajo tudi škarje. Škarje, ki jih 

uporabljamo v vrtcu, so predvsem za striţenje papirja. Za to so dovolj ostre, za blago pa ne. 

Obstaja namreč nevarnost, da bi se otroci lahko urezali, nam pa je na prvem mestu varnost 

otroka. Ko smo izstrigli krpe, smo se pogovarjali, kaj bi lahko z njimi delali. Dejali so, da bi 

lahko počistili igralnico. Sklepala sem, da so to izkušnjo povezali od doma. Otroci so tekom 

dejavnosti sami prihajali do idej, kaj in na kakšen način lahko nekaj počistijo. Zanimivo je 

bilo, kako so se vzpenjali na prste, da so dosegli čim višje. Obračali so stole in jih brisali s 
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spodnje strani. Prah so brisali tudi v odprtih kotičkih za zaboji, v katerih so bile igrače. Brisali 

so tudi med igračami. Pomagali so si z drugo roko, da so lahko premikali stvari oziroma prišli 

bliţje prahu. Krpe so si polagali na glavo. En deček je to naredil, drugi pa so ponovili za njim, 

ker jim je bilo to všeč. Na koncu, ko je bila igralnica počiščena, smo dejavnost zaključili z 

glasbeno didaktično igro Peričice, kjer so vsi otroci z veseljem sodelovali. 

 

6.2 SLIKANJE NA BLAGO 
 

Pripomočki: 

 leseni okvirji, 

 risalni ţebljički, 

 zaščitni trak, 

 blago, 

 čopiči, 

 tempera barve, 

 posoda za barve, 

 zaščitne halje, 

 zaščitna folija. 

 

Področje dejavnosti: likovna umetnost v povezavi z naravo. 

 

Cilja dejavnosti: 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje in eksperimentiranje z umetniškimi 

sredstvi (blago), 

 otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave. 

 

Vloga odraslih: zagotovijo dovolj delovnih sredstev za dejavnost, nudijo ustrezno pomoč 

tistim otrokom, ki jo potrebujejo, spodbujajo otroke k ustvarjalnosti, z otroki delijo svoje 

občutke, opaţanja, se odzivajo na njihova razpoloţenja in interese. Otroka spodbujajo, da 

svoja opaţanja opisuje. 
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Potek dejavnosti: 

Otroci so s tempera barvami in čopiči slikali na blago sneţenega moţa. Blago je bilo napeto  

na lesene okvirje, katere sem ţe prej pripravila. 

 

 

Slika 6.3: Otroci s tempera barvo slikajo sneženega moža 

 

 

Slika 6.4: Naslikan sneženi mož 

 

 

ANALIZA 
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Zapadel je sneg. Otroci so se veliko pogovarjali o njem, kaj bi vse delali zunaj. Ampak zunaj 

je bilo zelo mrzlo, tako da niso šli ven. S sodelavko sva prinesli sneg v posodi noter v 

igralnico. Otroci so se ga razveselili. Začeli so delati kepe in iz teh kep je nastal sneţeni moţ. 

S tem smo tudi dobili idejo, kaj bi naslikali na blago. Izmed blaga, ki nam ga je dala šivilja, 

sva s sodelavko izbrali najbolj primernega. Z risalnimi ţebljički sva ga vpeli na lesen okvir,  

robove pa ovili z zaščitnim trakom. 

Z motivom otroci niso imeli teţav, saj imajo ţe izkušnje z njim. Tudi s slikanjem ni bilo teţav, 

saj se blago ni premikalo, ker je bil močno napet na okvir. Barve, ki so jih imeli na razpolago 

so bile bela, oranţna, rjava in modra. Navodilo, ki sem jim ga dala, je bilo slikanje sneţenega 

moţa. Ostalo je bilo vse prepuščeno njihovi domišljiji in ustvarjalnosti. Moram povedati, da 

so sami prišli do spoznanja, da so sneţaka narisali z belo barvo. Zanimivo je bilo spontano 

slikanje sneţink. Ena deklica se je zazrla skozi okno in opazila, da je zunaj začelo sneţiti. To 

svoje opazovanje je prenesla tudi na blago poleg sneţaka. Ostali otroci so jo posnemali.  

 

Likovna dela smo dali sušit. Poslikano blago smo skupaj z otroci nalepili na šeleshamer papir. 

Pozneje smo na hodniku naredili razstavo. Ko smo si ogledali razstavljena dela so bili otroci 

ponosni nase, saj še nikoli prej niso slikali na blago. 

 

6.3 HOJA PO BLAGU 
 

Pripomočki: 

 lesonitne plošče, polepljene z blagom, 

 lastno telo (noge, roke). 

 

Področje dejavnosti: gibanje, jezik, narava. 

