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POVZETEK 

Igra je v predšolskem obdobju najpomembnejše učenje. Otrok s pomočjo igre raziskuje in 

odkriva svet, ki ga odrasli ne pozna in ne razume. Igra vpliva na otrokov osebnostni, socialni, 

moralni, emocialni in kognitivni razvoj ter na razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. Za 

uspešen razvoj otroku ponudimo igrače in igre ali pa samo material in dovolj možnosti ter 

svobode za njegovo domišljijo. Otroku ponudimo možnost, da spozna tudi  preteklost in čas, 

ko je bilo življenje skromno. Otrok si lahko sam izmišlja igre in izdela  igrače, tako kot so to 

delali nekoč.  

 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla v Vrtcu Ciciban Novo mesto, sem ugotovila, da otroci starostne 

skupine tri do pet let z izdelovanjem iger in igrač razvijajo delovne spretnosti in navade za 

organizacijo dela. Otroke lahko spodbujamo k spontani igri z igračami, ki so jih izdelali sami 

in jim prav tako približamo igre in igrače, ki so dopolnjevale otroštvo naših starejših 

generacij.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

-  predšolski otrok, 

- namizne in talne igre, 

- igrače iz odpadnih materialov, 

- učenje. 



 

 

SUMMARY 

The most important study in preschool for children is game. With help of game a child can 

explore and discover the world, which adults do not understand and do not know much of it. 

A game can influence on child's personal, social, moral, emotional and cognitive development 

and development of agile ability and skills. For successful development we offer a child toys 

and games or just some material and enough possibilities and freedom to release his 

imagination. We need to offer a child a possibility that he can become aware of the past and 

be aware of the time whenpeople lived humble. A child can make his own toys like we used 

to do it when we were at their age. 

With the research I performed in kindergarden Ciciban in Novo mesto, I found out that 

children in  group of age three to five, who produce new games and toys  are also developing 

their working abilities and habits for easier organization of work itself. We can encourage 

children to play spontanious games with toys that they produce by themselves and that is how 

we approach games and toys, which were designed in the childhood of our older generations. 

 

KEY WORDS: 

-  pre-school child, 

-  table and ground games with rules, 

-  toys made of waste material, 

-  learning. 
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UVOD 

Igra je pomembna specifična dejavnost, ki je na različne načine vpletena v otrokovo 

vsakodnevno življenje. Je sestavni del otroštva, ki otroku omogoča razvijanje različnih 

sposobnosti, osebnostnih lastnosti, emocij, moralnih vrednot, spodbuja razvoj domišljije in 

pomaga pri pridobivanju novih izkušenj.  

Samo besedo igra največkrat povezujemo z besedami otrok, vrtec in otroštvo, saj se v takem 

kontekstu tudi pojavlja. Pojem igra se nanaša na vsako aktivnost, ki se je  posameznik loti 

zaradi zadovoljstva ne glede na končni rezultat. Igri se posveča brez vsakršne zunanje prisile. 

Edini motiv za igro je zadovoljstvo ob igri ne cilj in rezultat.  

Ljubica Marjanovič Umek je zapisala, da je to dejavnost, ki je po svoji naravi spontana, ki se 

nikoli ne konča , ki se neprestano spreminja, ki z vsebino, obliko in ciljem ni omejena, vedno 

pa je »otrokova«. Igra s svojo dinamiko, svobodo, čustveno obarvanostjo, samohotnostjo in 

stalno aktivnostjo vpliva na razvoj in učenje prav vsakega otroka.  

Čar igre je v tem, da so otroci vsi skupaj, mlajši in starejši, da starejši pomagajo mlajšim, da 

ima vsak svoje domislice, da se učijo improvizacije in še sto drugih oblik. Čar igre je v 

prilagajanju, dodajanju, ustvarjanju, »malce po svoje« spreminjanju, predvsem pa v večnem 

gibanju, ki razgiba dušo in telo, »trenira« spomin enako kot mišice, vzbuja zdravo 

tekmovalnost, a obenem krepi medsebojno prijateljstvo in tovarištvo. (Igre in zabava, zbornik, 

2005) 

V igri se sprosti domišljija, ki otroku omogoča, da v njej doživi tisto, kar v realnem svetu ne 

more ali ne sme storiti. Otrok v igri sam vodi svojo domišljijo, dela tako kot je všeč njemu, v 

igri uživa in se nenehno vrača k njej. Igra je povezana z otrokovim zadovoljstvom. 

Sredstva za igro so lahko čisto običajni predmeti (lonec, pokrovka, metla, lesena žlica, …), saj 

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

sebi želeno igračo. Sprva so to deli telesa, kot so prsti, roke in noge, obraz, roke osebe, ki 

otroka neguje. Kasneje se pozornost usmeri tudi h konkretnim predmetom iz njegovega okolja 

kot so odeja, plenice, lončki, papir, industrijske igrače in pa igrače izdelane doma.  
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Igrača otroka privabi k igri, ki ji daje vsebino in jo usmerja. Pomembno je, da otroku 

ponudimo igrače, ki so primerno oblikovane in varne. 

V najstarejših obdobjih so se otroci igrali predvsem s predmeti, ki so jih našli v naravi. To so 

bile zanimive palice, kamni, listje, med materiali so bili glavno sredstvo blato, zemlja in 

pesek. Ti materiali so v otroški igri prisotni še danes. Pri vsem tem ima veliko vlogo otroška 

domišljija. Iz palice je z malo domišljije mogoče izdelati nenavadne predmete, narobe obrnjen 

lonec je lahko boben, majhni in večji kamni pa so nepogrešljivi za celo vrsto iger. Iz blaga in 

koščkov lesa lahko izdelamo čudovito punčko. 

V skupini tri do petletnih otrok se bom lotila izdelovanja različnih, preprostih, uporabnih in za 

otroke zanimivih iger in igrač. Pri delu v vrtcu opažam, da igrače, ki so otrokom vsakodnevno 

ponujene, s časom postanejo nezanimive in ostajajo na policah. Igrače so poškodovane ali 

nekaj kosov celo manjka. Otroci jih neradi pospravljajo in z njimi ravnajo grobo. Rada bi 

spremenila odnos do igrač in otroke opomnila na preteklost, ko toliko raznovrstnih igrač sploh 

niso imeli, da so si jih morali izdelati sami in so jih zato bolj cenili. Odločila sem se, da bom 

otrokom ponudila material in jih spodbudila k temu, da si sami izdelajo igre in igrače. S 

takšnimi dejavnostmi bi otrokom rada približala občutek za trud in posledično skrb za te 

igrače. Spodbujala bi jih k njihovi uporabi v svoji spontani igri in jim ponudila možnost, da 

raziskujejo svoje stvaritve. V samem procesu izdelovanje bodo aktivni na vseh področjih in 

uresničevali cilje, ki jih izvajamo po programu za vrtce (Kurikulum). 
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TEORETIČNI DEL 

1. OTROK IN IGRA 
Najsplošneje se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, katere se loti posameznik zaradi 

nekega zadovoljstva ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Posameznik se loti igralne 

aktivnosti brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem 

doživi. V tem se igra tudi loči od dela, ki je določena aktivnost z bolj ali manj določenim 

ciljem, kjer posameznik ne opravlja nečesa zaradi čistega zadovoljstva, ampak zaradi tega da 

ustvari končni rezultat. (Horvat in Magajna, 1987: 86)  

Ljubica Marjanovič Umek v knjigi Psihologija otroške igre: Od rojstva do vstopa v šolo 

(2005:2) citira po Pallegrini (1991) in Saracho (1996), opredeli igro takole: 

-  igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi (socialnimi) 

zahtevami, 

- otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje si definirajo sami, 

vodenje udeležencev igre pa je spontano, 

- otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete. Igralne dejavnosti 

dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti, 

- igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne, 

- igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v igri 

sproti spreminjajo, 

- igra zahteva aktivno udeležbo.  

