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POVZETEK 

 

Diplomska naloga prikazuje izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu 

Ivančna Gorica. V teoretičnem delu sem predstavila razvojne značilnosti 4 do 6 letnih otrok, 

pomen igre za otrokov razvoj ter značilnosti igrač in materialov iz katerih smo izdelovali 

priložnostne igrače v vrtcu. Opisala sem aktivno učenje oz. raziskovanje s katerim sem otroke 

spodbudila k izdelavi igrač in pri tem upoštevala načela kurikula za vrtce.     

V empiričnem delu je opisan odprti tip raziskovanja z naslovom »Izdelajmo priložnostne 

igrače«, s katerim sem 5-6 letne otroke v vrtcu spodbudila k izdelovanju igrač iz različnih 

materialov po vsebini pravljice Bobek in barčica. V diplomski nalogi sem prikazala aktivno 

udeležbo in samostojnost otrok v vseh fazah raziskovanja.  

Na željo otrok smo iz materiala, ki so ga skrbno prinašali v vrtec izdelali knjigo, spomin, 

mlinčke in ladjice. Opazila sem, da otroci v tem starostnem obdobju  spretno uporabljajo 

različno orodje kot so škarje, ročna žaga …  Na nove igrače so otroci zelo ponosni in jih 

preizkušajo na različne načine.  

Po končanem projektu sem ugotovila, da lahko v vrtcu z malo domišljije in ustvarjalnosti z 

otroki izdelamo različne priložnostne igrače, ki otrokom prinesejo veliko veselja in 

zadovoljstva. 
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ABSTRACT 

 

This diploma paper presents the building of everyday toys out of different types of materials 

in the kindergarten Ivančna Gorica. In the theoretical part I presented developmental features 

of children aged 4 to 6, the meaning of game for a child's development and some 

characteristics of toys and materials, which we used while creating toys in our kindergarten. I 

described the “active learning” or “research”, which helped encourage the children to start 

building toys. Within all these, I was following the kindergarten curriculum.  

In the empirical part of this paper, we learn about the survey titled »Let's make everyday 

toys« which helped me encourage 5 to 6 year olds to create toys from different materials by 

following the content from the fairy tale »Bobek and barčica«. In my diploma paper I pointed 

out the participation and autonomy shown by children in all phases of the research.  

Children were really helpful by bringing lots of materials in the kindergarten and according to 

their wish they created a book, a memory game, a little mill toy and boats. I noticed that in 

this age bracket, they are very skillful with tools such as scissors, hand saw … They were 

very proud of their new toys and they were trying them out in many different ways.  

When our project was already finished, I realized that one only needs a little bit of 

imagination and creativity in order to make various everyday toys together with the help of 

children and these are the toys that bring them great pleasure and satisfaction.  
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1 UVOD 

 

 

V predšolskem obdobju ima igra osrednje mesto, saj se otrok razvija, gradi in oblikuje svojo 

osebnost preko igre in igranja (Papotnik, 1993). Z igro začne otrok komunicirati z okolico, 

pridobiva družbene oblike obnašanja, predstave o sebi in odnosu do okolice. Otrok v igri 

spontano posnema odrasle, posnemanje pa je pomemben dejavnik v procesu učenja in tudi v 

procesu socializacije.  

 

Vsakdo se je že znašel v dilemi, ko je v trgovini hotel izbrati najboljšo, najzabavnejšo, 

najvarnejšo in najbolj poučno igračo za darilo. Na koncu pa se je zgodilo, da se obdarovanec 

sploh ni zmenil zanjo. Kakšna je potem najboljša igrača? Najboljša igrača je tista, ki se je 

otroci ne naveličajo in po njej neprestano posegajo. Veliko vrednost dajejo otroci igračam, ki 

jih izdelajo sami ali ob pomoči odraslih. V vrtcu se otroci najraje igrajo s kockami, žogami, 

avtomobili in naravnim materialom.  

 

Okolica našega vrtca nam nudi veliko možnosti za bivanje v naravnem okolju. V neposredni 

bližini vrtca imamo gozd, travnik, potok, polja, ki nam nudijo mnogo možnosti za 

raziskovanje, igro, nabiranje naravnega materiala … Med šolskim letom sodelujemo s 

številnimi organizacijami v naši okolici. Seznanili smo se s številnimi poklici in obiskali 

nekaj manjših obrtnikov v Ivančni Gorici. Veliko zanimanje otrok je spodbudilo delo mizarja 

in njegovo delo z lesom. Podaril nam je veliko lesenih ostankov iz katerih sem želela z otroci 

v vrtcu izdelati priložnostne igrače. 

 

Spomladi smo v vrtcu izvajali knjižni projekt »S knjigo na potep«. V okviru projekta so otroci 

spoznavali nove pravljice, pesmice in po vsebini izvajali dejavnosti skozi vsa področja 

kurikula: gibanje, umetnost, jezik, družba, narava in matematika. Dejavnosti v knjižnem 

projektu sem želela obogatiti z izdelovanjem priložnostnih igrač in s tem otrokom približati 

področje tehnike. Po vsebini pravljice Bobek in barčica sem 5-6 letne otroke želela spodbuditi 

k izdelavi priložnostnih igrač iz naravnega in odpadnega materiala. V vrtcu smo izvedli odprti 

tip raziskovanja z naslovom »Izdelajmo priložnostne igrače«, s katerim sem zagotovila čim 

večjo samostojnost otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah raziskovanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Razvojne značilnosti otrok starih 4 do 6 let  

Nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju 

- Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja 

sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih 

odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ipd.); 

- vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija …) se razvijajo v 

vseh razvojnih obdobjih; 

- posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega, 

spoznavnega vidika); 

- v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. kritična obdobja), da se 

otrok nekaj  nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način; 

- individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih 

njihovega življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm; 

- gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem 

in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in 

potencialnim razvojem (Kurikulum, str. 18, 19). 

 

2.2 Razvoj mišljenja 

 

Po Piagetovi teoriji o razvoju mišljenje pokriva obdobje predšolskega otroka med drugim in 

sedmim letom drugi stadij, ki vključuje pripravo in konkretne operacije. Gre za stadij 

predoperativnega mišljenja, za katerega je značilno simbolno mišljenje.  
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2.3 Razvoj čutenja in zaznavanja 

 

Vse, kar otrok zve o zunanjem svetu, dobi preko čutil. Zato so ta zaznavanja zelo pomembna 

tako v celotnem območju duševnega razvoja, kot tudi pri preučevanju razvoja ostalih 

psihičnih procesov. Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj namerno in racionalno. 

Otrok se vse manj zadovoljuje s prvimi vtisi in vedno bolj se usmerja na posamezne lastnosti. 

Bistvo zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na razvoju sposobnosti analize in 

sinteze zaznanega. Otrokovo zaznavanje je še posebej celostno,  ni diferencirano in je 

razpršeno. Pogosto otrok ob zaznavi ne more dojeti, da ima ta razmeroma samostojne dele. 

Sam proces razvoja pa se po četrtem letu ne osredotoči več tako močno na sam razvoj 

zaznavnega aparata (vid, sluh, vonj…), temveč vse bolj na splošni mentalni razvoj. Ta vpliva 

na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, sintetiziranje delov v celote, povezovanje s 

preteklimi izkušnjami in podajanje zaznanega z različnimi sredstvi kot so govor, praktična 

dejavnost in igra (Horvat, Magajna, 1987). 

 

2.4 Motorični razvoj 

Gibalni (motorični) razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja. Prične 

se že v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je 

človekov motorični razvoj v prvih treh letih življenja. Gibalni razvoj predstavlja nadzor 

gibanja mišic. Prvi gibi so bili pri rojstvu povsem naključni, brez vsakršnega nadzora 

možganskih centrov in brez pravega pomena. Z razvojem možganskih centrov pa prihaja do 

vse boljšega nadzora gibanja in tudi do koordinacije različnih mišičnih struktur. Namesto 

naključnega gibanja celega telesa prihaja vse bolj v ospredje diferencirano gibanje 

posameznih mišičnih mehanizmov. V prvih letih življenja se prvenstveno razvija groba 

motorika, šele med četrtim in šestim letom otroci zelo napredujejo v motoričnem razvoju; 

tako v grobih motoričnih spretnostih, ki vključujejo velike mišice (npr. skakanje), kot v 

manipulativnih spretnostih, ki zahtevajo koordinacijo oči in rok ter sodelovanje majhnih 

mišic. (npr. zapenjanje gumbov ali risanje) (Horvat,Magajna, 1987). 
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2.5 Koordinacija rok in oči (od 4 do 4,5 let) 

- Riše človeške podobe z obrazi, očmi in nosovi. Lahko imajo noge, trupa pa verjetno 

ne. Riše hiše in začenja risati avtomobile. 

- Če veliko vadi, zna sestaviti sestavljanko iz 10-25 kosov. 

- Morda zna zapisati svoje ime. 

- Sam lahko obleče vse razen najbolj zapletenih kosov oblačil. 

- Zna uporabljati vilice in z nožem namazati maslo na kruh. 

- Zna vreči majhno žogo in ujeti veliko. Ko lovi žogo, uporablja cele roke.  

- Zna rezati s škarjami, še vedno pa ima težava z izrezovanjem (Einon, 2002, str. 36). 

 

 

2.6 Koordinacija rok in oči (od 4,5 do 5 let) 

- Ljudi nariše z obrazom, nogami in včasih tudi z rokami. 

- Po preprostih navodilih lahko sestavi konstrukcijo iz majhnih kock, vendar potrebuje 

nasvet in pomoč. 

- Morda zna oblikovati večino črk, barva like v pobarvanki, vendar ne preveč natančno. 

- Majhno žogo vrže natančneje; včasih uporabi met čez ramo, vendar ne zna dobro 

ciljati. Žogo lovi že precej bolje, vendar jo je treba še vedno vreči naravnost k njemu. 

Žogo še vedno ujame z obema rokama in celotnim telesom, lovljenja majhne žoge še 

ne obvlada. 

- Zna namiliti gobo in iztisniti zobno kremo na krtačko, umije si obraz in roke. Zna si 

obrisati obraz in roke, telesa pa ne (Einon, 2002, str. 38). 

 

2.7 Koordinacija rok in oči (od 5 do 6 let) 

- Riše živali in drevesa, hiše s podrobnostmi kot so vrata in okna zna zapisati svoje ime. 

- Vodenje svinčnika se izboljša. Točke zna povezati v preprosto risbo, sledi črti in zna 

obrisati model na papir. Barvanje postane bolj lično, vendar še vedno uhaja čez črto. 

- Zna uporabljati kladivo in pomesti z metlo. Obvladovanje škarij se izboljša, zna rezati 

naravnost ali vijugasto, vendar ima še vedno lahko težave pri izrezovanju. 

- Zna uporabiti nož za rezanje hrane, morda ima še vedno težave pri rezanju mesa 

(Einon, 2002, str. 40).  
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3 IGRA 

»Igra je način, kako otrok spoznava zunanji svet, 

igra je za otroka učenje, 

igra je zanj resna oblika vzgoje, 

igra je nujno potrebna otroškem organizmu, 

ki raste.« 

(Krupska) 

 

Otroci so se radi igrali že od nekdaj, predvsem majhni otroci. Najprej so se igrali s svojimi 

ročicami, nato s kamenčki, sadeži, koreninicami, torej z vsem, kar da narava. 

S tem so se igrali tako dolgo, dokler ni prvi spretni oče izrezljal konja in morda s pomočjo 

otrokove matere punčko ... 

In nastale so prve igračke! 

Od tega je že dolgo, nihče ne ve, koliko let, vemo le, da je človek že zelo zgodaj imel 

predmete za igro. 

Tudi današnji otrok ima veliko potrebo po svobodni igri, to je igralna dejavnost, v kateri sam 

raziskuje igralne možnosti raznih predmetov ali igračk. S svojo domišljijo, razumom in čustvi 

vzpostavlja razne zveze in vedno znova in znova daje svoji igralni domišljiji neustavljiv polet.  