 

Cilji dejavnosti:  

 razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnoteţje, 
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 otrok pravilno poimenuje lastnosti blaga: gladko, tanko, toplo …, 

 otrok spoznava lastnosti blaga, 

 razvijajo taktilne sposobnosti. 

 

Vloga odraslih: otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov razvoj. Pri dejavnostih otroke 

spodbujajo, usmerjajo, popravljajo, z njimi sodelujejo. Z otroki se pogovarjajo v neotroškem 

jeziku. 

 

Potek dejavnosti: 

Na lesonitne plošče sem nalepila različno debele kose blaga, od najbolj gladkega pa vse do 

umetnega krzna. Plošče sem nato povezala med seboj z vrvico. Na hrbtni strani sem prilepila 

gobo, da plošča ni drsela. Tako sem poskrbela tudi za varnost otrok. Otroci so sezuti hodili po 

ploščah. 

 

 

Slika 6.5: Otroci hodijo po blagu 
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Slika 6.6: Otroci tipajo blago 

 

ANALIZA 

 

Ko so otroci hodili po blagu niso pokazali odziva. Ugotovila sem, da bi bil boljši rezultat, če 

bi hodili bosi. Vendar sva se s sodelavko odločili, da ostanejo v hlačnih nogavicah, ker je bilo 

mrzlo, pa tudi veliko več časa bi potrebovali, pri slačenju in oblačenju. Zato bom to dejavnost 

ponovila ob toplejšem vremenu. 

 

Ko pa so otroci tipali blago je bil odziv otrok drugačen. Opazili so razliko. Uporabljali so 

predvsem dva pojma, mehko in trdo. Poimenovali so tudi barve. Niso sicer uporabljali 

odtenkov, vendar jim to ni delalo teţav. Bolj so se zadrţevali pri umetnem krznu in mehkem 

blagu. Otrokom je bila dejavnost zelo zabavna. 

 

 

6.4 IZDELOVANJE MUCINE HIŠE 
 

Pripomočki: 

 blago, 

 škarje, 
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 lepilo Mekol, 

 čopič, 

 zaščitni papir, 

 kartonski kotniki, 

 kartonska škatlica, 

 zaščitna folija. 

 

Področje dejavnosti: likovna umetnost, matematika, narava. 

 

Cilji dejavnosti: 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev, 

 spoznavanje geometrijskih teles, 

 otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Vloga odraslih: poskrbijo za dovolj delovnih sredstev za izvedbo dejavnosti. Otroke 

spodbujajo k ustvarjalnosti, jih pohvalijo. Nudijo pomoč tistim otrokom, ki jo potrebujejo. 

Spremljajo otrokov napredek. Poskrbijo za sproščeno vzdušje. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so s škarjami strigli blago na majhne koščke. Blago so s čopičem namazali z lepilom in 

prilepili na streho (kartonski kotnik). Na koncu so streho prilepili na kartonsko škatlico, ki je 

bila ravno tako oblepljena z blagom. 

Ravno tako so strigli manjše krpice blaga in ga prilepili z lepilom na kartonsko škatlico. 
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Slika 6.7: Otroci strižejo blago na koščke 
 

 

Slika 6.8: Otroci strižejo blago na krpice 
 

 

Slika 6.9: Dokončana mucina hiška 
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ANALIZA 

 

Otroci so izdelovali mucino hišo pri dveh mizah. Pri prvi mizi so strigli in lepili blago na 

kartonske škatlice, pri drugi pa so strigli blago in ga lepili na streho (kartonski kotnik). Za 

hiško so imeli na izbiro več vrst pisanega blaga, za streho pa samo enega. Pri striţenju blaga 

za hiško so imeli več teţav, saj je bilo blago precej mehko. Za streho pa niso imeli teţav, ker 

je bilo bolj trdo. Ob tem so spoznavali geometrijska telesa. 

 

Pri tej dejavnosti sem ţelela prav to, da opazijo in tudi začutijo razliko v blagu. To mi je tudi 

uspelo. Otroci so bili dokaj natančni pri lepljenju blaga na hiško. Prijemali so koščke blaga. 

Ţeleli so videti, ali so izbrali dovolj velike kose. Na koncu, ko je bila hiška narejena, je bilo še 

vedno nekaj blaga, ki je bilo preveliko, vendar to ni motilo nikogar.  

 

Pri strehi pa sem ţelela ugotoviti, ali zmorejo otroci striči v okroglino, kot je opeka bobrovec. 

Vendar ni šlo. Zato so strigli kar naravnost. Tako so bili koščki blaga različne velikosti in 

oblik. A na koncu je bil njihov trud poplačan, saj so bile hiške prav zanimive. 

 

 

6.5 SPOZNAVANJE ŠIVILJSKEGA METRA 
 

 

Pripomočki: 

 šiviljski meter, 

 različno veliki kosi blaga. 