Vse opredelitve kažejo, da je  igra brezmejna (neskončna) in da variira v celovitosti. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocialni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in 

ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in 

realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med 

varnostjo in tveganjem. (Marjanovič Umek in M. Zupančič, 1987: 3)  

Preko iger otroci  lažje razumejo pravila, ki jih postavi nekdo drug, učijo se oblikovanja, 

vzdrževanja in spreminjanja pravil s pomočjo dogovora.  Sodelujejo in se vključujejo v 

kulturo, spoznavajo, kdo ima avtoriteto in ga je treba ubogati. Učijo se prilagajanja. Igre 

otrokom nudijo občutek pripadnosti skupini in občutek varnosti. (Prav tam: 4) 
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Igra je s sociološkega vidika svobodna, ločena (omejena na določen prostor in čas), nejasna 

(glede na potek in glede na izhod), neproduktivna (ne ustvarja dobrin), nepredpisana (zakoni v 

tej aktivnosti se stalno spreminjajo in prilagajajo potrebam) in fiktivna (glede na vsakdanje 

življenjske dogodke) aktivnost. (Prav tam: 87-88) 

Bistvo igre je v dominantnosti sredstev nad ciljem, zmanjšanjem tveganja pred neuspehom, 

začasni odsotnosti frustracije pri igralcu, nudenje svobode in prostovoljni udeležbi. Prava 

igralna aktivnost nudi posamezniku veliko svobode. V igri je marsikaj izvedljivo, kar ni 

možno ali pa se zaradi socialnega okolja ne sme storiti. V igri se lahko z navadno kartonsko 

škatlo odpeljemo na Luno in varno pristanemo ter raziskujemo življenje bitij, ki so tja prišla z 

Marsa. (Prav tam: 87-88) 

S tako svobodo se zmanjšajo možnosti tveganja pred neuspehom. Zaradi tega je igra zelo 

dobrodošla vzgojna metoda. Otrok se v igri nauči mnogo aktivnosti , ki jih potem uporablja v 

vsakdanjem življenju. Neuspehi v igri niso tako boleči, ker je vse skupaj le »igra«, kot bi bili 

v realnem življenju. Zmožnost igre je tudi odpravljanje določenih frustracij pri otroku. 

Jecljajoči otrok pri igri z lutkami, ko govori skozi lutko, ne jeclja.  Ta moč igre se uporablja v 

psihologiji in psihiatriji pri odkrivanju vzrokov za različne motnje v otrokovem duševnem 

delovanju (strahovi, nočne more, močenje postelje, odklanjanje hrane, …)moč igre je lahko še 

večja, saj jo posebej usposobljeni klinični psihologi uporabljajo za razreševanje otrokovih 

konfliktov in za premagovanje stisk in težav, ki jih doživljajo. V klinični psihologiji poznajo 

posebno terapevtsko metodo, ki ji pravijo igralna terapija. (Prav tam: 88-89) 

   Čar igre je v tem, da so otroci vsi skupaj, mlajši in starejši, da starejši pomagajo mlajšim, da 

ima vsak svoje domislice, da se učijo improvizacije in še sto drugih oblik. Čar igre je v 

prilagajanju, dodajanju, ustvarjanju, »malce po svoje«, spreminjanju, predvsem pa v večnem 

gibanju, ki razgiba dušo in telo, »trenira« spomin enako kot mišice, vzbuja zdravo 

tekmovalnost, a obenem krepi medsebojno prijateljstvo in tovarištvo. (Igre in zabava, zbornik, 

2005: 41) 

Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika tako v telesnem kot 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. 
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2. OPREDELITEV IGRE DANES 
Igra precej vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj inteligence, na pridobivanje izkušenj in 

znanja, potem na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Kadar se 

otrok igra, vadi in si krepi mišice in živčevje, pridobiva si razne spretnosti, spoznava svoje 

zmožnosti. V igri spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Na podlagi 

pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, uči se mišljenja in poskuša reševati probleme s katerimi 

se srečuje. Igra otroku omogoča spoznavanje vrstnikov, uči se soočanja z drugimi ljudmi, 

pridobi si strpnost, tovarištvo, obzirnost, občutek za sodelovanje, … Igra na otroka vpliva 

tako, da se preko nje nauči, kaj pomeni poštenost  med ljudmi, kako se kažeta resnica in 

pogum. Preko igre se otrok vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri odraslih, kaže čustva, tako 

pozitivna kot negativna. Z otrokovo rastjo pa se spreminja tudi vsebina iger. (Debelak, 

1999/00)  

Pojavljajo se: 

• prosto igranje, 

• posnemovalno igrane, 

• konstruktivno igranje 

PROSTO IGRANJE 

Opažamo ga v prvih dveh letih otroške igre. Otrok se igra sam z raziskovanjem svojega telesa. 

Pridobiva temeljne izkušnje o sebi in svojem okolju. Vzgojiteljica ga v tej vrsti igre ne sme 

ovirati, saj je razmetavanje, razstavljane igrač, čečkanje njegova naravna potreba in ne le 

znamenje muhavosti. Nevarne predmete je potrebno umakniti iz njegovega dosega, saj mu je 

nesmiselno razlagati o nevarnosti. (Debelak, 1999/00) 

IGRA POSNEMANJA 

Pojavi se v tretjem letu, kjer otrok posnema različna dejanja odraslih, kar imenujemo tudi 

imitativna igra. Otrok v igri aktivira svojo domišljijo in jo projicira v predmete okoli sebe. 

Nežive predmete ima za živa bitja, negibne stvari pa za gibljive. V lutki vidi svojega otroka in 

ravna z njo, kakor da je sposobna govoriti, spati, jesti. To vrsto igre imenujemo 

personifikacija ali poosebljanje. Skozi igro lahko pri otroku ugotovimo, kako se do njega 

doma obnašajo stari. Otrok, ki je doma žrtev nasilja, bo pretepal svojo lutko, v lutki vidi sebe, 

v sebi pa starše. To obliko igre imenujemo dramatizacija ali uprizarjanje. Otroku ni potrebno 
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kupovati dragocenih igrač za igranje. Take dragocene igrače so največkrat samo za okras, ne 

pa za igro. Preveč okrašena lutka v otroku spodbudi pasiven odnos do nje in se z njo noče več 

igrati. (Debelak, 1999/00) 

KONSTRUKTIVNO IGRANJE 

Pojavi se pri koncu predšolskega obdobja, ko je otrok star 5, 6 let in je njegova igra čedalje 

bolj ustvarjalna. Rad sestavlja, gradi razne predmete, zida hišo, šiva oblekice za lutke. Zunanji 

videz izdelka postaja vedno bolj pomemben, kaže se občutek za lepoto in vedno bolj je 

kritičen do svojih izdelkov. Otroci se v tem obdobju radi igrajo družabne igre. Pri tem se 

lovijo, igrajo skrivalnice, žogajo. Poleg tega se začnejo zanimati za karte in ostale družabne 

namizne igre. (Debelak, 1999/00) 

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

Različne vrste igralnih dejavnosti umešča v štiri skupine: 

• funkcijske igre, ki obsegajo prakticiranje določenih funkcij (zlasti občutenja, 

zaznavanja in gibanja)  in ni povezana z značilnostmi gradiva ali izrazno vsebino igrač. 

Tipične takšne igre so najrazličnejše vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje, …), tipanje in 

okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, presipavanje in 

pretakanje snovi, gnetenje, mečkanje, trganje, čečkanje, …  

• domišljijske igre, pri katerih si otrok predstavlja (mentalno reprezentira) stvari, ljudi ali 

dogodke, ki dejansko niso prisotni – uporablja simbole (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). 