Otrokov intelektualni, spoznavni in čustveni razvoj je v prvih letih tesno vezan na motorični 

razvoj, zato velja ugotovitev, da je gibanje izvor življenja. Čim več možnosti bo imel otrok za 

neomejeno gibanje, tem laže se bo igral. V igri pa je otrok najbolj srečen! 

Otrok ima rad vse tisto, s čimer se lahko igra! Vedeti pa moramo, da se otrok rad igra in se 

zna igrati z vsem, kar mu pride pod roko. Ravno v tem pa je smisel igre kot otrokove potrebe 

(Pogačnik-Toličič, 1978, str. 5). 

Igra je svobodna spontana dejavnost, ki poteka brez katerekoli zunanje nujnosti. Igra poteka 

po notranji nujnosti, ta ima svojo logiko, ki je drugačna od logike zunanje realnosti, kakor jo 

dojemajo odrasli.  
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Otroci se ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svoje sposobnosti, vendar v igri dosežejo 

tudi to. Prav tako se ne igrajo zato, da bi v igri naredili kak izdelek trajne vrednosti. Igrajo se 

zato, da zadostijo notranji potrebi. Ta njihova notranja potreba po dejavnosti je v igri 

največkrat usmerjena k nekemu cilju. Tako lahko vidimo kako otrok v igri usklajuje razne 

dejavnosti, da bi dosegel zastavljeni cilj ter pri tem premaguje razne ovire. Značilno za vsako 

igro je, da je otrok v njej čustveno udeležen. V otrokovi igri se sprosti domišljija. Ta otroku 

omogoča, da v igri ustvari ali doživi tisto, česar v realnem svetu zaradi svojih skromnih 

zmogljivosti ne more ali zaradi svoje podrejenosti ne sme napraviti. Otrok v igri sam krmari 

svojo domišljijo, dela torej tako, kot je njemu všeč, zato je igra povezana z otrokovim 

zadovoljstvom. V igri je otrok »gospodar situacije« (Marjanovič, 1981, str. 9). 

 

3.1  Značilnosti igre 

- Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika tako v telesnem kot v mentalnem 

razvoju. Razvoj igralne aktivnosti poteka od zelo preprostih k vse bolj zapletenim 

oblikam. Za vsako obdobje so značilne specifične oblike igre in dominantnost določene 

aktivnosti, ki praviloma tudi najbolj splošno opisuje to razvojno stopnjo. 

- Število igrač, ki jih otrok uporablja pri igri nekaj časa (prva tri leta) sicer narašča, nato pa 

s starostjo stalno upada. 

- S starostjo upada čas, ki ga otrok preživi pri igri. Nasprotno od stalnega upadanja časa za 

igralno aktivnost pa narašča čas, ki je namenjen specifičnim aktivnostim. Mali otrok zdrži 

zaradi slabe koncentracije le malo časa pri eni in isti igrači ter pri isti igralni aktivnosti. 

Od 2. do 5. leta starosti se podvoji čas, v katerem se otrok ukvarja z neko igračo. 

- Igra mlajšega otroka je bolj spontana in neformalna. Z razvojem postaja igra vse bolj 

formalna in v adolescenci že izgine večji del spontanosti. Ravno tako pa s starostjo upada 

delež telesne aktivnosti pri igri. Pri malem otroku skoraj v celoti prevladuje fizična stran 

aktivnosti; mali otrok je pri svoji igralni aktivnosti zelo aktiven. Sčasoma pa se ta aktivni 

del igralne dejavnosti zmanjšuje ( Horvat in Magajna, 1987, str. 89, 90). 
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3.2   Pomen igre za otrokov razvoj 

 

Igra in igračke vplivajo na njegov celoten psihofizični razvoj, delujejo na čustveno sfero 

mišljenja, pomagajo mu pri razvoju raznovrstnih dejavnosti, omogočajo mu socialni razvoj in 

ga seznanjajo z ljudmi. Otrokova igra ima tudi velik družben pomen. Otrok v igralnih 

dejavnostih spontano posnema odrasle, posnemanje pa je pomemben dejavnik v procesu 

učenja in tudi v procesu socializacije. Še posebno vrednost pa imajo čustveni vzgibi, ki so 

osnova za srečno življenje z ljudmi in med ljudmi. V igri se otrok razvija in igra ga razvija 

(Pogačnik-Toličič, 1978, str. 6, 7). 

 

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

oblikuje svojo osebnost v igri in v igranju. Preko igre začne otrok komunicirati z okolico, 

pridobiva družbene oblike obnašanja, predstave o sebi in odnosu do okolice. Otrok ob igri 

spoznava, da mu je potreben vrstnik-partner, kar ima pomemben vpliv za socializacijo in 

družbenomoralni razvoj predšolskega otroka. V igri otrok svobodno izraža in prinaša 

odločitve, to pa vpliva na razvoj samostojnosti in njegov odnos do prevzete aktivnosti. 

Čustvovanje in motivacija otrok za igro sta najpogosteje izvor veselja, kar pozitivno vpliva 

tudi na mentalno zdravje otrok. Igra je prav tako lahko zaščita pred nervozami, ki so se 

pojavile pri otrocih, ki so preveč obremenjeni z raznim delom. Nekateri psihologi razlagajo 

igro kot specifični način učenja, ki mora imeti dominantno in vodilno mesto v predšolskem 

obdobju (Papotnik, 1993, str. 11). 

 

Otrok v igri prihaja do lastnega potrjevanja in spoznavanja samega sebe, sebe v ožjem in 

širšem družbenem okolju. Samopotrjevanje pa je silnica, gibalo, ki usmerja otroka k novim 

dejavnostim, s pomočjo katerih ta razvija gibalne in zaznavne sposobnosti, mentalne 

sposobnosti, ustvarjalnost, delovne navade, moralne in estetske standarde, interese, čustveno 

življenje (Marjanovič, 1981, str. 5). 
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3.3  Dejavniki, ki vplivajo na način in vrsto otrokove igre 

 

Čeprav igralna dejavnost vedno vsebuje skupne poteze in ima vedno skupni imenovalec, pa 

obstajajo v njej med otroki v istem socialno-kulturnem okolju velike razlike. Te razlike so 

odvisne od tega, kako se otroci igrajo, koliko se igrajo in kakšna je vsebina njihovih iger 

(Horvat, Magajna, 1987, str. 90). 

 

Dejavniki so: 

Zdravstveno stanje 

Znano je, da se zdravi otroci igrajo več kot bolni in pogosto bolni. To je zlasti pomembno pri 

organiziranju okolja za pogosto bolne otroke in pri otrocih, ki so zaradi različnih razlogov dalj 

časa v bolnišnici (prav tam: 90). 

 

Gibalni razvoj 

Otroci, ki so na določeni stopnji bolje gibalno razviti, se igrajo veliko več časa kot tisti, ki so 

motorično slabše razviti. Zlasti ima gibalno boljše razvit otrok več možnosti za udejstvovanje 

v različnih igralnih aktivnostih (prav tam: 90). 

 

Intelektualna razvitost 

Že v prvem letu življenja otroci, ki se intelektualno hitreje razvijajo, prednjačijo v igralni 

aktivnosti. Te razlike so še izrazitejše na kasnejših stopnjah razvoja. Mentalno zaostali otroci 

so pri igri povsem nezmožni v primerjavi s svojimi enako starimi prijatelji. Ugotovljene pa so 

tudi druge specifične razlike v igri med bolj in manj nadarjenimi otroki. Razlike so v izboru 

igralnega materiala, kjer bolj nadarjeni otroci vedno bolj težijo k igračam, ki omogočajo 

ustvarjalno igro. Razlike pa so tudi v izboru iger: nadarjeni otroci veliko pogosteje izbirajo 

individualne kot pa skupinske in razne tekmovalne igre (prav tam: 90, 91). 

 

Spol 

Sprva še ne obstajajo posebej izrazite razlike med dečki in deklicami. Sčasoma pa se začnejo 

pojavljati vse večje razlike, ki jih v glavnem pogojuje okolje s svojimi socialnimi in 

kulturnimi stereotipi o ženski in moški vlogi (prav tam: 91). 
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Tradicija 

Vsaka kultura ima svoje tradicije, ki se prek vsakdanjega življenja prenašajo v otrokovo igro. 

Tako otrok z igro ustvarja tradicije kulture v kateri živi. Primer je tradicija delitev nalog na 

ženske in moške v posameznih kulturah (prav tam: 91). 

 

 

Letni čas 

Ta dejavnik zlasti vpliva na vsebino iger, ki se mora vsaj v naših podnebnih razmerah 

prilagajati letnim časom (prav tam: 91). 

 

Okolje 

Tudi to je zunanji dejavnik, ki lahko zelo spodbuja spontanost in obseg ter vsebino otrokove 

igralne aktivnosti. Mestni otroci imajo povsem drugačne pogoje za igro kot podeželski. 

Razlike bomo našli že med otroki v istem okolju, ki imajo različne materialne pogoje 

(primerjava med igro otrok iz velikih stolpnic in igro otrok iz predmestja, ki živijo v 

individualnih hišah) (prav tam: 91). 

 

Družbenoekonomski status družine 

Te razlike se zlasti povečujejo s starostjo otroka, ko prihaja vse bolj do izraza družbeno-

izobrazbeni status družine in tudi njene materialne možnosti. Otrok se pogosto ne more 

vključiti v igre, ker nima ustreznih igralnih rekvizitov (kolo, kotalke, smuči) (prav tam: 91). 

 

Količina prostega časa 

Ta kriterij pride zlasti do izraza pri večini šolskih otrok. Ti morajo veliko časa preživeti v šoli, 

kjer je malo prostora posvečenega igri, obenem pa morajo veliko časa posvetiti učenju ali 

pomoči v gospodinjstvu (zlasti deklice) (prav tam: 91, 92). 

 

Igračke in druga sredstva za igro 

Tudi to je pomemben dejavnik, ki vpliva na obseg in vrsto igre. Vendar pri tem ne mislimo 

samo na pomanjkanje igrač, marveč tudi na to, da imajo otroci neustrezne igrače glede na 

razvojne potrebe in zmožnosti (prav tam: 92). 
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3. 4  Vrsta iger 

 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961). 

Različne vrste igralnih dejavnosti umešča v štiri skupine: 

 funkcijska igra: vključuje npr. otipavanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih; 

 domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

 dojemalna igra: gre za dejavnosti kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje; 

 ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 33). 

 

Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, svet, v katerem se 

vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, 

prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema 

stroje in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah 

konstruira in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva nova spoznanja, izkušnje in vpogled v 

svet tehnike in njegove posebnosti.  

 

Otrok si vsa ta spoznanja pridobiva pri spontani igri in v toku dejavnosti, ki jih usmerja 

vzgojitelj, in sicer tako, da otrok: 

- opazuje, 

- posnema, 

- se pogovarja, 

- konstruira, gradi in izdeluje, 

- preiskuje, demontira in razstavlja, 

- zbira (Papotnik, 1989, str. 9, 11). 
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4 IGRAČE 

 

Marsikdo ima izkušnjo, da je kdaj prebil ure in ure v trgovini z igračami in za svojega otroka 

iskal najvarnejšo, najbolj pisano, najzabavnejšo in najbolj poučno igračo, potem pa se 

nehvaležni obdarovanec sploh ni zmenil zanjo. Iz tega se lahko naučimo, da je skoraj 

nemogoče izbrati »najboljšo igračo« za našega otroka. Najboljša igrača je tista, ki ga vedno 

znova očara, h kateri se venomer vrača in ga vedno bolj spodbuja in navdaja z užitkom. Igrača 

je lahko oblikovana zelo preprosto in enostavno. Kos lesa, ki se ga lahko uporabi za meč ali 

palica za kij lahko k otrokovi ustvarjalnosti prispevata več, kot pa zelo drago oblečena 

punčka, ki lahko predstavlja le eno osebo (Stoppard, 1992, str. 125-128). 