 

Področje dejavnosti: matematika, narava, jezik. 

 

Cilji dejavnosti:  

 otrok se seznanja s strategijami merjenja dolţine z merili, 

 otrok spoznava šiviljski meter, 

 otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 
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predpojmovnih struktur (število, velik, majhen) pri medosebnih odnosih. 

 

Vloga odraslih: spodbujajo otroke k razmišljanju, opazujejo otroke in njihov razvoj, da lahko 

pripravijo primerno zahtevne dejavnosti. Z otroki se morajo veliko pogovarjati, jih pohvaliti. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci merijo s šiviljskim metrom različno velike kose blaga. Blago polagajo na tla v igralnici  

in ga merijo.  

 

 

Slika 6.10: Otroci si najprej dobro ogledajo šiviljski meter 

 

 

Slika 6.11: Otroci merijo blago 
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ANALIZA 

 

Otroke sem spodbudila k razmišljanju s tem, da sem jih vprašala, kako šivilja ve, kdaj je 

ravno prav blaga, da sešije hlače ali krilo. Otroci niso vedeli. Povedala sem jim, da sem jim 

nekaj prinesla, da imam nekaj za njih.  

 

Povabila sem jih, naj sedejo na tla. Otroci so nestrpno čakali, kaj jim bom pokazala. Sedla 

sem poleg njih in odprla roko. Strmeli so v mojo roko, dokler nisem metra raztegnila. 

Vprašala sem jih, ali mogoče kdo ve, kaj je to. Nakar se oglasi deček in pove, da je to 

številčni meter. Sedaj sva midve s sodelavko ostrmeli. Dejala sem mu, da ima prav, samo da 

se ta meter imenuje šiviljski.  

 

Nato smo merili blago. Pripravila sem štiri različne velikosti blaga. Ţelela sem, da opazijo 

razliko v velikosti. Opazili so, da je pri največjem kosu blaga šiviljski meter postal 

premajhen. Ugotavljali smo, kje se prime meter in kje se prebere, koliko je blago dolgo ali 

veliko. Ogledovali so številke. Nekateri otroci so posamezno številko tudi prebrali. Vprašala 

sem jih, ali lahko še kaj merimo z metrom. Odgovorili so, da lahko - sebe. Nato so merili še 

drug drugega. Seveda so včasih potrebovali mojo pomoč. 

 

Otroci so se pri merjenju zelo zabavali. Mislim, da so dobro usvojili pojem šiviljskega metra. 

 

6.6 RAZVRŠČANJE MATERIALA 

 

Pripomočki: 

 dve kartonasti škatli, 

 simbol za blago, 

 polivinilna vrečka, 

 oblačila iz blaga, 

 volnene kape, 

 anorak. 
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Področje dejavnosti: matematika v povezavi z naravo. 

 

Cilji dejavnosti: 

 spoznavanje različnih materialov, 

 otrok razvršča, 

 otrok spoznava grafične simbole in jih odčitava. 

 

Vloga odraslih: odrasli morajo sprejeti otrokove napake kot priloţnost za otrokov napredek. 

Otroke spodbujajo, jih pohvalijo. Poskrbijo za sredstva za izvajanje dejavnosti. Otrokom 

morajo omogočiti dovolj časa in priloţnosti, da z lastnim preizkušanjem začutijo materialne 

lastnosti. Otroke morajo spodbuditi z vprašanji o predmetih, npr. za kaj se to oblačilo 

uporablja, kdaj ga oblečemo ipd. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so iz različnega materiala razvrščali stvari v dve kartonasti škatli, kaj je iz blaga in kaj 

ne. 

  

 Slika 6.12: Otroci razvrščajo Slika 6.13: Razvrščeni material 
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ANALIZA 

Ko sem prišla v igralnico, so me otroci z zanimanjem opazovali. S sabo sem prinesla dve 

kartonski škatli in eno vrečo polno nečesa. Otroke sem povabila, naj se posedejo v krog.  

 

Pokazala sem jim škatle, na katerih so bile nalepljene plastificirane fotografije. Vprašala sem 

jih, ali vidijo, kaj je na teh fotografijah. V en glas so odgovorili, da je to blago. Spraševala 

sem naprej. Kaj pomeni, da je ena fotografija prečrtana? Na to pa mi niso znali odgovoriti.  

 

Razloţila sem jim zakaj sem prišla k njim. Pokazala sem na vrečo, ki je bila polna različnega 

materiala. V večini so bila oblačila, ki so bila iz blaga in taka, ki niso bila. Med njimi pa se je 

našla tudi polivinilna vrečka.  