To so lahko igre vlog, v katerih se otrok pretvarja oz. se postavlja v vloge različnih oseb ali 

živali (mamica hrani punčko; zdravnik, ki pregleduje bolnika; pes, ki hodi po vseh štirih in 

laja, …). V domišljiji svobodno spreminja tako vlogo sebe in svojih soigralcev, kot tudi 

pomen predmetov (npr. škatla je lahko ladja ali avto; predalnik lahko postane postelja, …). Pri 

tem posnema osebe ali živali iz realnega življenja, a njihove vloge kombinira na svojstven 

način in jim dodaja domišljijske elemente. Ta igra zrcali otrokova izkustva, želje, pa tudi 

stiske in napetosti, ki jih sprosti preko igre,  

• dojemalne igre zajemajo poslušanje in opazovanje (slik, zgodb, filmov, predstav) pa 

tudi posnemanje in branje. Izkustva, ki jih otrok v naštetih dejavnostih dobi, uporablja v 

domišljijski in ustvarjalni igri, 
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• ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje (npr. graditi s kockami, sestavljati sliko iz 

delov), obdelovanje materialov (peska, gline, plastelina), risanje, slikanje, pisanje, ročna dela, 

pripovedovanje, dramatiziranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje… 

Igra pospešuje otrokove intelektualne funkcije, zlasti predstavljivost in domišljijo. Ugodno 

vpliva na razvoj njegovih socialnih emocij, kajti v socialnih igrah se razvije tudi emocialna 

obzirnost do drugega človeka. Pri družabni igri se otrok uči obvladati svoje egoistične težnje 

in brzdati samovoljo, ko se mora ozirati na druge osebe, ki z njim sodelujejo v igri.  

2.1 PRIMERI IGER  

Sabina Debelak (1999/00) pravi, da se igra kaže kot dodatno sredstvo za vzgojo otrokovega 

moralnega značaja in jo deli na : 

IGRE ZA BOLJŠI SPOMIN 

DOMINE na otroka vplivajo tako, da se uči števil in začne primerjati enako z enakim. 

ČAJ IN KLEPET pri kateri se z otrokom pogovarjamo o preživetem dnevu. Kaj si počel danes 

zjutraj? S kom si se igral? Koga si srečal? Ta navada otroka vzpodbuja, da načrtuje, kaj bo 

povedal, dejanja pa prevede v besede. S to igro si otrok širi besedni zaklad. 

DVOJICE ALI SPOMIN je igra, pri kateri položimo na mizo karte, na katerih so dvojice. Na 

začetku so vse karte razporejene s hrbtno stranjo navzgor. Igralec vzame dve karti in če sta 

enaki, ju vzame. Igra se nadaljuje, dokler ne zmanjka kart. Dvojice krepijo otrokov spomin in 

pomagajo razvijati prostorsko domišljijo. 

RIME so čudovita vaja za spomin. V številnih rimah so besede, ki so otroku morda neznane 

ali pa jih drugače naglašamo. Rima je pomembna sestavina kasnejše bralne spretnosti, ker 

spodbuja otroke, da prisluhnejo glasovom, ki spodbujajo besedo. 

IGRA Z VODO je predvsem zabava, otroka pa uči številne stvari. Otrok ugotovi, kako hitro ali 

počasi se kozarec polni, kaj povzroči, da voda steče čez rob, iz katerih predmetov vodo 

najlažje zlivamo, kako nastanejo mehurčki, zakaj mehurčki izginjajo in zakaj letijo. Seveda 

vse to spoznaš, če se igraš z vodo. 

IGRA Z GLASBILI nudi spoznanje, kaj je ton in ritem. Otroški ksilofon je najobičajnejše 

otroško glasbilo. Od otroka ne moremo pričakovati, da bo zaigral prvo skladbo, ampak mu ta 

igra omogoča spoznavanje različnih tonov. Sem spadajo različne igre z ropotuljami, 
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tamburini, triangli in piščalmi. Otrok s to igro razvija sposobnost poslušanja, ljubezen do 

glasbe, ki bogati življenje, ohranjanje ritma, rimanja, širijo otrokovo besedišče in prispevajo k 

pripravi na razvoj bralnih spretnosti. 

IGRANJE NA PROSTEM 

Igralne dejavnosti na prostem se radi udeležujejo živahnejši otroci. Najboljša igrača je drugi 

otrok. Vrtovi so pravi raj za živahne igre. Otrok se veliko lažje sprosti, če ima ob sebi 

tovariša, s katerim se skupaj igrata in ga spodbuja za igranje.  

GOVORNE IGRE 

Igre, pri katerih je poudarek na govorjenju, izboljšujejo otrokove verbalne spretnosti: 

-  pogovor o igri otroku pove, da se zanimate za to, kar počne; dejavnost od otroka zahteva, da 

uporablja jezik; 

-  pesmi, rime, pravljice, otroku pomagajo razstaviti besede na glasove, kar je življenjsko 

pomembna spretnost za pravilno izgovorjavo in kasnejše branje; 

-  telefončki: vsakokrat, ko sporočilo prenesemo dalje, pride do manjših sprememb, morda sta 

drugačna le en ali dva zloga. Igra otroku pomaga razložiti glasove v nizu glasov, kar je 

pomembno za kasnejše branje; 

-  zgodbe brez knjig: takšne zgodbe izboljšujejo otrokovo domišljijo in spodbujajo 

razumevanje besed. 
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S. Smilanski (1968) je otroško igro ravno tako razvrstila v štiri skupine, ki predstavljajo 

različne razvojne ravni igre: 

• funkcijska igra v kateri gre za ponavljajoče gibe mišic s predmeti ali brez njih, ki 

temeljijo na otrokovi potrebi po aktiviranju svojega telesa. Otrok s ponavljanjem in 

posnemanjem glasov postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo.  Ta vrsta iger vključuje tudi 

tekanje, skakanje, nalaganje, podiranje, rokovanje s predmeti in materiali,  

• konstrukcijska igra je igra, pri kateri otrok uporablja predmete in materiale z željo, da z 

njimi oz. iz njih nekaj ustvari. Sedaj je otrok že sposoben določene stvari prestavljati in se 

osredotočiti na temo, ki si jo je zamislil,  

• dramska igra je igra predstavljanja ali igra vlog. Otroke spodbuja k različnim gibalnim 

dejavnostim, miselni aktivnosti, ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti, 

• igre s pravili so ključne, da otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom. Takšne igre so predvsem igre lovljenja, igre z vodjo, 

igre petja, igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah, športne igre. 
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2.2 OTROŠKA IGRA IN SPOL 

Že takoj po rojstvu se starši različno vedejo do deklic in dečkov. Različno vedenje se ne kaže 

enako intenzivno na  vseh področjih razvoja. Manj pri hranjenju, umivanju, … kot pa pri igri 

in socialnih interakcijah. Razvoj spolne identitete se odraža in nanjo vpliva, hkrati pa tudi igra 

vpliva na razvoj spolne identitete. Izbira igrač, vsebina igre in njena vrsta, soigralci-vse to so 

prvine igre, ki so odvisne tudi od spola. (Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2006: 50) 

J. Lever (1976) je opredelila šest med seboj povezanih razlik v igri in med deklicami in dečki: 

• dečki se več igrajo zunaj,  

• družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot družabne igra deklic,  

• deklice so bolj pripravljene igrati deške igre  kot dečki dekliške,  

• dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre in za te potrebujejo veliko prostora, deklice so 

bolj sodelovalne, igrajo se na manjši površini,  

• dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice, 

• družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic. 