 

 

Igrača naj bo primerna otrokovi starosti 

Če je igrača prezahtevna, otrok ne bo vedel, kako naj jo pravilno uporablja in ne bo mogel 

posebej uživati v igri. Če pa je igrača preveč preprosta, se bo kmalu dolgočasil.  

 

Igrača naj bo prilagodljiva in spodbudna 

Najbolj uporabne so tiste igrače, s katerimi lahko otrok kaj naredi, ne pa take, s katerimi 

se mora igrati na stereotipen način. Igrače, ki se dajo razstaviti, sestaviti in odprti in 

zapreti, ki jih lahko uporablja za gradnjo različnih konstrukcij, otroka nauči, da lahko s 

svojo spretnostjo spreminja podobo stvari. 

 

Igrača naj bo varna 

Varnost je najpomembnejši pogoj pri kupovanju ali izdelovanju igrač. Ob nakupu 

preverimo ali ima igrača morebitne nevarne značilnosti, kar preverimo tudi potem, ko se 

otrok že igra z njo. Kadar mislimo otroku dati kosmato igračo, moramo preveriti, ali jo 

lahko peremo v pralnem stroju in ali pušča barve. Materiali morajo biti nevnetljivi, 

polnjenje pa tako, da ga otrok ne more pogoltniti ali se z njim zadušiti. Vsi trdi deli 

kosmatih igrač, kot so oči in nosovi, morajo biti trdno pritrjeni. Otroci so po naravi 

radovedni in si pogosto v usta, nos in ušesa vtikajo manjše predmete, zato naj imajo na 

voljo igrače, ki so večje od štirih centimetrov. 
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Preden kupimo igračo se prepričajmo o naslednjih stvareh: 

- ali je igrača dovolj močna, da se ne uniči prehitro in ne razpade na majhne ali ostre 

dele; 

- ali so barve, barvni svinčniki in plastelin morda strupeni; 

- ali imajo električne igrače dovolj velike baterije, da jih otrok ne pogoltne ali si jih 

vtakne v nos ali uho; 

- ali so igrače, na katerih se otrok pelje ali jih jezdi, močne in stabilne. 

 Ko se otrok igra na vrtu je potrebno preveriti igrala in igrače: 

- ali so pravilno pritrjena, dovolj stabilna in močna ter da niso morda zarjavela; 

- vrtna igrala moramo postaviti na travo ali drugo mehko podlago; 

- igrala ne smejo povzročati urezov ali vbodov; 

- materiali za šotore, hišice in tunele morajo biti nevnetljivi; 

- peskovnik pokrivamo, da se vanj ne naselijo živali, ali da ga ne uporabljajo za 

stranišče; 

- otroke natančno poučimo, kako se uporabljajo določene igrače in igrala. 

Nemogoče je, da bi otroku zagotovili popolnoma varno okolje, saj so otroci po naravi 

radovedni. Vsekakor pa lahko nevarne resnejše poškodbe zelo zmanjšamo, če poskrbimo za 

razumne varnostne ukrepe in otrokovo radovednost zadovoljimo z varnimi igračami in igrali. 

 

4.1 Dobra igrača 

Igrače so proizvod, ki ga uporabljajo otroci. Vsi si želimo, da bi se naši otroci igrali z varnimi 

in kakovostnimi igračami. Igrače morajo biti izdelane iz neškodljivih materialov in na način, 

ki izključuje tveganje, da se bo otrok z igračo poškodoval ali celo zastrupil pri normalni 

uporabi. Komisija za ocenjevanje igrač pregleda igrače in na podlagi ocene štirih kriterijev  

predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, da igračam na podlagi 

pozitivne ocene podeli znak »dobra igrača« (Gologranec Zakonjšek, 2002). 
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Slika 1: Slovenski znak DOBRA IGRAČA 

V Sloveniji imamo štiri kriterije po katerih igrača dobi naziv »dobra igrača«. 

Zdravstveno-higienski kriterij preverja vrsto in kakovost materialov iz katerih so igrače 

izdelane, oblika igrač in obdelava njihovih površin ter mehanska lastnost igrač (velikost igrač, 

trdnost in obstojnost materialov na različne mehanske obremenitve …).  Preverja se gorljivost 

igrač, kakovost barv in obstojnost le-teh v modelni raztopini sline in znoja, čistilnih sredstvih 

in razkužilih ter obstojnost dlačic proti puljenju in česanju pri plišastih igračah. Pozitivna 

zdravstveno-higienska ocena je predpogoj za pridobitev znaka »dobra igrača«. 

Likovno-oblikovalni in estetski kriteriji predpisujejo, da samo dobro oblikovana igrača 

pravilno vpliva na razvoj otrok. Oblikovalec igrač naj bi pri svojem delu upošteval čiste in 

skladne oblike, pravilno izbrana razmerja, mehkobne oblike, ergonomske zakonitosti, logične 

detajle, spoje in sklope, čiste in jasne barve ter pravilno uporabo naravnih in umetnih 

materialov. Vse našteto mora biti nadgrajeno z estetiko, probleme pa je treba obravnavati 

celovito, saj mora igrača v osnovi ustrezati vsem zahtevam dobre igrače. 

Tehnološki in tehnično-vzgojni kriterij poudarja, da morajo igrače pri normalni in 

predvidljivi igri otroku nuditi predvsem varno igro. Igrače preizkušajo v laboratoriju na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na takšen način se najbolje približajo dejanski uporabi 

posameznih igrač. 

Psihopedagoška ustreznost igrač se ocenjuje neposredno v vrtcih, med različno starimi 

otroki ali – če tako »narekuje« vrsta igrače – v družinah in pri posameznem otroku. Otroci v 

igri s preizkušeno igračo najbolj jasno pokažejo ali igrača vzdrži opredeljene kriterije. 
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Pomembno je opredeliti najbolj primerno starost ali starostno obdobje znotraj katerega je 

mogoče igračo uporabljati na najvišji razvojni ravni. 

 

4.2 Vrste igrač 

L. Marjanovič (1981) igrače razvrsti glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri z igračami 

razvija. 

Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj otrokove motorike ter tako omogočajo in 

pospešujejo razvoj gibalnih spretnosti (npr. vozila, žoge). 

Ljubkovalne igrače so običajno narejene iz mehkih materialov. Otroci jih lahko ljubkujejo, 

pestujejo ter jih oživijo v svoji igri. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo občutek varnosti, 

topline ter tako ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (npr. živali iz pliša, lutke).  

Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov ter si tako pridobiva tehnične izkušnje (npr. kocke, naravni materiali: mivka, 

kamenje, listje). 

Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre ter zahtevajo 

sodelovanje s soigralci (npr. karte, človek ne jezi se, monopoli). 

Priložnostne igrače so različne doma izdelane oz. improvizirane igrače. Otroci jih izdelajo 

sami ali pa s pomočjo odraslih. Te igrače so iz različnih materialov ter služijo najrazličnejšim 

namenom. Z izdelavo domačih igrač otrok utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2001). 

Igrače za otroka od tretjega do sedmega leta, ki jih v Otroški psihologiji navajata Toličič in 

Smiljanić. V tem obdobju se otrok zelo zanima za razne naprave na igriščih. Tricikel je 

priljubljen, kasneje ga zamenja že pravo kolo. Zlasti poraste tudi zanimanje za mehanizirane 

igrače, ki jih navije, da se gibljejo. 

Pesek otroku ne ustreza več povsem, ker želi delati že bolj specifične stvari. Zato se vedno 

bolj navdušuje za plastelin, vosek, kit testo, papir, kajti iz takega gradiva lahko oblike izdela 

bolj natančno.  
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Gradbeni material je v tem obdobju bolj pester. Poleg običajnih kock se pojavljajo »lego 

tehnika«, matador, itd. Tudi material za sestavljanje mozaikov ali drugih oblik je 

konstruktivna igrača. 

Material za risanje in slikanje je popolnejši, kar se vidi preko uporabe zidarskih barv, vodenih 

barv, čopiči so večji in uporabljajo velike risalne liste.  

Material za domišljijske igre v katerih otrok posnema vloge odraslih je zelo pester. Osrednji 

predmet v tem obdobju je lutka, ki predstavlja razne osebe in tudi živali. Pribor za kuhanje in 

hišna dela je zelo priljubljen in omogoča različne aktivnosti. Tudi razni kostumi za različne 

vloge naj bi bili v tem obdobju popolnejši, bodisi iz blaga ali iz papirja. 

Glasbene igrače so zelo priljubljene. Otroku ne gre samo za ropot, temveč skuša posnemati 

melodije in takt. 

Material za dojemalno igro je bolj strukturiran. Otrok naj ima na voljo slikanice, ki 

prikazujejo dogodke in ne samo osebe, ločene druga od druge. Krajši teksti v slikanicah so 

zaželeni, posebno če so v verzih. Poslušanje pripovedk otroka zelo privlači. Zelo rad obiskuje 

lutkovne predstave.  

Ob koncu tega obdobja se uveljavljajo družabne igre, ki imajo velik pomen za otroka, ker 

mora upoštevati pravila in soigralce.  

Od petega do sedmega leta so pomembni športni rekviziti kot so sanke, kotalke, smučke. Delo 

na vrtu zelo privlači otroke, zato želi imeti majhno orodje (Toličič, Smiljanič, 1977). 
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V knjigi Igra in igrače avtorica Ljubica Marjanovič (1981) razvrsti igrače v štiri kategorije:  

Starost 4 - 6let 

Igrače za: 

Razgibavanje in 

razvijanje spretnosti 

Domišljijsko igro Gradnjo in 

konstruiranje 

Družabne igre 

- različna vozila 

(osebni avto, 

tovornjak, rešilec); 

- lesen vlak s tiri, 

skiro; 

- go-kart, kolo; 

- drsalke, kotalke, 

žoge, skakalna vrv, 

oprema za igrišče. 

 

- različne punčke, 

medvedek; 

- oblačila za punčke, 

hišna oprema; 

- pribor za kuhanje, 

telefon; 

- stara oblačila 

odraslih (obleke, 

torbice, čevlji ...); 

- oprema za 

prodajalno; 

- oprema za različne 

vloge (zdravnik, 

frizer ...). 

- gradbeni elementi 

(lego, bomo, fischer); 

- bolj komplicirani  

puzzli; 

- plastelin, glina; 

- material za risanje, 

slikanje, enostavna 

ročna dela; 

- miniaturno orodje. 

 

 

- domino, slikovni lotto, 

spominske igre, igre s 

številkami in črkami, igre 

potovanja z različnimi 

pravili; 

- zahtevnejše slikanice; 

- glasbeni instrumenti, 

športne igre. 

 

 

 

4.3 Igrače, ki so v vrtcu nepogrešljive 

 

Vzgojiteljice ugotavljajo, da v vrtcih pravzaprav ne potrebujemo toliko igrač kot mislimo. 

Nekateri otroci so že od doma nasičeni z igračami. 

Na vprašanje, katere igrače imajo otroci najrajši, so si vzgojiteljice zelo enotne. Otroci se 

nikoli ne naveličajo mehkih, ljubkovalnih igrač, ne glede na starost. V vrtcu bi težko pogrešili 

različne gradbene materiali in konstruktorje, predvsem LEGO sistem, saj je ni igrače, ki bi 

tako rasla z otrokom. Z njim se igrajo od vseh igrač najpogosteje in tudi najbolj vztrajno.  

Zvest spremljevalec otrokove igre od prvega leta dalje so žoge vseh velikosti, poskočne iz 

plastike ali mehkega blaga. V vrtcu si igre ne moremo zamišljati brez vozil, predvsem 
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avtomobilov, od najmanjšega, ki ga nosi v žepu, do tako velikega, ki ga vleče za seboj ali se 

celo usede nanj. 

Otroci se radi preizkušajo v različnih družabnih igrah: loto, domino, človek ne jezi se in 

drugih (Marjanovič, 1981). 