 

Začeli smo se pogovarjati o oblačilih. Vsak kos posebej sem prijela v roke, oni pa so povedali, 

za kaj se uporablja. Nato sem jih prosila, da razvrstijo ta oblačila, in sicer v tisti dve kartonasti 

škatli, ki sem ju prinesla s seboj. Fotografije s simboli so bile ţe nalepljene. Poklicala sem tri 

otroke. Ostalim sem povedala, da pridejo vsi na vrsto in da se bomo menjali. Prvič sem jih 

pustila, da so naredili po svoje. Moram priznati, da so se velikokrat zmotili. Drugič pa sem 

jim svetovala, da lahko vprašajo prijatelje. In res so jih. Bilo je boljše.  

 

Ko so končali, sem stresla iz tiste škatle vsebino, kjer naj ne bi bilo blago. Motili so se 

predvsem pri oblačilih, ki so bila iz blaga, a so bila debelejša od ostalih. Npr. kopalni plašč. 

Zanimivo mi je bilo, da so otroci takoj vedeli, da anorak ni iz blaga in vrečka tudi ne. 

Razmišljali so predvsem pri oblačilih, ki so bila debelejša (volna, kopalni plašč).  

 

Moram povedati, da so vsi otroci radi sodelovali pri dejavnosti in da so pridobili nova znanja 

o blagu. 
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6.7 ŠIVANJE PAPIRNATIH COPATKOV 
 

Pripomočki: 

 papirnati copati, 

 volna, 

 gumbi, 

 lepilo, 

 selotejp, 

 čopič, 

 posoda za lepilo, 

 zaščitna folija, 

 likovne halje. 

 

Področje dejavnosti: umetnost v povezavi z matematiko. 

 

Cilja dejavnosti:  

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 

Vloga odraslih: otroke spodbujamo, če je potrebno jih usmerjamo, podbujamo jih k 

ustvarjalnosti, jih pohvalimo, zagotovimo dovolj materialnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 

 

Potek dejavnosti: 

Konec volne sem oblepila s selotejpom, da so otroci laţje vtikali v ţe narejene luknjice. 

Navodilo je bilo, da vtikajo volno v luknjico na eni strani noter, na drugi pa ven. Vrstni red 

vtikanja ni bil pomemben. Na koncu so copatke okrasili z gumbi, ki so jih prilepili z lepilom. 

Otroci so si sami izbrali barvo volne, jo poimenovali, ravno tako tudi gumbe. Na voljo so 

imeli veliko različnih gumbov. 
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Slika 6.14: Otroci vtikajo volno v luknjice  

 

 

Slika 6.15: Otroci lepijo gumbe na papirnate copate 

 

ANALIZA 

 

S sodelavko sva poizkusili z otroki šivati z iglo, vendar sva videli, da ne bo šlo. Otroci so iglo 

samo potegnili, ko sem jim rekla, da to lahko naredijo, drugega pa ne. Zato sva se odločili, da 

šivanje z iglo pustiva za delavnico, ko bodo prišli starši in bodo lahko šivali skupaj. 

 

Namensko sem izbrala papir namesto blaga, ker bi imeli teţave z blagom. Otrokom bi se 
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blago prepogibalo pri njihovem zategovanju z volno. Dejavnost jim je bila všeč. Uporabljali 

so obe roki. S samim vtikanjem niso imeli teţav in tudi s zategovanjem volne ne. Pri papirju 

so imeli občutek, do kje lahko zategnejo volno, ker so videli, kako se papir obnaša pri 

zategovanju. 

 

Zelo zanimivo jih je bilo opazovati, na kakšen način so zategovali volno. Eni so na daleč 

stegnili roko, da so volno potegnili skozi luknjico, drugi pa so potegnili z eno roko malo 

volne, z drugo pa nadaljevali z vlečenjem le-te. Tudi volno sem izbrala namensko tanko, da če 

bi premočno potegnili, bi prišli do spoznanja, da se jim lahko strga. Vendar otroci niso močno 

vlekli, tako da do tega ni prišlo. 

 

 Na koncu smo naredili razstavo copat, da so tudi drugi lahko videli njihovo delo. 

 

6.8 DELAVNICA S STARŠI 
 

Pripomočki: 

 blago, 

 lesonitne plošče, 

 gumbi, 

 vata, 

 vejice dreves, 

 šivalni stroj, 

 škarje, 

 sukanci, 

 igle, 

 lepilo Mekol, 

 čopiči, 

 posodica za lepilo, 

 različni trakovi, 

 vrvice, 
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 volna, 

 okraski iz das mase, 

 copati, 

 predpasniki. 

 

Področje dejavnosti: umetnost, narava, druţba. 

 

Cilji dejavnosti: 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

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

 otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo druţbi in so pomembni, 

 otrok spoznava poklic šivilje. 

 

Vloga odraslih: otroke opazujemo, jim pomagamo, kadar potrebujejo pomoč. Poskrbimo za 

dovolj sredstev za izvedbo dejavnosti. Pohvalimo otroke. Spodbujamo otroke k ustvarjalnosti, 

jih poslušamo, se z njimi pogovarjamo. Otrokom omogočimo, da so čim bolj samostojni. 