2.3 OPREDELITEV IGRAČ DANES 

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

sebi želeno igračo. Igrače 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: odeja, plenice, papir, 

lončki ter »prave« igrače, ki so izdelane doma ali pa industrijsko. (Marjanovič, 1981). 

Ljubica 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 v svoji igri oživijo. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo občutek 

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

lutke), 
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• igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov ter si tako pridobiva tehnične izkušnje (npr. kocke, naravni material, mivka, listje, 

kamenje), 

• 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. Te igrače so z iz 

različnih materialov ter služijo najrazličnejšim namenom. Avtorica poudarja, da z izdelavo 

domačih igrač otrok utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti. 
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2.4 NOVODOBNE IGRE IN IGRAČE 

S tem, da je na dvoriščih videti vse manj otrok, se strinja tudi Marinka Bečela, univ. dipl. 

socialna delavka, družinska mediatorka v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše 

Maribor pravi: "Otroška igra se je v zadnjem desetletju precej spremenila, preselila se je z 

otroških dvorišč v otroške sobe. In tukaj nastane bistvena razlika. Na dvorišču je prevladovala 

igra v skupini in otrok, mladostnik se je v skupini učil socialnih veščin in s tem postajal 

kompetenten. Igre na prostem so bile največkrat gibalne igre. Skupinska igra ima svojo 

dinamiko in otrok se uči prilagajanja skupini, uči se vživeti v igro in vrstnika, nauči se 

sprejemanja in upoštevanja pravil, tega, da ni vedno prvi in da je enkrat zmagovalec in enkrat 

poraženec. Razvija sodelovanje in komunikacijo, nauči se reševanja sporov. Kadar je 

otrokovo igrišče le otroška soba, je osamljen, stiki so virtualni, prijatelji navidezni in 

preštevilni, s tem pa je osiromašen za pristne odnose. Zato je tako pomembno, da starši skupaj 

z otroki vstopajo v socialni prostor in jih vzpodbujajo za razvijanje pravih, živih socialnih 

stikov."  

(VEČER, priloga Bonbon, Maribor, februar  2006) Tatjana Vrbnjak 

Otroci in mladostniki vse pogosteje posegajo po igrah in igračah, ki so multimedijskega 

izvora. Dandanes ima vsak otrok, ki začne hoditi v osnovno šolo, svoj mobilni telefon.  Z 

njimi lahko kličemo, pošiljamo tekstovna sporočila, predvajamo glasbene posnetke, 

poslušamo radio, fotografiramo, ... 

 

Slika 1: Prenosni telefoni 
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Poleg mobilnih telefonov danes prevladujejo naprave kot so MP3, MP4 naprave, ki 

omogočajo poslušanje glasbe, gledanje videov in so enostavno prenosljive.  

 

Slika 2: Naprave MP3 in MP4 

Novodobne »družabne« igre so play station, računalnik, … 

 

Slika 3: Play station 
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Slika 4: Prenosni računalnik 

Družabne namizne igre, ki se jih mladi danes še poslužujejo, vendar v manjših količinah kot 

nekoč:  

 

Slika 5: Namizna igra Monopoly 1 

 

Slika 6: Namizna igra Monopoly 2 
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Le ta pa je že v novejši obliki z elektronsko obliko plačevanja in uporabo kreditnih kartic.  

 

Slika 7: Družabna igra Catan 

 

Slika 8: Družabna igra Activity 
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3. NASTANEK IGER 

Kdaj so opisane igre nastale, je težko reči, še težje pa zapisati. Zlasti težko je ugotoviti za 

vsako posamezno igro; lažje je igre skupaj postaviti v nek čas in prostor.  Prve  igre pri nas so 

verjetno še poganskega izvora. Niko Kuret (1989) je zapisal: «… tisto, kar je danes igra, je bil 

nekoč obred …«, »… so ostanki nekoč žalnih obredov poganskih prednikov v čast svojih 

rajnih ob nastopu pomladi«. (Šugman, 2004: 36)  

Mnoge igre so verjetno prenesene, npr. igra »svinjkati« (v Sloveniji se pojavlja pod različnimi 

imeni), ki naj bi bila stara keltska igra in predhodnica današnjega hokeja na travi. To velja 

tudi za igro Abraham 'ma sedem sinov, ki pa so jo že davno pred nami igrali otroci daleč 

naokrog. Zanimiva je tudi igra »fuč«, ki jo pri nas najdemo pod različnimi imeni (fuč, 

kamnčkanje, polž, ristanc, …). 

Eden najstarejših zapisov o prvih oblikah iger pri nas (J. V. Valvasor: Slava Vojvodine 

Kranjske, 1689) kaže, da so Slovenci takrat poznali številne ljudske igre. Dejstvo je,, da so 

Slovenci v času Valvasorja poznali  mnoge igre, ki so jim služile tudi za razvedrilo, sprostitev 

in zabavo. 

Mnoge igre, ki jih v Sloveniji poznamo še danes in so vendarle naša kulturna dediščina , pa so 

novejšega izvora. Pomembno je, da ta del kulturne dediščine ne zamre in da ga posredujemo 

svojim potomcem, otrokom v vrtcu. Potrebno je, da jih raziščemo in posredujemo dalje. 

Navsezadnje pa nas zanimajo igre in ne, kdo si jih je izmislil, kot je rekel znani raziskovalec 

na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti: »Z ljudsko pesmijo je podobno kot s šalami. 

Zanima nas njihova vsebina in ne, kdo si jih je domislil.« (Šugman, 2004; cit. po Terseglav, 

2003: 38) 

  



17 

 

4. OPREDELITEV IGRE NEKOČ 

V srednjem veku so številne igre imele tehten pomen, bile so nečemu namenjene, z igro in 

njenim ponavljanjem so si pridobivali veščine, telesne in borilne spretnosti, večje znanje, 

veliko hitreje so se naučili nečesa novega, igre so imele svojo skrivnost – poduk, moralni 

napotek, opomin. Mnoge igre so se nadaljevale v obliki, kakršno sta poznala Grčija in Rim, 

nekatere so se uveljavile s preseljevanjem ljudstev in z nastajanjem fevdalne družbe (viteške 

igre), zlile so z zabavo in z delom v svojevrstno, pogosto zabavno obredje. Seveda so bile igre 

v svojih pretiranih oblikah tudi škodljive, spremenile so človekovo igrivo naravo v besno 

tekmovalnost, plemeniti pomen v plehkega, veselo pričakovanje v strast. Tudi o tem nam 

zapisi iz srednjega veka marsikaj povedo – ne nazadnje govorijo o sreči-opoteči, kako so 

zaradi iger na srečo nekateri obubožali ali umrli v tekmovalnih igrah. (Golob, 1995: 8) 

Igre so jemali resno, vendar so jih otrokom dopuščali. Igram odraslih so pravili opravilo. 

Povsem razumljivo je, da so malčki posegali po drugačnih igračah kot veliki otroci, ki so se 

jim oči zasvetile ob pisani vetrnici, odraslim pa ob šahu ali novi šali. Otroci v mestih so dobili 

drugačne igrače, kot pa otroci na gradovih.  
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4.1 PRIMERI IGER NEKOČ 

Izštevanke so od nekdaj del prisrčne otrokove ustvarjalnosti. (Kunaver, D. in Lipovšek, B. , 

2006: 10) Med otroškimi igrami je zapisano tudi štetje za izločanje ali določanje prvega 

tekmovalca. (Šugman, 2004: 60)  

Kunaver Dušica in Brigita Lipovšek sta v knjigi, Ali je kaj trden most, zapisali, da so 

izštevanke večinoma nesmiselne in nerazumljive, ampak ravno zato očarljivo otroške, polne 

otroške domiselnosti, domišljije, ritma in rime. 