 

5 KURIKULUM 

 

V Kurikulu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno družbenost in individualnost.  

 

Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s 

seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na sam 

proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj iz katerih se otrok v vrtcu uči. 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Omogoča strokovno načrtovanje in 

kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in 

spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v 

vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje (Kurikulum, 1999, str. 7, 8). 

 

 

 

 

 

5.1 Cilji kurikula za vrtce 

 

- Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

 

- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih; 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta 
Andreja Črnagoj: Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu 
 

 
 

24 

- bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki pa hkrati ne omogoča poglobljenosti na določenih področjih; 

 

- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 

 

- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik; 

 

- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

 

- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 

 

- rekonceptualizacija in reorganizacija časa in opreme v vrtcu; 

 

- večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 

 

- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu; 

 

- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 

 

 

5.2 Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce 

 

- Načelo demokratičnosti in pluralizma; 

- načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev vrtca; 

- načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

- načelo omogočanje izbire in drugačnosti; 

- načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

- načelo uravnoteženosti; 

- načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

- načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; 

- načelo horizontalne povezanosti; 

- načelo vertikalne povezanosti; 

- načelo sodelovanja s starši; 

- načelo sodelovanja z okoljem; 

- načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja; 

- načelo kritičnega vrednotenja; 

- načelo razvojno-procesnega pristopa; 
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- načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja (prav tam: 10-16). 

 

V Kurikulu zasledimo tehnično vzgojo vključeno v področje umetnosti, med likovne in 

oblikovalne dejavnosti. Primere dejavnosti s področja tehnike in tehnologije lahko najdemo 

tudi na drugih področjih (narava, matematika, gibanje, jezik in družba). Zato je za predšolske 

otroke zelo pomembno  prepletanje in povezovanje  različnih področij dejavnosti in preplet z 

dnevno rutino. 

 

5.3 Primeri tehničnih dejavnosti od 3. do 6. leta starosti po področjih kurikula 

 

Gibanje 

- Otrok se vključuje v dejavnosti, kjer se igra oziroma upravlja z različnimi predmeti 

(paličice, kroglice, vrvice, krpice itd.) in snovmi (voda, mivka, pesek itd.), ki 

omogočajo gibanje z rokami, dlanmi, prsti, nogami in stopali (gnetenje, nizanje, 

pretikanje, presipanje itd.); 

- ponazarja gibanje predmetov (mlinček, ladjice). 

 

Jezik 

- Otrok posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja prek različnih 

medijev, obišče gledališko predstavo, obiskuje splošno knjižnico; 

- v vsakdanji komunikaciji spoznava razlike med knjižnim jezikom in svojim narečjem 

ob konkretnih primerih, ki se pojavijo v komunikaciji (npr. deska-dila, kladivo-

kladu…) 

 

Umetnost 

- Otrok se igra, zamišlja, oblikuje, ustvarja, se izraža, komunicira z risbo, grafiko, sliko, 

lepljenko, plastiko, konstrukcijo, predmetom, prostorom; 

- tipa, boža, gnete, mečka površine, materiale in oblike; 

- riše, modelira, reže, sestavlja, oblikuje tudi drobnejše oblike detajle, vzorce; 

- uporablja različne tehnike za tiskanje, lepljenje, konstruiranje, modeliranje, 

oblikovanje ter mnoge in različne umetniške, naravne in umetne materiale; 

- oblikuje okrasne in uporabne stvari. 
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Družba 

- Otrok se seznani s poklicem mizar; 

- sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev ter odgovornosti za skupno sprejete 

odločitve; 

- pridobiva veščine povezne z varnostjo pri delu. 

 

Narava 

- Otrok zbira materiale, snovi in predmete ter jih primerja in razvršča, sestavlja zbirke; 

- ugotavlja kaj gibanje povzroči in vzdržuje (vodni mlinček poganja vodni tok); 

- se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in sestavlja); 

- oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga mozaik; 

- spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, kovine, 

plastika); 

- odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti (npr. kruh); 

- se igra z elastiko, zvija žico ter ugotavlja lastnosti (elastičnost, plastičnost, trdoto); 

- uporablja različne materiale in orodja; 

- izdeluje mlinčke in ladjice ter se igra z vodnimi tokovi, zapornicami, črpalkami; 

- se igra z zrakom, uporablja vetrnice, pahljače, letala, različna semena, zmaje, balone, 

mehurčke in ugotavlja lastnosti, ki omogočajo gibanje v (po) zraku. 

 

Matematika 

- Otrok se igra in izdeluje ritmične instrumente; 

- iz posameznih delov sestavi celoto (sestavljanke, puzzles, igrače …); 

- načrtuje želeno aktivnost (premisli zaporedje dogodkov), jo izpelje in premisli o tem, 

kaj vse je opravil; 

- razloži drugim svoj načrt, potek dela, rezultat; 

- rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti ter položaj (barve, oblike), 

površine (npr. mehko, mokro), velikosti (npr. veliko, majhno), spodaj, zgoraj, levo, 

desno; 

- meri čim več različnih večjih objektov s priročnimi merili (koraki, palicami, skoki, 

prsti) (prav tam: 28-72). 
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6  AKTIVNO UČENJE 

Dejavno – participativno – učenje v vrtcu 

Po mnenju Brunerja (nav. po Maxim, 1997) je učenje v vrtcu, šoli … aktiven oziroma 

participativen proces (z vidika otroka), kadar zadostimo naslednjim merilom: 

- Nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih otrok; 

- zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi 

odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja; 

- omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma jih 

uporabljajo za reševanje različnih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih – 

vsakodnevnih). 

V strokovnih krogih zasledimo pomislek, da je uporaba pojma 'aktivno učenje' neustrezna, saj 

naj bi bilo vsako otrokovo učenje aktivno (na primer tudi branje pravljice). Pomislek 

ocenjujem kot neutemeljen: vsako otrokovo učenje zagotovo aktivira določene mišljenjske 

procese, vendar pa ni vsak vzgojiteljev pristop k učenju aktiven. O aktivnem (dejavnem, 

participativnem) učenju oziroma poučevanju govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma 

uporablja takšne pristope (metode, tehnike, postopke…), ki zagotavljajo čim višjo stopnjo 

otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja informacij, izkušenj … Še posebej je to 

pomembno v procesu nastajanja novega znanja, novih predstav in pojmov. 

Z dejavnimi strategijami učenja želimo prenesti težišče od prevladujočega transmisijskega  

pojmovanja učenja in poučevanja (kot prenašanje obstoječih znanj) k sodobnejšim razlagam. 

Kot ugotavlja Barica Marentič Požarnik (prav tam), je potrebno preseči razumevanje pojma 

'poučevanje' kot postopek 'podajanja snovi' ter razumevanje pojma 'učenje' kot proces 

'sprejemanja in kopičenja izolirnih spoznanj' (prav tam : 360 – 361). 

Sodobnejše razlage poudarjajo, naj bi proces učenja in poučevanja vključeval tudi naslednje 

dimenzije: 

- oblikovanje otrokovih sposobnosti (miselnih, metakognitivnih, socialnih, sposobnosti 

uporabe spoznaj), 

- pojmovno spreminjanje (konstrukcijo novih pomenov na osnovi obstoječih, napačnih 

in nepopolnih pojmovanj) ter 
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- razvoj otrokovih potencialov (kurikulum naj bi uravnotežil različne vidike otrokovega 

razvoja; prispeval naj bi k celovitem razvoju vsakega posameznika – k duševnemu in 

telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepo, k osebni odgovornosti in duhovnim 

vrednotam (Unesco, 1996, nav. po B. Marentič  Požarnik, 1998). 

 

6.1 Kaj je raziskovanje? 

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki 

je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema 

temeljnima ciljema izobraževanja: 

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter 

- oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov. 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je torej procesne narave: ohraniti radovednost, željo 

po spoznavanju novega, 'raziskovalnega duha', če se izrazimo bolj slikovito … Namenoma 

govorimo o 'ohranjanju' in ne 'razvijanju' radovednosti, saj izhajamo iz predpostavke, da je 

želja po odkrivanju novega, iskanje smisla in razlag našega življenja v svetu nekaj, kar je 

otrokom lastno. Omogočanje izkušnje raziskovanja daje otrokom sporočilo, da je radovednost 

zaželena, kar spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu (poleg igre kot osnovnega medija) 

saj merljivi rezultati – ocene, testi… - še niso prevladujoča motivacija za učenje. Menimo, da 

je to ena temeljnih prednosti vrtcev, ki jo velja v  polni meri 'izkoristiti' za višjo kakovost 

življenja in učenja predšolskih otrok. 

Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končni rezultat. V tem sledi 

enemu temeljnih načel sodobnega predšolskega kurikuluma za vrtce (1999). Vzgojiteljice 

pogosto ugotavljajo, da se otroci niso naučili ne le tisto, kar so prvotno nameravali, pač pa 

vzporedno še mnogo drugega. Večina raziskovalnih projektov je pokazala, da so se morali 

otroci naučiti, kako priti do informacij, kako nove informacije zabeležiti, da jih ne bi pozabili, 

kako razvrstiti relevantne informacije od tistih, ki niso bile pomembne za rešitev problema … 

Naučili so se torej, 'kako se učiti', kako priti po sistematični poti do uganke, do njene veljavne 

rešitve (t.i. metakognitivne spretnosti). 
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Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in pojmovanj. 

Zato pogosto v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, pač pa otroci gradijo (konstruirajo) 

nove predstave in pojme, 'določajo' nove pomene, pogosto soočajo napačna, laična, 

pojmovanja z znanstvenimi dejstvi. Vzgojiteljica skuša izhajati iz perspektive otrok in njihove 

pojmovne strukture. To je posebej relevantno pri izbiri problema, kjer uveljavlja načelo 

otrokovih interesov in življenjske bližine. Izhodišče učenja so problemi, ki so zanimivi, 

relevantni in so smiselno povezani z življenjem otrok, ne pa katalogi znanj posameznih 

znanstvenih disciplin. Problemska vprašanja, ki jih zastavljamo, praviloma segajo na več 

znanstvenih področjih, kar zahteva interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in 

metodoloških pristopov več (družbenih) disciplin. 

Raziskovanje zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh 

fazah raziskovanja – od postavitve problema, do iskanja informacij, njihovega urejanja in 

končno do odgovorov. Po mnenju mnogih vzgojiteljic je prav to vzrok, da je motiviranost, 

želja po spoznavanju, ves čas projekta na visoki ravni; predvidevamo da to prispeva tudi k 

večji trajnosti učnih rezultatov oz. znanja. Ena od pomembnih  - zadnjih - etap je ugotavljanje 

uporabnosti znanja. S tem postopkom preizkušamo relevantnost novih spoznanj; ugotavljamo, 

kako lahko nova spoznanja, izkušnje, nove predstave in pojmovanja … uporabimo v 

vsakdanjem življenju. Pogosto se raziskovanje zaprtega tipa nadaljuje v reševanje problemov 

odprtega tipa. V tem smislu raziskovanje prispeva k večji  funkcionalnosti znanja. 

 

6.2 Zaprti in odprti tip raziskovanja 

Maxim se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in govori o dveh tipih 

raziskovanja: 

- Raziskovanje problemov zaprtega tipa (angl. inquiry) ter 

- proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. problem – solving process). 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oz. skušajo odgovoriti 

na 'raziskovalno vprašanje' z določenimi informacijami in podatki. Rešitev problema temelji 

na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma s pomočjo vzgojiteljice. 