 

 

Potek dejavnosti: 

V mesecu februarju smo v vrtcu izvedli popoldansko delavnico za starše na temo Muca 

Copatarica. V delavnici je sodelovala tudi šivilja, ki je s sabo prinesla šivalni stroj. Starši so 

skupaj z otroki okraševali copate, tako da so na njih prišili gumbe, ki so jih otroci prinašali od 

doma. 
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Slika 6.16: Otroci ob pomoči staršev prišijejo gumbe na copat 

 

Pri dveh mizah so na lesonitne plošče, ki so jih otroci ţe prej pobarvali z različnimi odtenki 

modre barve, lepili različne materiale (vato, gumbe, blago, vrvice, vejice … ). Motivi so bili 

različni, vendar vsi na temo Muce Copatarice in zime. 

 

 

Slika 6.17: Otroci ob pomoči staršev lepijo na lesonitne plošče različen material 

 

Pri šivilji pa so si lahko otroci izbrali ţep, ki jim ga je nato prišila šivilja na predpasnik. 

Predpasniki so bili sešiti ţe prej. 
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Slika 6.18: Otroci si izberejo žep za predpasnik 

 

ANALIZA 

 

Lahko rečem, da je delavnica uspela. Sodelavke smo bile zelo zadovoljne. To lahko rečem 

tudi za starše, saj se je to videlo po njihovi zainteresiranosti za delo. Prišlo je deset staršev od 

devetnajstih otrok. Delavnice so se udeleţili tudi starejši in mlajši bratci in sestrice. Otroci so 

bili zelo delavni in ustvarjalni. Tudi pred delavnico so pridno prinašali material, ki smo ga 

uporabili na delavnici. Otroci so se pripravljali tudi tako, da so pobarvali lesonitne plošče z 

odtenki modre barve. 

 

Moram priznati, da sem se kot organizatorka delavnice prvič srečala. Pripravljali smo se zelo 

dolgo, saj se je bilo potrebno uskladiti tudi s šiviljo. Blago, ki se je uporabilo za predpasnike 

sem pripravila jaz, ostalega blaga, ki smo ga uporabili za ţep na predpasniku, pa nam ga je 

podarila šivilja. Ravno tako nam je podarila copate, različne gumbe. Veliko stvari pa nam je 

posodila, da smo lahko delavnico izpeljali tako, kot je treba. Igle za šivanje so bile take, da 

niso imele ostrih konic. Vendar kot sem opazila, je malo otrok šivalo. Bolj so pomagali vtikati 

sukanec v iglo, starši pa so šivali. 

 

Šivilja se je nahajala malo stran od nas ostalih, to pa zato, da je imela več prostora zase, pa še 
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bolj varno je bilo. Otroci so bili zelo radovedni, zato je tistega otroka, ki je ţelel, posadila k 

sebi v naročje in šivala skupaj z njim. Roke je moral imeti v naročju. Pri izbiranju ţepa za 

predpasnik so imeli kar nekaj teţav, saj je bila izbira zelo velika. Mnogo otroških motivov je 

kukalo s kupa. Ko ga je šivilja sešila, so nekateri starši na ţeljo otrok prišili tudi gumbe in ga 

s tem okrasili. 

Pri mizah, kjer so imeli lesonitne plošče, je bilo tudi zanimivo. Zraven je bil kotiček, kjer so 

starši skupaj z otroki poiskali material, katerega so potem uporabili pri izdelavi slike. Lepilo 

in čopiči pa so jih čakali ţe na mizah. Odločali so se predvsem za dva motiva, in sicer: hiška 

Muce Copatarice in sneţeni moţ. Za to dejavnost sem pripravila tudi veje leske, ki so bile 

tanke. Razrezala sem jih na majhne vejice. Ko so bile vejice prilepljene na ploščo, so dajale 

videz dreves. Otroci so strigli in lepili blago. V večini so imeli teţave zaradi samih škarij, tako 

da so strigli večinoma starši. Na koncu so nastale prave umetnije in paša za oči. Odnesli smo 

jih na mizo v sosednji prostor, da se posušijo. Naslednji dan pa smo skozi luknjice, ki so bile 

ţe zvrtane v lesonitne plošče, napeljali vrvico. Slike smo nato obesili na steno v hodniku, da 

so jih lahko občudovali tudi drugi starši in otroci, ki obiskujejo naš vrtec.  

 

Copatki, ki so čakali, da jih vzamejo, so bili lepo zloţeni na regalu. Bili so prava paša za oči, 

saj so bili pisanih barv in motivov. Starši so bili zares prijetno presenečeni nad izbiro. Skupaj 

z otroki so izbrali po en par copat. Nato so izbirali gumbe, ki so jih s skupnimi močmi prišili. 