Primeri izštevank: 

An ban, pet podgan,  

štiri miši, v uh me piši,  

vija, vaja, ven! 

Ekate pekate cukate me, 

abe fabe domine, 

ektrum pektrum kufr štruc, 

kvinte kvante enga fuč. 

Anka banka pomaranka 

v prvi klopici sedi 

in napiše črko i. 

Gori, doli, naokoli, 

vija vaja ven. 

Eci, peci, pec, 

ti si mali zec, 

ti si mala prepelica, 

eci, peci, pec. 

Ti si mačka, 

jaz sem miš, 

jaz bom bežal, 

ti loviš. 

Ena bela hišica, 

kolko oken ima? 

Ena, dva, tri – 

pa povej število ti! 
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V svojem poklicnem delu se izštevank poslužujem vsakodnevno. So dober motivator za igro, 

zabava pri rimanju in določanju igralcev za igro. Izštevanke smo uporabljali že mi, v otroških 

letih, tako doma kot v vrtcu. Te so se prenašale kot ustno izročilo in smo se jih tako največ 

naučili od svojih starih staršev in staršev. Večina izštevank je enakih oz. podobnih, kar nekaj 

pa jih je dobilo povsem novo podobo.  

Med svojim delom se velikokrat zamislim, se ustavim in opazujem otroke pri igri. Tako redko 

vidim, da se otroci igrajo, ker so prijatelji, ker se želijo družiti, … vse bolj opažam, da se 

družijo, ker nekdo prinese nekaj novega, moderno igro, kjer so vsi pripomočki kupljeni in 

pripravljeni za igro. Otrokom ni potrebna nobena domišljija, veliko je prepira, jeze in slabe 

volje. Zato sem se tudi odločila, da sama zberem različne vrste iger; ljudske, talne, stare, … 

vse vrste iger, ki vse hitreje izginjajo v današnjem času in izgubljajo ves čar otroštva, ki se ga 

mi, malo starejši, z veseljem spominjamo. Poskušala bom otrokom v vrtcu približati čas 

svojega otroštva in preteklega časa.
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RINČKE TALAT 

Kraj dogajanja: kjerkoli 

Pripomočki: prstan ali katerikoli manjši predmet, ki ga lahko skriješ v dlan 

Število igralcev: neomejeno 

Pravila igre: 

Igralci sedijo v krogu tesno skupaj. Eden deli »rinkico«, drugi jo išče tako, da opazuje tistega, 

ki deli. Igralci imajo sklenjene dlani (kot pri molitvi) in igralec, ki deli »rinkico«, gre k 

vsakemu in s svojimi rokami razklene roke drugega, med tem pa govori: »Rinkico talam.« Če 

igralec, ki išče predmet, ugotovi, kje ta je, zamenja mesto z deliteljem. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zorman, E., 2009, str 16

Slika 9: Igra Rinčke talat 
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EDEN ČEZ DRUGEGA 

Kraj dogajanja: zelenica, travnik 

Pripomočki: / 

Število igralcev: neomejeno 

Pravila igre:   

Otroci pokleknejo na tla (ali čepijo). Z rokami se oprimejo tal. Tisti, ki je zadnji v vrsti, začne 

preskakovati druge pred seboj. Ko preskoči vse, tudi sam poklekne. Igra se nadaljuje. 

 

Slika 10: Igra Eden čez drugega 

 

Vir: Zorman, E., 2009, str 18 
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4.1.1 LETALO, AVIONČEK, RISTANC 

Kraj dogajanja: dvorišče 

Pripomočki: palčka za črtanje po zemlji, kreda 

Število igralcev: dva ali več 

Pravila igre:  

Na tla narišemo igrišče tako, da ga razdelimo na poljubno število polj in jih označimo s 

številkami. Prvi igralec postavi kamen v polje 1, skoči vanj na eni nogi in brcne kamen v 

naslednje polje, pri čemer ves čas stoji na eni nogi. Tako nadaljuje do zadnjega polja, kamen 

pa se ne sme ustaviti na črti ali uiti iz polja. V nasprotnem primeru je »fuč«, kar pomeni, da 

mora začeti znova. Zmaga tisti, ki naredi manj »fučev« oziroma prvi preskoči vsa polja. 

 

Slika 11: Igra Ristanc 

Vir: Zorman, E., 2009, str 22 
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4.1.2 DAN IN NOČ 

Kraj dogajanja: soba 

Pripomočki: / 

Število igralcev: dva ali več 

Pravila igre:  

Otroci se posedejo okoli mize; najbolje je, če je miza okrogla, da lažje spremljajo igro. 

Izštejemo enega, ki vodi igro in govori: »DAN … NOČ …« Na DAN morajo otroci vstati, na 

NOČ pa sesti. Igralec, ki vodi igro, mora varati med igro tako, da sam vstaja ali seda (tudi 

napačno), da zapovrstjo kliče večkrat samo en pojem, kdor se zmoti, izpade. Zmaga tisti, ki 

ostane zadnji. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vir: Šugman, 2004, str. 94-95 

Slika 12: Igra Dan noč 
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4.1.3 FRCANJE ali ČINKANJE 

Kraj dogajanja: travnik 

Pripomočki: kovanci, frnikole  

Število igralcev: dva ali več 

Pravila igre: 

Izkopljemo jamico in okoli nje počistimo, da je ravno in gladko. Nato zarišemo krog, za 

katerim se v ležečem položaju razvrstijo igralci s kovanci ali frnikolami. Kovance ali frnikole 

frcajo v luknjo. Tisti, ki jih največ nafrca, zmaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Šugman, 2004, 103 

Slika 13: Igra Činkanje 
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4.1.4 GNILO JAJCE 

Kraj dogajanja: igrišče, igralnica 

Pripomočki: robec ali krpa 

Število igralcev: več 

Pravila igre: 

Sodelujoči počepnejo (ali sedejo) v velik krog. Eden izmed igralcev ima v roki robec in teče 

okrog ter govori: »Gnilo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne dam, kanglica, kanglica vodo drži, 

kdor se ozira po hrbtu dobi.« Po nekaj krogih robec nevidno vrže nekomu za hrbet in hojo/tek 

nadaljuje. Če igralec, ki ima za hrbtom robec, tega ne opazi, ga nosilec gnilega jajca ujame in 

ta postane gnilo jajce v sredini kroga. Vsi se norčujejo tako dolgo, dokler nekdo drug ne 

postane gnilo jajce in ga zamenja. V primeru, da igralec ugotovi, da ima za hrbtom robec, ga 

pobere in steče za igralcem, ki ga je nosil in ta skuša pred njim nazaj zasesti mesto. Če je to 

storil, postane  lovilec igralec, ki deli robec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Šugman, 2004, str. 116 

Slika 14: Igra Gnilo jajce 



26 

 

4.1.5 ALI JE KAJ TRDEN MOST 

Kraj dogajanja: travnik, dvorišče 

Pripomočki: / 

Število igralcev: več 

Pravila igre: 

Dva se držita za roke in sta obrnjena drug proti drugemu. Pred sklenjanimi rokami stoji 

kolona igralcev (poljubno število), ki se držijo za ramena. Prvi v koloni sprašuje, eden od 

igralcev, ki se držita za roke, ki predstavlja most, pa odgovarja: 

A: »Ali je kaj trden most?« 

B: »Kakor kamen, skala, kost.« 

A: »Ali lahko gre naša vojska skoz?« 

B: »Če nam zadnjega spustite?« 

A: »Če ga ulovite?« 

Kolona hiti pod sklenjenimi rokami (pod mostom) in se zadnji v koloni skuša izmuzniti. Če 

»most« ulovi zadnjega, se ta postavi za enim od držečih igralcev, ki ga izbere z igro. Igra se 

ponavlja in se konča, ko »most« ulovi vse igralce. Sedaj se dve koloni merita v moči tako, da 

tekmujeta v vlečenju vrvi ali kaj podobnem.  