Za odprti tip raziskovanja pa je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih (alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja. Otroci razmišljajo o več 
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možnostih, iščejo izvirne, raznolike rešitve; zato s tem pristopom spodbujamo zlasti 

kreativnost. 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. Opredelitev problema 

2. Izražanje domnev 

3. Iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

4. Rešitev oz. odgovori na vprašanja 

5. Uporaba novih spoznanj 

 

 Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. Opredelitev problema 

2. Iskanje alternativnih rešitev problema 

3. Izbira in preizkušnja rešitve 

4. Ocena rešitve 

5. Uporaba rešitev 

 

 

6.3  Reševanje problemov odprtega tipa – udeleženost otrok v vsakdanjem življenju 

vrtca           

Projekt se običajno začne, ko se soočimo s problemom, uganko, izzivom … ki ga želimo 

rešiti. Ponavadi so to problemi iz vsakdanjega življenja skupine; navedimo jih nekaj: 

- Bliža se pustovanje – kako ga bomo praznovali, kako bo okrašena igralnica? 

- Počitek v vrtcu je zelo nepriljubljen – ali ga lahko kako spremenimo, popestrimo? 

- Imamo premalo igrač, pa še te so polomljene – kako bi prišli do novih? 

Kot je razvidno že iz postavitve problemov, s tovrstnim projektom na otroke delegiramo moč 

odločanja in urejanja in izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z 'resnimi' 

problemi. Otroci prispevajo zamisli oz. poti reševanja problema, odrasli pa jim pomagajo te 

zamisli izpeljati in jih preizkusiti: ali so ustrezne, uresničljive in ali dejansko prispevajo k 

rešitvi problema. Projekt poteka kot nekakšno živahno prepletanje idej in njihovega 
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preizkušanja v praksi. Ključnega pomena za kakovostno izvedbo je ustvarjanje klime, ki 

dopušča oz. spodbuja ustvarjalnost, iskrivost in radovednost. 

 

Naslednji predpogoj je demokratičnost; jasno damo vedeti, da so vse ideje vseh otrok 

dobrodošle. Ključnega pomena je, da se odrasli že na začetku ne 'ogrejejo' zgolj za eno 

zamisel (ali zamisli nekaj otrok, ki so običajno glasnejši) pač pa spodbujajo vsakega otroka, 

da prispeva. 

 

 Opredelitev problema 

Naša prva naloga je, da problem opredelimo, kar pomeni, da jasno izrazimo, kar bi 

pravzaprav radi spremenili, naredili, izboljšali …  

 

Včasih problem zaznajo in izrazijo otroci sami, včasih ga zazna vzgojiteljica in ga želi 

otrokom posredovati. V tem primeru se mora domisliti nečesa, kar bo spodbudilo otroke k 

zaznavanju problema in razmišljanju. 

 

 Alternativne rešitve, zamisli 

Ko smo se soočili s problemom, je naslednja naloga vzgojiteljice sporočiti otrokom, da bodo 

tokrat problem reševali oni sami. Domisliti se moramo načina, metode, ki jih bo spodbudila k 

izražanju idej, predlogov, pobud. Uporabimo lahko npr.: 

- tehniko risanja, 

- tehniko miselnega viharja. 

Dokumentiranje zamisli je vsaj tako pomembno, kot njihovo ustvarjanje. Izberemo tehniko, ki 

je najbolj primerna oziroma najbolj natančno zabeleži, kaj smo hoteli. Lahko uporabimo risbe 

s komentarjem, plakate, včasih video ali avdio posnetke, ki omogočajo natančen in podroben 

zapis idej. 

 Preizkušanje, ocena in izbira rešitve 

Naloga odraslega je, da pomaga otrokom do udejanjenja njihovih zamisli. Včasih je to 

enostavno, v nekaterih primerih pa zahteva precej časa in dela, morda posebna sredstva in 

denar. 

Izvedba omogoča oceno posameznih rešitev. Včasih ugotovimo, da je bila zamisel slaba. 

Pomembno je, da jo preizkusimo, kljub temu, da to vnaprej vemo; otroci naj po poti poskusov 
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in zmot pridejo do ugotovitve. Pomembno je tudi, da v tej fazi odrasli ohrani domišljijo in 

smisel za sanjarjenje. Otrokom sporočamo, da je vsaka zamisel načeloma dobra, četudi je na 

prvi pogled neumna in neuresničljiva; neredko so prav te najbolj izvirne. 

 

 Ocena dela 

Projekti reševanja problemov potekajo navadno več mesecev. Dobro je, da se vmes večkrat 

ustavimo in razmislimo ali smo bliže rešitvi problema, katere ideje so bile boljše, katere 

slabše in zakaj. Vsekakor pa je takšno ovrednotenje dobrodošlo ob zaključku. 

 

Splošni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so naslednji: 

- Dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženost v življenju vrtca – s tovrstnimi  

projekti  otroci postajajo pomembni člen v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za 

mnoge vidike življenja skupine; 

- usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov – otroci 

morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati katere ideje so boljše, 

katere slabše, katere uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi 

izkušenj ter 

- dvigniti raven demokratičnega odločanja; v projektu otroci pridobijo normo, da je 

zaželen prispevek vsakega otroka in da so ideje vseh enakovredne (Turnšek, 2002). 
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7 ZNAČILNOSTI MATERIALOV ZA IZDELOVANJE IGRAČ 

 

Vzgojitelj naj v okviru »kotička tehnične vzgoje« pripravi material v večjem obsegu (po 

količini in obsegu), otroci pa naj opravijo podrobno izbiro glede na konkretni izdelek, 

funkcijo, namen in velikost izdelka. Velja pa naj načelo, naj bodo praviloma ob vsakem 

novem izdelku uporabljeni tudi novi materiali (Papotnik, 1993). 

 

7.1 Temeljna znanja o papirju 

 

Današnja uporaba papirja je zelo raznovrstna, vendar ga še vedno najbolj uporabljamo za 

širjenje pisane besede. Tak je bil tudi prvotni namen papirja. Od iznajdbe na Kitajskem 

nekako pred 2000 leti pa vse do 19. stoletja so papir skoraj izključno uporabljali za tiskanje 

knjig, časopisov, pomembnejših listin in dokumentov. 

 

Kako ločimo papir, karton, lepenko 

Med seboj se razlikujejo po debelini, plastnosti, teži in kakovosti. Debelino presodimo po 

videzu in otipu (za merjenje bi potrebovali zelo natančno merilo). Na splošno velja, da je 

karton debelejši kot papir in tanjši kot lepenka.  

Plastnost preverimo tako, da vzorčni kos namočimo v vodo. Lepilo med plastmi je v vodi 

topljivo in razmočene plasti kartona in lepenke zlahka ločimo. Težo papirja določijo tako, da 

stehtajo polo v velikosti 1 m². 

 

Surovine za izdelovanje papirja, kartona in lepenke 

Osnovna surovina za izdelovanje papirja, kartona in lepenke so naravne vlaknate snovi. Dolga 

stoletja so uporabljali predvsem vlakna bombaža, konoplje in lanu. Danes je v proizvodnji 

papirja za splošno porabo skoraj ne najdemo več ali pa so le nepomemben dodatek. 

Izpodrinile so jih vlaknate snovi, pridobljene iz smrekovega, bukovega, jelovega in 

topolovega lesa. Kakovost papirja je zelo odvisna od osnovne surovine. 

 

Z brušenjem in mletjem smrekovega, jelovega in topolovega lesa dobimo lesne obruske ali 

lesovino. S posebnim kemičnim postopkom lahko iz lesa izločimo sestavine, ki niso zaželene 

v papirni snovi. Kar ostane, so tanka in dolga celulozna vlakna. Iz različnih vrst celuloze in  
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z različnimi načini predelave dobimo vrste papirja najrazličnejše kakovosti: od trdnega in 

trpežnega dokumentnega papirja do mehkih prtičev in robčkov (brezlesni papir). 

 

7.2 Temeljna znanja o lesu  

Les je naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero je človek gradil. Z lesom niso 

tesno povezani le začetki človeškega rodu, temveč tudi ves njegov poznejši razvoj. Človek je 

les že zelo zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega orodja, orožja, opreme, za 

stavbno gradivo itd. Danes je les material iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih 

predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Les je važna surovina za proizvodnjo 

celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas, razstreliva itd. 

 

Osnovne tehnične lastnosti lesa 

 

Fizikalne lastnosti: 

- Vlaga 

- Delovanje lesa (krčenje, krivljenje) 

- Teža lesa 

- Trajnost lesa na zraku 

 

Mehanske lastnosti: 

- Trdota 

- Trdnost 

- Prožnost 

- Žilavost 

 

Estetske lastnosti: 

- Barva 

- Vonj 

- Tekstura (letnice) 
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7.3  Temeljna znanja o umetnih masah 

 

Umetne mase poznamo že več kot sto let. Uporaba se je razvila šele po drugi svetovni vojni. 

Danes jih najdemo prav povsod. Kar poglejmo v kuhinjo: tla pokriva polivinilski tekač, stene 

so obložene s plastificiranimi tapetami, površina kuhinjskega pohištva je obložena s trdo 

umetno maso, ki se zlepa ne izrabi; iz umetne mase je posoda za shranjevanje živil, plastenke 

za shranjevanje tekočin, pribor za čiščenje: metle, krpe, ščetke; kuhinjski stroji imajo večji del 

gradnikov iz umetnih mas: ohišje, gredi, osi, različne nastavke in celo zobnike. Električne 

napeljave so izolirane z umetnimi masami, iz njih so stikala, vtičnice, luči, okovja za žarnice. 

Gospodinja ima obleko, predpasnik iz blaga, ki je izdelano iz umetnih vlaken, na nogah ima 

obuvalo iz umetnega usnja. Kuharske recepte poišče v knjigi, ki je vezana v folijo iz umetne 

snovi. Ozimnico shrani v polivinilne vrečke, jih s posebno napravo zvari in shrani v 

zamrzovalno skrinjo. 

 

 

Lastnosti umetnih mas 

 

Umetne mase imajo vrsto prednosti pred kovinami. Ker jih je zelo lahko oblikovati, izdelujejo 

iz njih veliko kosov zapletenih oblik po zelo nizki ceni. Predmeti iz umetnih mas so lahki, 

odporni so proti koroziji in  proti različnim jedkim snovem. Številne umetne mase so dobri 

električni izolanti in slabo prevajajo toploto. Zato jih mnogi uporabljajo v elektrotehniki in v 

gradbeništvu za toplotno izolacijo. Ker so prozorne, presojne ali obarvane s poljubno barvo, 

lahko iz njih napravijo lepe izdelke. 

Kemična industrija žal še ni odkrila umetnih mas, ki bi jih po uporabi lahko razkrojili, kot je 

to pri papirju, kovinah, steklu in drugih gradivih in jih potem ponovno uporabili kot surovine. 

V zemlji ostanejo nespremenjene dvajset in več let. Neodgovorno odmetavanje predmetov iz 

umetnih snovi na neustreznih krajih vedno bolj onesnažuje naravo (Papotnik, 1993). 
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8 KNJIŽNI PROJEKT » S KNJIGO NA POTEP« 

 

Temeljni cilj knjižne vzgoje v vrtcu je: razumevanje jezika kot temelj lastne identitete. 

  

Drugi cilji so: 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske  rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se uči poslušanja. 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 

 Pomen knjižne vzgoje 

 Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj 

govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z  odraslimi, otroki, seznanjanje s 

pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti.   

Razvoj jezika je naravno vpleten na vsa področja dejavnosti v vrtcu. 

 Pomembno je zbliževanje otroka s knjigo kot pisnim prenosnikom ter  zgodnje navajanje na 

rabo knjige.  

Vsi, ki delamo z otroki, pripovedujemo in beremo otrokovi starosti primerne pravljice, 

zgodbice, uganke, pesmice, uprizarjamo lutkovne igrice; otroku že v tem obdobju 

omogočamo stik s knjižnim jezikom in mu s tem omogočamo ob narečju in pogovornem 

jeziku spoznavati tudi knjižno zvrst jezika. 
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 Potek knjižnega projekta 

  

a) Seznam  16. knjig, ki so ves čas poteka projekta na ogled in branje v knjižnem kotičku 

v oddelku, 

b) Otroci obiščejo knjižnico v Ivančni Gorici. 

c) Knjižni kotiček v vrtcu in  

d) Aktivnosti otrok: 

- Otroci se seznanijo z vsemi »razstavljenimi« literarnimi deli. 