Pri šivanju, kot sem omenila ţe prej, so bolj vtikali sukanec v iglo in jo povlekli. Izbira 

gumbov je bila zelo velika. Vsak od udeleţencev te delavnice jih je nekaj prinesel. Ko so 

zaključili z okraševanjem copat, so jih otroci obuli in v njih hodili. Nekateri so oblekli tudi 

predpasnik. Zelo so se zabavali. 

 

S sodelavkama smo skrbele med delavnico za to, da smo nudile pomoč otrokom, kateri so to 

ţeleli, in da je delo potekalo nemoteno. Delavnica je trajala dve uri. Bila sem zelo zadovoljna, 

saj sem videla, da so tudi starši zelo zadovoljni. Še najbolj pa so bili veseli otroci, saj so 

copate in predpasnik lahko odnesli domov. 
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7 GRAFIČNI PRIKAZ INTERVJUJA, KAJ JE BLAGO 
 

7.1 INTERVJUJI PRED ZAČETKOM DEJAVNOSTI 
 

7.1.1 Kaj je blago? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Ne vem. 12 

Majčka. 2 

Bunda. 1 

SKUPAJ: 15 

Tabela 1: Kaj je blago? 

 

 

 

Otroci v večini niso poznali blaga. Samo trije otroci so vedeli, kaj je blago. Predvidevam, da 

so vedeli zaradi tega, ker so se pogovarjali o tem doma. 
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7.1.2 Kje ga dobimo? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Ne vem. 12 

V trgovini. 3 

SKUPAJ 15 

Tabela 2: Kje ga dobimo? 

 

 

 

Otroci v večini niso vedeli, samo trije so vedeli, da blago dobimo v trgovini. 

 

 

12 

3 

Ne vem.

V trgovini.
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7.1.3 Za kaj ga uporabljamo? 
 

 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Zato, da gor pišete. 1 

Za bunde. 2 

Za majčke. 2 

Ne vem. 10 

SKUPAJ 15 

Tabela 3: Za kaj ga uporabljamo? 

 

 
 

Le pet otrok od petnajstih vprašanih so vedeli, za kaj ga uporabljamo, ostali niso. 

 

1 

2 

2 

10 

Zato, da gor pišete.

Za bunde.

Za majčke.

Ne vem.
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7.1.4 Iz česa so naša oblačila? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Iz blaga. 1 

Iz jakne. 1 

Iz jopic.  2 

Ne vem. 11 

SKUPAJ 15 

Tabela 4: Iz česa so naša oblačila? 

 

 
 

 

Samo en otrok je vedel, ostalih štirinajst jih ni vedelo. 

 

 

1 

1 

2 

11 

Iz blaga.

Iz jakne.

Iz jopic.

Ne vem.
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7.1.5 Kaj vse lahko izdelamo iz blaga? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Avion 1 

Bunde in kape. 1 

Bunde in majčke. 1 

Ne vem. 12 

SKUPAJ 15 

Tabela 5: Kaj vse lahko izdelamo iz blaga? 

 

 
 

Dvanajst otrok ni vedelo, dva otroka pa sta vedela, da iz blaga lahko naredimo bunde, majčke 

in kape. 

1 

1 

1 

12 

Avion.

Bunde in kape.

Bunde in majčke.

Ne vem.
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7.1.6 Kakšno vse je lahko blago? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Belo. 3 

Rdeče. 4 

Ne vem. 8 

SKUPAJ: 15 

Tabela 6: Kakšno vse je lahko blago? 

 

 
 

Sedem otrok je vedelo, da je blago lahko barvasto, ostali pa niso vedeli. 

 

3 

4 

8 

Belo.

Rdeče.

Ne vem.
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7.1.7 Kdo vse uporablja blago? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Delavci. 1 

Mamica. 2 

Mamica in očka. 1 

Tudi mi. 1 

Ne vem. 10 

SKUPAJ 15 

Tabela 7: Kdo vse uporablja blago? 

 

 

 

Pet otrok je vedelo, kdo uporablja blago, ostali pa niso vedeli. 

 

1 

2 

1 

1 

10 

Delavci.

Mamica.

Mamica in očka.

Tudi mi.

Ne vem.
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7.2 INTERVJUJI PO ZAKLJUČKU DEJAVNOSTI 
 

7.2.1 Kaj je blago? 
 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Sonček. 1 

To, da naredimo predpasnik.  1 

Majica, tepih. 3 

Jopica. 1 

Blago je nogavica. 1 

Majčka, hlače, kape. 1 

To, da je mamica sešila nove copate. 1 

Blago je za plezat. 1 

Za šivat. 1 

Blago je mogoče, ko iz njega štrikaš. 1 

Mami in očka šivajo blago. 1 

Mogoče lahko iz blaga. 1 

Ne vem. 1 

SKUPAJ 15 

Tabela 1: Kaj je blago? 