 

 

 

 

 

 

Vir: Šugman, 2004, str. 230  

Slika 15: Igra Ali je kaj trden most 



27 

 

4.1.6 MAČKA IN MIŠ 

Kraj dogajanja: travnik, dvorišče 

Pripomočki: / 

Število igralcev: več 

Pravila igre: 

Mačko in miš določi izštevanka. Igralci se držijo za roke in oblikujejo tesen krog. Na sredini 

kroga je miška, ki se skriva pred mačko. Mačka kroži okrog in poskuša izvabiti miško iz 

kroga. 

Mačka: »Miška mala, pridi ven.« 

Miška: »Ne, ne pridem ven.« 

Mačka: »Potem te pa ujamem v tvoji luknjici« 

Mačka poskuša prodreti v krog, otroci pa ji to preprečujejo, saj miško varujejo. Če mački uspe 

prodreti v krog, miška lahko iz kroga zbeži in se vrne vanj, ko je spet »varno«. Miška se v 

krogu ne sme zadrževati dalj časa, kot traja en obhod mačke. Če miška ostane v njem dalj 

časa, si z mačko vlogi zamenjata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kunaver, D in Lipovšek, B., 2006 

Slika 16: Igra Mačke in miš 
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4.1.7 RDEČE ČEŠNJE RADA JEM 

Kraj dogajanja: travnik, dvorišče 

Pripomočki: / 

Število igralcev: več 

Pravila igre: 

Otroci se postavijo drug za drugim in se primejo za roke. Nato pojejo pesem in »vijejo kačo«. 

Na koncu pesmi prvi v koloni kaže na ostale in tako določi prvega za naslednjo igro.  

Rdeče češnje rada jem,  

črne pa še rajši, 

v šolo tudi rada grem,  

vsako leto rajši. 

Tu nam dajte prostor, 

za naše mlade dame,  

da bo sijalo sončece,  

na naše mlado srčece. 

Ti si lepa, ti si lepa,  

ti si pa najlepša. 
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5. IGRAČE NEKOČ 

Ivica Križ (2002, str. 11) je v knjigi Nazaj v otroški raj, zapisala, da so bile igrače v 19. stol. 

in prvih desetletjih 20. stol. nekaj zelo dragocenega, zato dostopne le otrokom premožnejših 

staršev ali izobražencev. Še celo preprosti lončeni izdelki domačih lončarjev so bili 

podeželskim otrokom nedosegljivi. Niso imeli igrač in tudi ne časa igrati se z njimi, ker so 

morali od malih nog delati. Igrali pa so se seveda tudi kmečki otroci. Morda so bili v tem 

pogledu celo na boljšem kot mestni otroci, kajti igre in igrače so bile prepuščene njihovi 

domišljiji in iznajdljivosti.  

Izrazite igrače za dečke so bile predvsem bojne igrače in orožje. Tudi igre z miniaturnimi 

vojaki, avtomobili, letali, …so bile bolj v navadi fantov kot deklet. (Križ, 2002, str. 18) 

Deklicam so od nekdaj podarjali igrače, ki so vezane na dom in materinstvo, na njeno že 

vnaprej določeno vlogo matere in gospodinje. Kmečke deklice so imele preproste, doma 

izdelane punčke iz cunj. S pomočjo platnene krpe, v katero so dale slamo, ličkanje ali žaganje 

in jo potem so oblikovale glavo. Usta in nos so narisale, koruzne laske pa so prilepile s 

škrobnim lepilom. (Prav tam, str. 20) 

Med igračami so bili priljubljeni še plišasti medvedki, gradilne kocke, sestavljanke. Igrali so 

se tudi gibalne, družabne in skupinske igre.  

 

Slika 17: Lesene igrače 
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Slika 18: Punčke 

 

Slika 19: Igra s punčko 

 

Slika 20: Družabne igre 
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6. NABAVA IGER IN IGRAČ V VRTCU 

V vrtcu poteka nabava igrač sistematično in premišljeno glede na nujnost in potrebo. Vrtec v 

šolskem letu nameni določen del denarja za nakup novih pripomočkov za igro, ki pa se 

porablja sprotno skozi celotno šolsko leto. Med letom sta dva večja nakupa, in sicer zimski ter 

letni nakup. V času zimskega nakupa se vodja posvetuje s strokovnimi delavci in skuša 

upoštevati vse potrebe in želje po novih igračah. Nakupijo igrače, ki so didaktično ustrezne in 

se jih ne da dobiti z izmenjavo med enotami. Za novo leto skupine dobijo igrače, ki so kot 

obdaritev dobrih mož. Se pa tudi pri tem upošteva potreba po določenem tipu didaktičnega 

materiala. V času poletnega nakupa nabavijo igre in igrače, ki jih otroci potrebujejo za igro na 

prostem. So bolj količinske in je nabava večja.  V primeru nujne potrebe se izjemoma opravi 

tudi medletni nakup. Nabava poteka po temeljitem pregledu katalogov. Nakup opravljajo pri 

različnih dobaviteljih, vendar pa je poleg cene kakovost igrače primarni faktor za nakup. Igre 

in igrače morajo ustrezati starosti otrok in pomembno je, da so označene s certifikatom dobre 

igrače. Spremljajo akcije in razprodaje, ker lahko kupijo več pripomočkov za ustrezno ceno. 

V povprečju kupujejo didaktične pripomočke iz lesa in plastike, manj pa igrače iz tekstila.  

Po pogovoru s pedagoško vodjo vrtca Ciciban, Novo mesto, dipl. vzg. Jožico Zec 
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RAZISKOVALNI DEL – IZDELOVANJE IGER IN IGRAČ 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Odločila sem se, da v svoji diplomski nalogi raziščem igre in igrače, s kakršnimi so se igrali 

nekoč. Znanje o tem bom raziskala z otroki starimi od tri do pet let, in sicer preko slik. 

Izdelali bomo tudi dve igrači in dve igri iz materiala, ki nam je na voljo v vrtcu. Preveriti 

želim, ali poznajo igrače, s kakršnimi so se igrali nekoč, upoštevala bom njihove ideje za 

izdelavo in opazovala njihov odnos ter samo igro.  

Igre in igrače, ki jih imajo v vrtcu na voljo sčasoma postanejo nezanimive, otroci izgubljajo 

interes ob igri z vedno istimi igračami in družabnimi igrami. Igrače ali igra, v katero otrok 

vloži svoj trud in idejo, pri njemu vzbudi zanjo interes, nego in skrb.   

Otrokovo igro opisujeta tudi Horvat in Magajna v knjigi Razvojna psihologija (1987) in 

pravita, da se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, ki se je loti posameznik zaradi nekega 

zadovoljstva ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Posameznik se loti igralne aktivnosti 

brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživlja. V 

tem se igra tudi loči od dela, ki je določena aktivnost z bolj ali manj določenim ciljem, kjer 

posameznik ne opravlja nečesa zaradi čistega zadovoljstva, ampak zaradi tega da ustvari 

končni rezultat. 