- Posebej izžrebajo tri knjige. 

- Tri knjige v času 1 meseca na različne načine spoznavajo, primerjajo, uprizarjajo, … 

- Izbrana literarna dela obogatijo  tudi s pomočjo glasbe, likovne umetnosti,.. 

- S knjigo gredo »na potep« skozi vsa področja kurikula: gibanje, umetnost, jezik, 

družba, narava in matematika (Publikacija: S knjigo na potep, 2010). 
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II. EMPIRIČNI DEL  

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

 

1.1  Opredelitev problema 

 V predšolskem obdobju ima igra osrednje mesto, saj se otrok razvija, gradi in oblikuje svojo 

osebnost preko igre in igranja (Papotnik, 1993). Otrok v igralnih dejavnostih spontano 

posnema odrasle, posnemanje pa je pomemben dejavnik v procesu učenja in tudi v procesu 

socializacije. 

Na otrokov razvoj pomembno vplivajo priložnostne igrače, ki jih izdelajo otroci sami ali s 

pomočjo odraslih. Doma ali v vrtcu izdelane igrače prinašajo otrokom veliko veselje in 

zaupanje v njihove sposobnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). 

V vrtcu Ivančna Gorica vsako leto poteka knjižni projekt »S knjigo na potep«. V okviru 

projekta otroci spoznajo nove pravljice, pesmice. Po vsebini izbrane knjige izvajamo 

dejavnosti vseh področij kurikula: gibanje, umetnost, jezik, družba, narava in matematika. 

Dejavnosti v knjižnem projektu želim obogatiti z izdelovanjem priložnostnih igrač in s tem 

otrokom približati področje tehnike. Po vsebini pravljice Bobek in barčica želim 5-6-letne 

otroke spodbuditi k izdelavi priložnostnih igrač iz naravnega in odpadnega materiala. V vrtcu 

bom izvedla odprti tip raziskovanja z naslovom »Izdelajmo priložnostne igrače«,  s katerim bi 

zagotovila čim večjo samostojnost otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah 

raziskovanja. Otroci bi predlagali, katero vrsto igrač bi izdelali po vsebini pravljice Bobek in 

barčica, izbrali bi material za izdelavo in čim bolj samostojno naredili priložnostne igrače. 

 

1.2  Cilji diplomske naloge 

2.1 Predstaviti potek odprtega tipa raziskovanja, pri čemer bodo otroci izdelovali priložnostne 

igrače po vsebini pravljice Bobek in barčica. 

2.2 Prikazati kako otroci skozi dejavnosti spoznavajo različne materiale in orodja. 
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 1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

 

o Ugotoviti želim, katero vrsto igrač bodo otroci želeli izdelati po vsebini pravljice Bobek in 

barčica. 

 

o Zanima me, katere tehnološke operacije bodo sposobni opraviti sami in pri katerih bodo 

potrebovali pomoč odrasle osebe. 

 

o Ugotoviti želim, katere materiale in orodja bodo izbrali za izdelavo igrač. 

 

o Ugotoviti želim, kako pogosto bodo otroci posegli po igračah izdelanih v vrtcu v 

primerjavi z ostalimi igračami v vrtcu. 

 

o Ugotoviti želim, ali se bodo pojavile razlike med dečki in deklicami glede na ideje in 

samo izdelavo igrač. 

 

1.4 Raziskovalna metoda 

 

Uporabila bom deskriptivno ali opisno metodo opazovanja, ki temelji na neposrednem 

opazovanju vedenja otrok.   

S fotografijami bom predstavila igrače in opisala reakcije otrok v igri z njimi. Opisala bom 

potek projekta, ki ga bomo izvajali v vrtcu in v zaključku vse dejavnosti tudi analizirala. 

 

1.4.1 Raziskovalni vzorec, zbiranje in obdelava podatkov 

 

Projekt bom izvajala v vrtcu Pikapolonica v Ivančni Gorici, v oddelku Veverice. V skupini je 

24 otrok starih od 5 do 6 let, od tega 16 deklic in 8 dečkov. Projektno delo bo potekalo 

strnjeno v dopoldanskem času. Dejavnosti bodo potekale v igralnici, na igrišču, travniku in ob 

potoku. 

 

Uporabila bom več pripomočkov: dnevnik z zapisi dnevnih dejavnosti, zapise ob opazovanju 

otrok, izdelke, fotografije, komentarje otrok in plakate ter skice, ki bodo nastale med 

projektom. Rezultate bom interpretirala besedno in s pomočjo fotografij. 
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2 POTEK PROJEKTA »IZDELAVA IN UPORABA PRILOŽNOSTNIH IGRAČ V 

VRTCU« 

 

2.1 Opredelitev problema  

 

V skupini »Veverice« smo izvajali knjižni projekt »S KNJIGO NA POTEP«. Tekom 

knjižnega  projekta so otroci poslušali pravljice, pesmice, pripovedovali, peli, plesali, 

razmišljali, slikali, lepili, skratka ustvarjali na različne načine. Po vsebini pravljice Bobek in 

barčica sem otroke spodbudila k izdelavi priložnostnih igrač iz naravnega in odpadnega 

materiala. Izvedli smo odprti tip raziskovanja z naslovom » Izdelajmo priložnostne igrače«, z 

aktivnim sodelovanjem otrok v vseh fazah raziskovanja. 

 

2.2 Motivacija otrok 

 

V Lutkovnem gledališču Ljubljana smo si ogledali lutkovno predstavo Bobek in barčica. 

Otroci so predstavo z zanimanjem spremljali in sočustvovali z glavnim junakom, ko mu je 

potonila barčica. V vrtcu sem otroke povprašala katere igrače bi izdelali po vsebini pravljice. 

Otrokom sem dala vedeti, da so vse njihove ideja dobrodošle.  Dogovorili smo se, da bomo 

njihove zamisli izpeljali oz. jih preizkusili ali so ustrezne in uresničljive. Sprva so bili nad 

vprašanjem presenečeni in niso vedeli kaj naj povedo. Nato so se opogumili in sledili so 

njihovi predlogi.  Nekaj otrok ni želelo sodelovati, zato sem se z njimi  pogovorila 

individualno. 
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Slika 2: Predstava Bobek in barčica 

 

Uporabila sem tehniko miselnega viharja, ideje in predloge so otroci zapisali in narisali na 

plakat. Otroci so predlagali naslednje igrače: 

 Ladjico, 

 mlinček, 

 spomin,  

 knjigo. 

 

 Ko sem dobila odgovore na zastavljeno vprašanje sem ugotovila, da otroci vedo kaj želim od 

njih. Te ideje so bile naše vodilo pri uresničevanju projekta.  

Naslednje dni so otroci v vrtec prinašali knjige in načrte za izdelavo igrač. Obiskali smo 

knjižnico v Ivančni Gorici in si sposodili različno literaturo v kateri smo iskali modele za 

izdelavo predlaganih igrač.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta 
Andreja Črnagoj: Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu 
 

 
 

42 

 

Slika 3: Pregledovanje knjig. 

 

2.3 Zbiranje materiala 

 

V igralnici smo si uredili kotiček za zbiranje materiala. Otroci so se zavzeto lotili dela in 

teden dni v vrtec prinašali različen material. V kotičku smo nabrali veliko plastenk, plastičnih 

žlic, lončkov, slamic, lesenih odpadkov, stiropora, kartona, papirja…..  

Zbrani material so razvrščali na les, plastiko, papir. Material so spoznavali po otipu, barvi, 

vonju..  Pri igri so večkrat posegli po zbranem materialu in pokazali svojo ustvarjalnost. 

Domišljiji so dali prost pot in iz lesa zgradili hiše, letala, stolp… 
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Slika 4. Igra z lesom. Dečki so zgradili letalo in hišo. 

 

 

Slika 5. Deklica sestavlja stolp. 
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Plastiko so velikokrat uporabili v kuhinjskem kotičku. V igri vlog so namišljeno pili, jedli. 

 

Slika 6. Otroci so »praznovali rojstni dan«. 

 

Po tednu dni, ko so otroci dobro spoznali zbrani material smo se v jutranjem krogu pogovorili 

o izdelavi igrač.  Zanimalo me je kateri material bomo uporabili za določeno igračo. Otroci so 

imeli naslednje predloge, ki smo jih zapisali na plakat poleg posamezne igrače. 

 

Predlogi otrok o izbiri materiala za posamezne igrače: 

 Ladjica  

Deklica B. » Papir, vendar bi se potopil.« 

Deček E. » Papir je premehek in bi se namočil in raztrgal.« 

Deček R. » Najboljše ladje so iz lesa.« 

Deklica S. » Moj oči je naredil čoln iz stiropora.« 

 

 Spomin 

Deček A. » Naredimo takega kot ga imajo pri Ribicah iz lesa.« 

Deklica N.» Jaz imam spomin iz papirja.« 
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 Knjiga 

Deklica K. » Lahko naredimo knjigo iz lesa, ki nam ga je dal mizar.« 

Deklica P. » Knjige so narejene iz papirja, listov od drevesa.« 

 

 Mlinček  

Deček M. » V moji knjigi je mlinček iz krompirja in plastičnih žlic.« 

Deček Ž. » Moj oči naredi mlinček iz palic.« 

Otroci so iz revij izrezali slike igrač, ki smo jih nalepili na plakat.  

 

 

3 IZDELAVA PRVE IGRAČE 

 

Najprej smo se lotili izdelave lesene knjige. Na plakat smo poleg knjige nalepili košček lesa.  

V kotičku za zbiranje materiala smo poiskali primerne ostanke lesa, ki smo ga dobili pri 

mizarju. Otroci so z brusnim papirjem les dobro »obrusili«, da je postal gladek. Ugotovili so, 

da potrebujejo pomoč hišnika pri vrtanju lukenj. Poklicali smo hišnika Gregorja, ki se je z 

veseljem odzval našemu vabilu. Deček A. ga je prosil, če nam lahko zvrta luknje, skozi katere 

bomo napeljali vrvico in sestavili knjigo. Hišnik  nam je pokazal vrtalni stroj in velik kovček 

z orodjem. Otroci so ga navdušeno poslušali in mu neprestano zastavljali vprašanja o orodju, 

ki ga je predstavil. Z vrtalnim strojem je napravil luknje in tako so bile deske pripravljene za 

risanje. Z brusnim papirjem smo zgladili vse kose lesa, ki smo jih potrebovali za izdelavo 

knjige.  
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Slika 7. Hišnik Gregor nam pomaga pri vrtanju lukenj. 

Lotili smo se ilustriranja zgodbe. Otroci so se odločili, da les porišejo z barvicami. Dogovorili 

smo se kdo bo ilustriral posamezno stran knjige. Med risanjem so želeli imeti na mizi 

slikanico, da so si lahko ogledovali ilustracije. Izdelava knjige je trajala več dni. Risanja so se 

lotile prevsem deklice. Na ilustriranjem knjige so bile tako navdušene, da so z risanjem želele 

nadaljevati tudi na igrišču. Le dva dečka sta se odločila, da sta izdelala naslovnico knjige. Po 

nekaj dneh risanja smo se lotili pisanja vsebine po pravljici. Na vsako stran so zapisali kratko 

vsebino. 
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                                 Slika 8. Ilustriranje po vsebini pravljice  v igralnici. 

 

Slika 9. Ilustriranje po vsebini pravljice na igrišču. 
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Pri nastajanju ilustracij na vsebino pravljice so bile deklice zelo vztrajne. Nastale so čudovite 

risbe katere smo premazali s sijajni premazom, da bodo dalj časa obstojne. Naslednji dan smo 

posamezne strani knjige zložili  po zaporedju glede na vsebino pravljice in jih z vrvico zvezali 

skupaj. Tako je nastala naša prva igrača, ki smo jo z veseljem fotografirali in fotografijo  

prilepili na plakat ter s tem zaključili s prvo nalogo. Pred počitkom je deček R. otrokom ob 

novo nastali knjigi pripovedoval vsebino pravljice.  