 

Vsi otroci, razen enega, so vedeli, kaj je blago. 
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7.2.2 Kje ga dobimo? 
 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

V trgovini. 10 

Na mizi, na stolu. 1 

Pri šivilji. 2 

Ne vem. 2 

SKUPAJ 15 

Tabela 2: Kje ga dobimo? 

 

 

 

Vsi otroci, razen enega, so vedeli, kje ga dobimo. 

 

10 

1 

2 

2 

V trgovini.

Na mizi, na stolu.

Pri šivilji.

Ne vem.
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7.2.3 Za kaj ga uporabljamo? 
 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Hlače, ţepe, majčke. 1 

Da nas v noge ne zebe. 1 

Zato, da se z njim štrika. 1 

Zato, ker lahko šivamo. 2 

Zato, da lahko kaj naredimo. 1 

Zato, ker ga rabimo za plezat. 1 

Za predpasnik. 3 

Zato, ker ima moja mamica blago. 1 

Da ga damo na tla, da ga nalepimo, da blago medved obleče. 1 

Zato, da ga damo tam, kjer imamo obleke. 1 

Ne vem. 2 

SKUPAJ 15 

Tabela 3: Za kaj ga uporabljamo? 

 
 

Vsi otroci, razen enega, so vedeli, za kaj vse uporabljamo blago. 
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7.2.4 Iz česa so naša oblačila? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Iz tistega, ko mamice naredijo. 1 

Iz blaga. 11 

Ne vem. 3 

SKUPAJ 15 

Tabela 4: Iz česa so naša oblačila? 

 

 
 

Večino otrok je vedelo, štirje pa niso vedeli iz česa so naša oblačila. 

 

1 

11 

3 

Iz tistega, ko mamice
naredijo.

Iz blaga.

Ne vem.
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7.2.5 Kaj vse lahko naredimo iz blaga? 
 

 

ODGOVORI OTROK 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

Majčko, hlače, jopice, bunde, blazino, jakne, copate, krilca, kape, ţabice, 

spodnje majčke. 
9 

Kruha lahko na blago narišemo. 1 

Mešamo. 1 

Predpasnik. 4 

SKUPAJ 15 

Tabela 5: Kaj vse lahko naredimo iz blaga? 

 

 

 

Vsi otroci so vedeli, kaj lahko naredimo iz blaga. 
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7.2.6 Kakšno vse je lahko blago? 
 

 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Mehko, trdo, lahko, neţno. 3 

Belo, črno, modro, rdeče, pisano, vijolično, roza, 

zeleno, oranţno, svetlo, temno, sivo. 
12 

SKUPAJ 15 

Tabela 6: Kakšno vse je lahko blago? 

 

 

 

Vsi otroci so vedeli, kakšno je blago, saj so ga spoznali prek različnih dejavnosti. 

 

3 

12 

Mehko, trdo, lahko, nežno.

Belo, črno, modro, rdeče, pisano,
vijolično, roza, zeleno, oranžno,
svetlo, temno, sivo.
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7.2.7 Kdo vse uporablja blago? 
 

ODGOVORI 

OTROK 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

Mi otroci. 1 

En drug. 1 

Očiti. 1 

Oči pa mami. 2 

Oči, pa mami, dedki in babice, šivilja. 3 

Mi, mami, oči, vsi, šivilja. 1 

Muca Copatarica. 1 

Muca Copatarica, šivilja. 1 

Šivilja. 3 

Ne vem. 1 

SKUPAJ 15 

Tabela 7: Kdo vse uporablja blago? 

 

 

 

Vsi otroci, razen enega, so vedeli, kdo uporablja blago. Od teh jih je sedem povedalo, da 

blago uporablja tudi šivilja, saj so šiviljo videli tudi pri njenem delu. 

  

1 

1 

1 

2 

3 1 

1 

1 

3 

1 

Mi otroci.

En drug.

Očiti.

Oči pa mami.

Oči, pa mami, dedki in babice,
šivilja.

Mi, mami, oči, vsi, šivilja.

Muca Copatarica.

Muca Copatarica, šivilja.
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IV ZAKLJUČEK 
 
Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, koliko otroci poznajo blago in šiviljske 

pripomočke ter pokazati bralcu, da lahko tudi otroci, stari od 3 do 4 leta, na primeren način 

spoznavajo blago.  

 

Z intervjuvanjem otrok o tem, kaj blago je, sem videla, da ga otroci ne poznajo. Samo dva 

otroka sta vedela, da je blago lahko tudi majica in bunda. Šiviljske pripomočke smo spoznali 

ob različnih dejavnostih in na obisku pri šivilji. 