Vse opredelitve kažejo, da je  igra brezmejna (neskončna) in da variira v celovitosti. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocialni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in 

ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in 

realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med 

varnostjo in tveganjem. (Marjanovič Umek in M. Zupančič, 1987: 3)  Preko iger otroci  lažje 

razumejo pravila, ki jih postavi nekdo drug, učijo se oblikovanja, vzdrževanja in spreminjanja 

pravil s pomočjo dogovora.  Sodelujejo in se vključujejo v kulturo, učijo se, kdo ima 

avtoriteto in ga je treba ubogati. Učijo se prilagajanja. Igre otrokom nudijo občutek 

pripadnosti skupini in občutek varnosti. (Prav tam: 4) 
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2. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

• Ugotoviti, ali lahko z izdelovanjem igrač spodbudimo otroke k spontani uporabi le-teh. 

• Otrokom približati igre in igrače, ki so zasnovale otroštvo naših starejših generacij. 

• Razvijati delovne spretnosti in navade ter sposobnosti za organizacijo dela. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

1. Ali od tri- do petletni otroci poznajo kakšno igro, ki so se jo igrali stari starši? 

2. Ali so od  tri- do petletni otroci dovolj spretni, da bodo iz danega materiala izdelali 

vrtavko in punčko iz cunj? 

3. Ali so od tri- do petletni otroci dovolj spretni, da bodo iz danega materiala izdelali 

namizno igro mlin in jo igrali po vnaprej določenih pravilih? 

4. Ali bo v odnosu do igrač opaziti razliko v skrbi in interesu do igrač, ki jih bodo otroci 

izdelali sami? 

5. Ali bo njihova igra domiselna, trajnejša in kreativna? 

4. RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovalna metoda, postopek zbiranja in obdelava podatkov: 

V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke 

bom zbrala z načrtnim in s priložnostnim opazovanjem med izdelovanjem iger in igrač, med 

spontano igro in s fotografijami. Zbrane podatke bom analizirala s postopki kvalitativne 

analize.  

Vzorec: 

V raziskavi bom uporabila nenaključni priložnostni vzorec. Vzorec raziskovanja je Vrtec 

Ciciban, Novo mesto, sedemnajst otrok drugega starostnega obdobja, skupina “Muce”. Starost 

otrok je od 3 do 5 let. 
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5. DEJAVNOSTI 

5.1 DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

Področje dejavnosti: umetnost in družba 

Cilji dejavnosti: 

• otrok opazuje odraslega in sodeluje pri izdelovanju igrače, 

• razvija finomotorične spretnosti, 

• narejeno igračo uporabi v svoji spontani igri. 

Pripomočki: blago, vata, volna, gumbi, igla, sukanec 

Vloga odraslega: 

• otroke usmerjam in jim po potrebi pomagam. Upoštevam njihove razvojne značilnosti 

na posameznem umetniškem področju. Otroka spodbujam k odprtosti in želji po izražanju,  

• pripravim ves material, ki ga potrebujemo za izdelavo igrače in prostor za ustvarjanje. 

Čas trajanja: 5 dni 

Evalvacija: 

Za motivacijo dejavnosti, pri kateri smo izdelovali punčke iz cunj, sem kotiček Dom opremila 

s preprostimi predmeti, s katerimi so otroci lahko raziskovali. Pripravila sem jim različne kose 

blaga, polnila (vato in razrezane koščke blaga), vrvice, … Poleg tega sem jim nastavila tudi že 

izdelano punčko iz cunj, ki sem jo predhodno izdelala sama. Otroci, ki so se igrali v kotičku 

so sprva začudeno opazovali kam so izginile vse njihove igrače, vendar so kmalu začeli igro s 

ponujenim materialom. Vrvice so spretno ovijali okoli kosov blaga, jih vezali in se igrali. 

Nekateri so vato in manjše kose blaga tlačili v večje in poskušali vezati. Ker je bila punčka iz 

cunj nekoliko skrita so jo opazili kasneje, vendar je kmalu nastal prepir kdo jo bo imel in se z 

njo igral. Ko sem jih nekaj časa opazovala, sem pristopila in jih vprašala kakšen je problem. 

Ko so odgovorili, da se vsi želijo igrati z njo, sem jih vprašala kaj to sploh je. Deklica mi je 

odgovorila:« To je taka punčka, k jo mam jst tut doma. Babi mi je nrdila.« Otroke sem 

povabila, da se mi pridružijo k mizi, na kateri sem imela pripravljen material za izdelavo. 



Vprašala sem jih ali želijo tudi oni imeti takšno pun

bili navdušeni in so želeli začeti. Ker jih je bilo veliko, sem dejavnost izvajala po skupinah. 

Slika 

Otrok si je izbral blago, iz kat

šivanko in sukanec. Predvidevala sem, da bodo otroci potrebovali pomo

se je izkazalo za napačno domnevo. Ve

zaključevanju in pri vtikanju sukanca skozi uho šivanke. Najp

izbranega blaga. Na sredino je otrok položil polnilo in blago ovil

njo je zavezal vrvico.  
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Vprašala sem jih ali želijo tudi oni imeti takšno punčko, da si jo lahko izdelajo sami. Vsi 

četi. Ker jih je bilo veliko, sem dejavnost izvajala po skupinah. 

 

Slika 21: Priprava na izdelovanje punčke iz cunj 

iz katerega bo njegova punčka. Pripravila sem jim polni

šivanko in sukanec. Predvidevala sem, da bodo otroci potrebovali pomoč pri šivanju, kar pa 

no domnevo. Večina otrok je spretno šivala, pomoč so potrebovali pri 

evanju in pri vtikanju sukanca skozi uho šivanke. Najprej smo izrezali kvadrat iz 

je otrok položil polnilo in blago ovil, tako da je nastala glava. Pod 

 

Slika 22: Polnjenje blaga 

ko, da si jo lahko izdelajo sami. Vsi so 

eti. Ker jih je bilo veliko, sem dejavnost izvajala po skupinah.  

. Pripravila sem jim polnilo, škarje, 

č pri šivanju, kar pa 

č so potrebovali pri 

rej smo izrezali kvadrat iz 

, tako da je nastala glava. Pod 



Slika 

Slika 

Slika 
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Slika 23: Polnjenje s polnilom in šivanje 

 

Slika 24: Polnjenje s polnilom in šivanje 

 

Slika 25: Polnjenje s polnilom in šivanje 



Ko je otrok prišil roki, si je izbral blago

Narisal si je obris, kjer je izrezal luknjo, ki je služila kot odprtina za glavo. Pun

in okrog pasu zavezal okrasni trak. 
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šil roki, si je izbral blago, iz katerega je naredil obleko za svojo pun

Narisal si je obris, kjer je izrezal luknjo, ki je služila kot odprtina za glavo. Pun

in okrog pasu zavezal okrasni trak.  

 

Slika 26: Rezanje obleke 

 

Slika 27: Oblačenje punčke iz cunj 

iz katerega je naredil obleko za svojo punčko. 

Narisal si je obris, kjer je izrezal luknjo, ki je služila kot odprtina za glavo. Punčko je oblekel 



Vsak otrok je dobil košček blaga

svoji punčki narisal oči in usta. 
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Slika 28: Oblačenje punčke iz cunj 

ek blaga, ki ga je kot ruto zavezal na glavo. Na koncu je vsak otrok 

i in usta. Tako je bila punčka narejena in pripravljena za 

 

Slika 29: Risanje oči in ust 

koncu je vsak otrok 

ka narejena in pripravljena za igro. 



Otroci so na koncu ponosno kazali svoje pun
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Otroci so na koncu ponosno kazali svoje punčke iz cunj in se z njimi tudi igrali. 

 

Slika 30: Končana punčka iz cunj 

 

Slika 31: Končana punčka iz cunj 

 

ke iz cunj in se z njimi tudi igrali.  