 

 

Slika 10. Pripovedovanje pravljice Bobek in barčica. 

Evalvacija dejavnosti 

Za izdelavo lesene knjige so porabili več dni. Material za izdelavo knjige so poiskali v 

kotičku za zbiranje materiala. Z veseljem so se lotili dela. Dečki so sodelovali pri brušenju 

lesa in opazovanju hišnika pri vrtanja v les. Ilustriranja so se lotile predvsem deklice, le pri 

izdelavi naslovnice sta se pridružila dva dečka. Nad knjigo so otroci navdušeni in vsak dan 

pred počitkom izberejo nekoga iz skupine, da jim ob slikanici predstavi pravljico. 
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4 IZDELAVA DRUGE IGRAČE 

Za drugo dejavnost so otroci izbrali spomin iz lesenih deščic. V kotičku za zbiranje materiala 

so poiskali primerne lesene deščice. Eno so nalepili na plakat poleg spomina. Najprej smo se 

lotili brušenja z brusnim papirjem. Pri brušenju so želeli vsi sodelovati zato sem  morala 

brusni papir pretrgati na pol, da ga je bilo za vse dovolj. Ves čas so prihajali k meni in me 

spraševali, če je les dovolj gladek. 

 

Slika 11. Priprava lesenih deščic za spomin. Brušenje z brusnim papirjem. 

 

Naslednji dan smo se lotili risanja motivov po vsebini pravljice na pripravljene deščice. 

Pogovorili smo se kako se igra spomin in ugotovili, da za izdelavo igre spomin potrebujemo 

po dve enaki sliki oz. par. Otroci so pred risanjem ošilili vse barvice in si na mizo pripravili 

po dve deščici. Dečki so se med seboj dogovorili kdo bo narisal določen lik iz zgodbe in brez 

posebnih komentarjev in priprav narisali svoj par. Deklice so se nekaj časa obotavljale in 

pregovarjale kako naj kaj narišejo. Skrbelo jih je, da nebo njihov končni izdelek takšen kot so 

si zamislile. Ž. je predlagala rešitev, da bi najprej narisale (skico) na list papir in nato na les. 

Medtem, ko so deklice risale na papir so dečki že zaključili z risanjem.  
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Slika 12. Skica medveda.                                     

 

Slika 13. Skica žabe. 

 

Skice so bile pripravljene. Deklice so se lotile risanje na les, pri tem so ves čas pogledovale na 

svoje skice. 
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Slika 14. Risanje ladjice na les. 

 

Vse deščice so bile porisane, nastalo je 24 parov. Otroci so s sijajnim premazom premazali 

vse deščice in jih odnesli sušit na okensko polico. Komaj so čakali, da se premaz posuši, da bi 

se lahko pomerili v spominu. Po počitku so otroci takoj preverili ali se je namaz posušil.      

Na veliko veselje otrok smo lahko preizkusili novi spomin. Pri igri so želeli sodelovati vsi 

zato smo se dogovorili, da pare razdelimo na pol in se gremo v dveh skupinah. Novo nastala 

igra spomin je bila aktualna ves popoldan in naslednje dni. Fotografijo novo nastalega 

spomina smo nalepili na plakat in s tem zaključili z drugo nalogo.     
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Slika 14. Deklice pri igranju spomina. 

 

Evalvacija dejavnosti 

Pri izdelavi spomina so sodelovali vsi otroci. Z velikim veseljem so se lotili brušenja lesa z 

brusnim papirjem. Pri risanju na lesene deščice so dečki brez obotavljanja narisali svoj par. 

Medtem, ko so imele deklice več priprav saj so želele imeti popoln izdelek. Z novo igračo se 

otroci zelo radi igrajo, predvsem v jutranjem oz. popoldanskem času, ko je v skupini manj 

otrok. Pri igranju spomina želijo sodelovanje odrasle osebe. Opazila sem, da pare zlagajo v 

stolp in s tem ugotavljajo kdo je našel največ parov.  

 

5 IZDELAVA TRETJE IGRAČE 

Naslednja igrača, ki smo jo izdelali je bila ladjica. Otroci so želeli izdelati ladjice iz treh 

različnih materialov: les, papir in stiropor. Na plakat smo poleg ladjice  prilepili kos stiropora, 

košček lesa in papir. Najprej smo se lotili izdelava papirnatih ladjic. Na mize smo pripravili 

barvni kolaž papir. Vsak otrok si je izbral en list papirja in pričeli smo z gubanjem ladjic. Pri 

postopku izdelave so bili otroci zelo samostojni, le nekaj otrok je potrebovalo najino pomoč 

pri gubanju. Ladjice so bile gotove. Otroci so želeli takoj preizkusiti njihovo delovanje. 
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Slika 15. Gubanje ladjic. 

 V vodni kotiček smo nalili vodo in zabava se je pričela. Preverili so ali ladjica pluje ali se 

potopi. Po nekaj poskusih so se papirnate ladjice razmočile in potonile. Nad kratko 

uporabnostjo zgubanih ladjic so bili otroci razočarani. Razmočen papir so pospravili v koš in 

se lotili ponovne izdelava ladjic, ki so jih kasneje odnesli domov. 

 

Slika 16. Igra z ladjicami v vodnem kotičku. 
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Naslednji dan smo izdelali ladjice iz stiropora. Otroci so v knjigi poiskali model jadrnice. 

Poimenovali smo sestavne dele jadrnice: jadro, jambor, trup in krmilo jadrnice. Sledil je 

pogovor o materialu za izdelavo jadrnice. Na mize smo pripravili stiropor, debelejšo plastično 

mapo, škarje, navadne svinčnike, olfa nož, servirni nož, alkoholne flomastre in lesene 

paličice. Z olfa nožem sem večji kos stiropora narezala na manjše dele. Otroci so svinčniki na 

stiropor narisali obliko trupa jadrnice in s škarjami ali s servirnimi noži obrezali na želeno 

obliko.  

 

 

Slika 17. Izdelovanje trupa jadrnice. 

 

 

 Z  alkoholnimi flomastri so porisali trup jadrnic. Jadro smo izdelali iz plastične mape. 

Nekateri otroci so ga narisali sami, nekateri pa so obrisali šablono. Jadro so porisali z 

alkoholnimi flomastri in se nanj podpisali. Za izdelavo jambora smo porabili lesene paličice 

ali plastične slamice, ki smo jih odrezali na primerno dolžino. V stiropor so zapičili dve 

paličici in namestili jadro. Iz plastike smo izdelali krmilo, ki smo ga namestili na zadnji del 

jadrnice. Ko so bile jadrnice gotove smo preizkusili plovnost v vodnem kotičku. 
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Slika 18. S flomastri so poslikali trup jadrnice. 

 

 

Slika 19. Izdelovanje jadra. 
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Slika 20. Postavitev jambora. 

 

 Pri preizkušanju  v vodi smo ugotovili, da je nekaj otrok na napačno stran trupa namestilo 

jadro. Pri igri v vodnem kotičku so otroci preživeli veliko časa. Priredili so pravo tekmovanje 

v jadranju jadrnic. Razdelili so se v pare in s pihanjem potiskali svoje jadrnice na drugo stran 

vodnega kotička.  
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Slika 21. Preizkušanje jadrnic v vodnem kotičku. 

 

 

Slika 22. Preizkušanje jadrnic na igrišču. 
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Pri izdelavi jadrnic iz stiropora so bili otroci samostojni. Pomoč odrasle osebe so potrebovali 

le pri rezanju stiropora in izdelavi krmila. Po večkratnem preizkušanju jadrnic v vodi so z 

veseljem ugotovili, da so bolj  obstojne kot njihove predhodnice iz papirja.  

 

Izdelovanje lesenih jadrnic. 

V kotičku za zbranim materialom so otroci poiskali primerne lesene deščice, ki jih je bilo 

potrebno odžagati na primerno velikost. Otrokom sem predlagala, da za pomoč pri žaganju 

prosimo hišnika. Odločili so se, da se bodo sami lotili žaganja. K hišniku so odšli po ročno 

žago in se lotili dela. Mizo smo zaščitili z leseno desko in pričeli z žaganjem. Otroci so kmalu 

potožili, da je žaganje zelo naporno. Vendar so bili vztrajni in so z žaganjem nadaljevali.  

 

 

Slika 23. Žaganje lesenih deščic. 

 

Nažagane deščice je bilo potrebno še zbrusiti z brusnim papirjem. Vsak otrok je skrbno 

zgladil vse robove, da so postali gladki. 
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Slika 24. Les so zgladili z brusnim papirjem. 

 

Sledilo je vrtanje lukenj za namestitev jambora. Pri vrtanju nam je pomagal hišnik Gregor. 

Otroci so se lotili izdelave jadra. Plastično mapo so izrezali na primerno obliko in jo porisali z 

alkoholnimi flomastri. S škarjami smo naredili luknje in jadro namestili na jambor jadrnice. 

Pri namestitvi krmila nam je pomagal hišnik, da je z nožem zarezal v trup jadrnice in otroci so 

prilepili krmilo. 

Sledila je igra z jadrnicami v vodnem kotičku. Otroci so jih potiskali po vodni gladini, 

ugotavljali kako pluje, če pihamo vanjo… 

 

 

Slika 25. Igra z lesenimi jadrnicami v vodnem kotičku. 
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Evalvacija dejavnosti 

 

Za izdelavo jadrnic so imeli otroci kar tri predloge. Najprej smo na željo otrok zgubali ladjice 

iz papirja. Pri gubanju so bili otroci samostojni in brez pomoči odrasle osebe naredili svojo 

ladjico. Otroci so bili razočarani, ko so spoznali, da so ladjice iz papirja v vodi razpadle in 

potonile. 

Jadrnice iz stiropora so otrokom prinesle več zabave. Sama izdelava jim ni delala težav. 

Celega postopka so se lotili sami, brez pomoči odraslih.  

Pri izdelavi  jadrnic iz lesa so otroci na moje veliko presenečenje samostojno uporabili žago. 

Pomoč odrasle osebe so potrebovali pri vrtanju lukenj in delanju zareze za krmilo. 

Po jadrnicah iz stiropora in lesa otroci večkrat posežejo. Uporabljajo jih pri igri v »lego 

kotičku« in v vodnem kotičku. 

 

 

6 IZDELAVA ČETRTE IGRAČE 

 

V reviji so otroci poiskali dva modela za izdelavo mlinčka in sicer iz plastične embalaže in iz 

stiropora. Razdelili smo se v dve skupine in na mize pripravili material za izdelavo mlinčkov.  

V kotičku za zbiranje materiala so poiskali: plastenke od jogurtov, plastične žlice, daljše 

plastične cevke, stiropor in palčke od sladoleda. Na plakat so pod sliko mlinčka prilepili kos 

stiropora in plastike. 

 

 Za prvo mizo so se lotili izdelave mlinčkov iz odpadne plastike. Z nožem smo naredili zareze 

v plastenke in otroci so namestili plastične žličke za lopatice mlinčka. Plastenke sem na obeh 

koncih prebodla z vročim žebljem, da so otroci vstavili palico na kateri se bo mlinček vrtel.  
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Slika 26. Izdelovanje mlinčkov iz plastične embalaže. 

 

Pri drugi mizi smo se lotili izdelave mlinčkov iz stiropora in palčk od sladoleda. Stiropor sem 

narezala na manjše kose, ki so ga otroci s škarjami oblikovali na želeno obliko. Vstavili smo 

še »loputice«  in mlinčki so bili na red za igro.  

 

 

Slika 27. Oblikovanje stiropora. 
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Potrebovali smo še stojalo za mlinček. Na predlog otrok smo se odpravili v gozd po veje v 

obliki rogovile. Veje smo odrezali na primerno velikost in namestili mlinčke. Nestrpno so 

čakali, da preizkusijo delovanje svojih mlinčkov. Na igrišču so v zemljo zapičili »rogovile« in 

namestili mlinčke. 