 

Z različnimi dejavnostmi sem oba cilja uspešno realizirala in dobila tudi vse odgovore na 

zastavljena vprašanja, ki sem si jih zastavila pred začetkom raziskave. 

 

Preoblikovanje materiala jih je zelo zanimalo, saj sva skozi vse dejavnosti poskrbeli za 

ustrezno motivacijo. Pri slikanju na blago s tempera barvami sem za motivacijo poskrbela 

tako, da sem v posodi prinesla sneg v igralnico. Otroci so izdelali miniaturnega sneţenega 

moţa. 

Pri dejavnosti hoje po blagu jih je motivirala sama postavitev lesonitnih plošč. Vendar moram 

priznati, da pri tej dejavnosti nisem dobila ţelenega rezultata. Otroci so namreč hodili po 

blagu v hlačnih nogavicah. Zato sem sklenila, da to dejavnost ponovim ob toplejšem 

vremenu. Boljše je bilo, ko so blago tipali z rokami. Opaţali so razliko. Uporabljali so 

predvsem dva pojma, mehko in trdo. Poimenovali so tudi barve. 

 

Pri dejavnosti spoznavanja šiviljskega metra sem otroke spodbudila k razmišljanju z 

vprašanjem, kdaj Muca Copatarica ve, koliko blaga potrebuje, da sešije copate ali pa na 

primer hlače. Nato sem jim povedala, da imam nekaj za njih. Pokazala sem jim šiviljski 

meter. Samo en deček je vedel, da je to meter. Otroci so zelo radi merili različno velike kose 

blaga. 

 

Pri dejavnosti razgibavanja s krpami je otroke motivirala pesem Peričice. Otroci so bili zelo 

veseli in razigrani. 
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Otrokom je bilo najbolj všeč pisano blago in umetno krzno. Kadar so imeli na izbiro blago, so 

posegali po barvastem blagu. 

Otroci so imeli teţave s striţenjem blaga predvsem zato, ker škarje, ki jih imamo v vrtcu, niso 

dovolj ostre. Kadar so imeli trše blago, je bilo v redu, ko pa je bilo blago mehko, so imeli 

teţave. Strigli so predvsem naravnost, v okroglino pa jim ni šlo. Nekaj otrok je imelo teţave s 

samim drţanjem škarij, ker še nimajo dovolj razvite fine motorike. Strigli so z  mojo 

pomočjo.  

Pri šivanju z iglo so imeli vsi otroci teţave. Niso vedeli, kdaj in na katero mesto morajo 

poloţiti iglo in jo potegniti. Zato sva se s sodelavko odločili, da to prepustiva staršem, ker 

bodo z njihovo pomočjo morda uspešnejši. Ponudili sva jim raje papirnate copate, ki so imeli 

luknjice. Tukaj so bili veliko bolj uspešni. Navodilo, ki sem jim ga dala, je bilo, da volno 

vtikajo v luknjico na eni strani noter, na drugi pa ven. Na koncu so jih še okrasili z gumbi. 

 

Otroci so pri dejavnosti razvrščanje materiala imeli nekaj teţav, predvsem z oblačili, ki so bila 

debelejša (kopalni plašč). Poloţili so jih v tisto škatlo, kjer niso bila oblačila iz blaga. V celoti 

pa lahko rečem, da so otroci kar dobro poznali oblačila glede na to, katero je iz blaga in katero 

ni. 

 

Delavnica s starši je bila nadvse uspešna in zanimiva. V delavnici je sodelovala tudi šivilja, ki 

je imela šivalni stroj. Otroci so spoznali tudi sam proces izdelave oblačila, v našem primeru 

predpasnika. 

Zelo me je zanimalo, kako se bodo starši lotili šivanja z njihovimi otroki. Kot sem 

predvidevala, so šivali starši sami, otroci so le potegnili iglo, ter vtikali sukanec v iglino uho.  

 

Otroci so bili zelo pozorni na to, kaj jim starši svetujejo pri izdelavi določenega izdelka. 

Moram priznati, da so otroci res aktivno in ustvarjalno sodelovali pri vseh dejavnostih. Od 

doma so prinašali različne materiale, ki so nam prav prišli bodisi pri samih dejavnostih ali pa 

pri delavnici. Spoznali so veliko novih stvari, od poklica šivilje pa vse do blaga, šiviljskih 

pripomočkov in še kaj bi se našlo. Razvijali so ustvarjalnost, motoriko, tako grobo kot tudi 

fino. Obogatili so besedni zaklad, urili se v natančnosti. 

S sodelavko sva ob zaključku raziskave in dejavnosti videli, da sva bili zelo uspešni, saj so 
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otroci usvojili veliko novega znanja. Odločila se je, da bo v bodoče več uporabljala blago in 

da bo nekatere dejavnosti ponovila. 
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