 

 

Slika 28. Nameščanje mlinčkov. 

 

Otroci so nalili vodo v zalivalko in preizkušali mlinčke. Kmalu so ugotovili, da se mlinček 

vrti hitreje, če nanj zlijejo večjo količino vode. Zalivalko so zamenjali za plastično vedro in 

nadaljevali z igro z mlinčki. 

 

Slika 29. Igra z mlinčki na igrišču. 
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Slika 30. Mlinčki iz stiropora. 

 

Evalvacija dejavnosti 

 

Za izdelavo mlinčkov so se odločili vsi otroci, na njihovo željo smo jih naredili iz dveh 

različnih materialov. Pri sami izdelavi so bili samostojni, pomoč odrasle osebe so potrebovali 

le pri delanju zarez in delanju lukenj v plastenke. Ko smo iskali primerno stojalo za 

namestitev mlinčkov so predlagali, da odidemo v gozd po veje. Igra z mlinčki je bila v vrtcu 

aktualna vedno, ko smo odšli na igrišče.  
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7 ZAKLJUČEK PROJEKTA 

 

Na željo otrok smo se odpravili k potoku v bližini vrtca kjer smo preizkusili delovanje igrač 

na vodni pogon.  Komaj so čakali, da jih preizkusijo. 

Spraševali so se: 

Kateri mlinček se bo vrtel najhitreje?   

Katera ladjica oz. jadrnica bo preplula najdaljšo razdaljo?  

Ali bodo jadrnice potonile? 

 

Ob potoku smo iskali primerno mesto, da bi namestili mlinčke in preizkusili ladjice. V vodo 

sem zapičila rogovilice in namestila mlinčke. Otroci so ugotovili, da se hitreje vrtijo mlinčki 

iz plastenk, ker imajo večje lopatice. Pri spuščanju papirnatih ladjic je bilo opaziti veliko 

navdušenje otrok nad hitrostjo ladjic v potoku. Sledilo je spuščanje jadrnic, ki so uspešno 

premagale prvo vožnjo po potoku. 

 

 

Slika 31 in 32. Preizkušanje mlinčkov v potoku. 

 

Slika 33 in 34. Ladjice in jadrnice v potoku. 
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Slika 35. Ob potoku. 

 

 

Otroci so v igralnici pripravili razstavo igrač, ki so nastale tekom projekta. Na razstavo 

so povabili otroke in vzgojiteljice iz ostalih skupin v vrtcu, niso pa pozabili na starše, ki so jih 

povabili v igralnico ob odhodu domov. Povabili so tudi hišnika Gregorja, ki je otrokom 

pomagal pri  izdelavi igrač, ob tem so se mu  še enkrat zahvalili za pomoč. Na svoje izdelke 

so bili zelo ponosni in veseli, da nam je uspelo realizirati vse njihove ideje za posamezne 

igrače. Z mlinčki in ladjicami so se nekaj dni igrali v vrtcu, nato pa so jih ponosni odnesli 

domov.  

Ob koncu projekta smo s plakatom, ki je nastajal tekom projekta ovrednotili naše delo. Vse 

igrače, ki so jih izdelali smo fotografirali in jih prilepili na plakat. Otroci so z velikim 

veseljem ugotovili, da smo izpolnili vse njihove želje oz. predloge glede izdelave igrač, ki so 

jih podali na začetku projekta. Otroci so povedali kaj jim je bilo tekom projekta najbolj všeč 

in kaj ne in kaj bi lahko storili drugače. 

Pri izdelavi knjige jih je bilo všeč ilustriranje po vsebini pravljice na les. Predlagali so, da bi si 

izdelali vsak svojo knjigo iz papirja, da bi jo lahko odnesli domov.  

Z novonastalim spominom se otroci zelo radi igrajo in z veseljem k igri povabijo otroke iz 

drugih skupin. Pri sami izdelavi jim je bili najbolj všeč to, da je vsak otrok lahko porisal svoj 

par.  
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Najbolj priljubljena dejavnost tekom projekta s strani otrok je bila izdelava mlinčkov in ladjic. 

Z navdušenjem so vsi razlagali kako zabavno jim je bilo, ko so lahko žagali in brusili les.  

 Najbolj pa so uživali pri igri z mlinčki in ladjicami v vodnem kotičku in ob potoku. 

 

 

 

 

Slika 36. Plakat s predlogi, materialom, ki smo ga uporabili za izdelavo igrač in fotografijami 

končnih izdelkov. 
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8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Ugotoviti želim, katero vrsto igrač bodo otroci želeli izdelati po vsebini pravljice Bobek in 

barčica. 

 

Na veliko presenečenje so otroci  po vsebini pravljice Bobek in barčica predlagali dve igrači 

za igro v igralnici in dve igrače za igro z vodo. Predvidevala sem, da se bodo odločili le za 

igrače za igro z vodo. Izdelali smo leseno knjigo, spomin iz lesenih deščic, ladjice oz. jadrnice 

iz treh različnih materialov in mlinčke iz stiropora in plastične embalaže.  

 

 

 Zanima me, katere tehnološke operacije bodo sposobni opraviti sami in pri katerih 

bodo potrebovali pomoč odrasle osebe? 

 

Otroci so večino tehnoloških operacij opravili sami. Sami so se lotili rezanja s škarjami, 

brušenja lesa z brusnim papirjem in žaganja lesa z ročno žago. Pomoč odrasle osebe so 

potrebovali le pri težjih opravilih: vrtanju lukenj v les, rezanju stiropora in plastike z olfa 

nožem (zaradi varnosti otrok) in izdelovanju lukenj v plastiko z vročim žebljem. 

 

 Ugotoviti želim,  katere materiale in orodje bodo izbrali za izdelavo igrač? 

 

Otroke je k ustvarjanju pritegnil odpadni in naravni material, ki so ga vestno prinašali v vrtec. 

Veliko časa so se zadrževali v kotičku za zbiranje materiala, kjer so se z zbranim materialom 

igrali, ga spoznavali, tipali, razvrščali zlagali po velikosti in na koncu iz njega izdelali igrače. 

Za izdelavo igrač so izbrali različne materiale in k temu primerno orodje. Za večino igrač so 

uporabili so les, ki smo ga dobili pri mizarju, stiropor, odpadno plastiko in papir. Pri izdelavi 

igrač so se najpogosteje uporabili škarje, brusni papir in ročno žago.  

 

 Ugotoviti želim, kako pogosto bodo otroci posegli  po igračah izdelanih v vrtcu v 

primerjavi z drugimi igračami? 

 

Tekom projekta je bil interes za igro z igračami izdelanimi v vrtcu zelo velik.  Knjigo, ki so jo 

izdelali otroci so jo želeli vsakodnevno »prebirati« pred počitkom. S spominom smo se igrali  
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v jutranjem in popoldanskem času, ko je bilo v vrtcu manj otrok, saj so pri igri želeli 

sodelovanje odrasle osebe. Igrače za igro z vodo smo glede na ugodne vremenske razmere 

vsak dan odnašali na igrišče in jih na različne načine uporabljali pri igri. K igri z mlinčki  in 

ladjicami so pritegnili veliko otrok iz drugih skupin. Tekom projekta so se otroci na igrišču 

večinoma igrali z novonastalimi igračami in ni bilo opaziti zanimanja za ostale igrače.  

 

 

 Ugotoviti želim ali se bodo pojavile razlike med dečki in deklicami glede na ideje in 

samo izdelavo igrač? 

 

Pri podajanju idej za izdelavo igrač so bili aktivni tako dečki in deklice, tako, da ni bilo večjih 

razlik glede na spol. Med samo izdelavo igrač so se deklice obremenjevale kako bi porisale 

deščice za spomin. Najprej so si narisale skico na list papirja in šele nato porisale lesene 

deščice. Ugotovila sem, da so deklice želele bolj »popolne« izdelke, medtem, ko so se dečki 

brez obotavljanja lotili dela. Pri ilustriranju knjige so sodelovale le deklice, le dva dečka sta se 

lotila izdelave naslovnice. Pri žaganju lesa za jadrnice pa so večji interes pokazali dečki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta 
Andreja Črnagoj: Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu 
 

 
 

69 

9  ZAKLJUČEK 

 

Za projektno delo odprtega tipa sem se odločila, ker sem želela spodbuditi otroke k izdelavi 

priložnostnih igrač in pri tem spodbuditi ustvarjalnost otrok. Takšna oblika dela zagotavlja  

visoko stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja informacij in zagotavlja 

uveljavljanja iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah raziskovanja – od 

postavitve problema, do iskanja informacij, njihovega urejanja, do odgovorov in končnih 

izdelkov. Otroci so bili postavljeni pred dejstvo, da so podali predloge za izdelavo igrač, 

izbrali  material in se lotili same izdelave igrač.  

V diplomski nalogi sem želela prikazati projekt, ki sem izvajala v skupini 24 otrok, starih 5 do 

6 let, od tega 16 deklic in 8 dečkov. Otroci so aktivno sodelovali pri podajanju idej za 

izdelavo priložnostnih igrač iz različnih materialov. Predloge smo zapisali na plakat, ki smo 

ga tekom projekta dopolnjevali in na koncu ugotovili ali so vse ideje otrok realizirana. Sledilo 

zbiranje materiala za izdelavo igrač, v ta name smo v igralnici uredili kotiček za zbiranje 

materiala. Zbrani material so otroci preizkušali na različne načine in ga uporabljali pri igri.  

Igrače so izdelali iz različnega materiala (les, stiropor, odpadna plastična embalaža, papir….) 

in pri tem uporabili ustrezno orodje in ga poimenovali.  Veliko spretnosti so pokazali pri 

striženju s škarjami, brušenju lesa z brusnim papirjem in risanju z barvicami in flomastri. Z 

veseljem so se lotili žaganja z ročno žago. Tekom projekta so otroci dokazali, da obvladajo 

različne tehnološke postopke. Pri ilustriranju knjige in spomina so večji interes pokazale 

deklice kot dečki. Za izdelavo igrač za igro z vodo so se odločili vsi otroci v skupini. Vsak 

otrok je izdelal svojo ladjico iz papirja, jadrnico in mlinček. Otroci so pokazali veliko 

spretnosti pri izdelavi igrač, pomoč odrasle osebe so potrebovali le pri zahtevnejših 

tehnoloških postopkih, kot je vrtanje lukenj v les in rezanju z olfa nožem. 

Igrače, ki smo jih izdelali med projektom so otrokom prinesle veliko zadovoljstva. Največje 

veselje so jim prinesle igrače za igro z vodo, vsakodnevno so se z njimi igrali v vodnem 

kotičku in na igrišču. Ponosni na svoje delo so pripravili razstavo vseh igrač, ki smo jih 

izdelali v vrtcu. Razstavo so si ogledali  prijatelji iz drugih skupin, starši in hišnika, ki jim je 

pomagal med  projektom. Opazila sem, da jim igrače, ki so jih izdelali sami veliko pomenijo, 

saj so se z njimi neprestano igrali na vse možne načine in pri tem skrbeli, da se ne bi 

poškodovale.  
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Z diplomsko nalogo se želela prikazati kako malo je potrebno, da se v vrtcu izdelajo 

enostavne igrače in različnih materialov. Če pri svojem delu prisluhnemo željam otrok in 

uporabimo malo domišljije lahko popestrimo dogajanje v vrtcu in prav tako doma s svojimi 

otroki. Priložnostne igrače so prinesle otrokom veliko zadovoljstva in skrben odnos do njih. 

Na koncu se lahko vprašam ali nam je potrebno neprestano kupovati nove igrače, za katere 

imajo otroci kratkotrajen interes. Če malo premislimo, lahko z otroki čas preživimo 

kvalitetnejše in damo prosto pot domišljiji in ustvarjalnosti in izdelamo enostavno igračo, ki 

bo otrokom in nam prinesla veliko zadovoljstva. 
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