Otroci so uživali v izdelavi svoje 

med izdelavo so me spraševali, 

Nekaj časo so jo imeli v koti

opazovala njihovo spontano socialno igro, sem bila navdušena nad tem, kako lepo skrbijo za 

svojo igračo. Z  njo ravnajo lepo in jo tudi pospravijo

delili, drugi je niso želeli. Zadovoljna sem z dejavnostjo in odzivi otrok na njihov izd
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Slika 32: Prosta igra v kotičku 

 

Slika 33: Prosta igra v kotičku 

 

Slika 34: Prosta igra v kotičku 

Otroci so uživali v izdelavi svoje igrače. Skrbno so jo pazili in jo izdelali po svojih željah. Že 

med izdelavo so me spraševali, če bo ta punčka res njihova in se bodo lahko z njo igrali. 

aso so jo imeli v kotičku, vendar so jo potem kmalu odnesli domov

ntano socialno igro, sem bila navdušena nad tem, kako lepo skrbijo za 

ajo lepo in jo tudi pospravijo za sabo. Nekateri otroci so jo z veseljem 

delili, drugi je niso želeli. Zadovoljna sem z dejavnostjo in odzivi otrok na njihov izd

 

e. Skrbno so jo pazili in jo izdelali po svojih željah. Že 

in se bodo lahko z njo igrali. 

dnesli domov. Ko sem 

ntano socialno igro, sem bila navdušena nad tem, kako lepo skrbijo za 

za sabo. Nekateri otroci so jo z veseljem 

delili, drugi je niso želeli. Zadovoljna sem z dejavnostjo in odzivi otrok na njihov izdelek. 
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5.2 DEJAVNOST:  VRTAVKA 

Področje dejavnosti: narava in družba 

Cilji dejavnosti: 

• otrok odpadni material uporabi pri izdelavi igrače, 

• narejeno igračo uporabi v spontani igri, 

Pripomočki: odpadni cd, lesena palčka, trši papir, flomastri 

Vloga odraslega: 

• otrokom narišem kroge na trši papir in jim pripravim površino za izdelovanje, 

• otrokom svetujem in jim pomagam pri izdelavi vrtavke. 

Čas trajanja: 3 dni 

Evalvacija:  

 Za motivacijo sem uporabila sliko vrtavke in vrtavko, ki sem jo sama izdelala doma. Z 

otroki smo skupaj pogledali slike in samo vrtavko. Spodbujala sem jih z vprašanji, kako 

deluje in  iz česa je narejena. Otroci so, kot zelo dobri opazovalci, ugotovili iz česa je narejena 

moja vrtavka in večina je vedela, kako deluje. Vsi so jo želeli preizkusiti in pokazali so veliko 

zanimanja. Vprašala sem jih, če bi želeli sami izdelati svojo vrtavko, ki bi jo lahko odnesli 

domov. Odgovor je bil seveda pritrdilen, zato smo se lotili izdelovanja. Na mizo sem 

pripravila material in povabila nekaj otrok k izdelovanju. Otroci so obrisali odpaden cd na 

karton in ga čim bolj natančno izrezali. Na vsako stran plošče so nalepili krog, ki so ga 

predhodno pobarvali in okrasili po svoji želji. Med izdelovanjem so vsi kazali svoje 

»umetnije« in drug drugemu govorili, da je to njegovo. Večino je zanimalo, če bodo vrtavko 

lahko odnesli domov, da jo pokažejo prijateljem. 
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Slika 35: Ustvarjanje videza vrtavke 

 

Slika 36: Ustvarjanje videza vrtavke 

 

Slika 37: Lepljenje na odpadni cd 

 



V fazi načrtovanja dejavnosti sem bila prepri

Predvsem pri rezanju kroga po 

samostojno, trije dečki, ki pa so komaj d

čakali, da v izdelano okroglo ploš

Vsako palčko smo še dodatno zalepili, saj je druga

vrtela. Ko so bile vrtavke konč

preizkusili vrtavke. Tiste, ki se niso dobro vrtele

igrači pogosto posegali in se med prosto igro z nj

domov.  
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rtovanja dejavnosti sem bila prepričana, da bodo otroci potrebovali ve

Predvsem pri rezanju kroga po črti sem pričakovala težave. Večina otrok je rezala natan

ki, ki pa so komaj dopolnili tri leta so potrebovali pomoč

akali, da v izdelano okroglo ploščo vstavimo še ošiljeno palčko, da bo vrtavka kon

ko smo še dodatno zalepili, saj je drugače nastala prevelika luknja in se vrtavka ni 

vrtavke končane, je bil na vrsti preizkus izdelane igrače. Otroci so po želji 

preizkusili vrtavke. Tiste, ki se niso dobro vrtele, smo popravili, zalepili. Otroci so po izdelani 

i pogosto posegali in se med prosto igro z njo radi igrali. Vrtavke so na

 

Slika 38: Preizkus vrtavke 

 

Slika 39: Preizkus vrtavke 

ana, da bodo otroci potrebovali več pomoči. 

ina otrok je rezala natančno in 

leta so potrebovali pomoč. Vsi so komaj 

da bo vrtavka končana. 

e nastala prevelika luknja in se vrtavka ni 

če. Otroci so po želji 

smo popravili, zalepili. Otroci so po izdelani 

nato lahko odnesli 
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5.3 DEJAVNOST: MLIN/ŠPANA 

Področje dejavnosti: jezik, umetnost, matematika 

Cilji dejavnosti: 

• otrok si ogleda igro in z danimi pripomočki poda idejo za izdelavo igre, 

• otrok sodeluje pri igri v dvojicah in upošteva dana navodila in pravila igre. 

Pripomočki: lesena podlaga, lepilo, debelejša nit ali volna, gumbi 

Vloga odraslega: 

• otrokom pokažem igro Mlin/Špana, si jo ogledamo in jim razložim pravila igre. 

Pripravim jim leseno podlago, debelejšo nit, gumbe, … in ob diskusiji raziščemo kako bi igro 

lahko izdelali. Upoštevam ideje otrok in jim pomagam pri izdelavi. 

Čas trajanja: 3 dni 

Evalvacija: 

 V dopoldanskem času smo skupaj z otroki zbirali gumbe in jih barvali z dvema 

različnima barvama. Zanimalo jih je, zakaj jih potrebujemo in del motivacije je bil opravljen. 

V jutranjem krogu sem na sredino kroga postavila igro Mlin in z vzgojiteljico sva jo zaigrali. 

Otroci so naju začudeno opazovali. Spodbujala sem jih z vprašanji, kaj počneva, če mi lahko 

kdo pomaga pri igri. Starejši deček mi je odgovoril:«Ja, tako premikaš krogce. Tam k majo 

črte križišče jo daš. Jst to vem, k sm to že vidu.« Nato so otroci drug za drugim govorili, kam 

naj polagava krogce. Dojeli so, da potrebujemo tri krogce v liniji, ki nam omogočijo, da lahko 

nasprotniku odvzamemo en krogec. Otroci so bili navdušeni nad igro in so ji želeli tudi sami 

preizkusiti. Otrokom sem ponudila idejo o izdelavi igre Mlin. Bili so za. Igro smo si ogledali 

v knjigi, kjer so napisana navodila za izdelavo. Pripravila sem jim material in skupaj smo ga 

primerjali z navodili v knjigi.  



V skupini so izdelovali štirje 

Pomagala sem jim pri mazanju lepila. Rezanje vrvice in ustvarjanje vzorca na igralni ploš

jim ni delalo nobenih težav. Otroci so se 

pri ustvarjanju vzorca na igralni ploš

Slika 
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Slika 40: Opazovanje igre v knjigi 

 otroci hkrati, vendar so ostali radovedno opazovali okoli mize. 

Pomagala sem jim pri mazanju lepila. Rezanje vrvice in ustvarjanje vzorca na igralni ploš

jim ni delalo nobenih težav. Otroci so se menjali, tako da so vsi, ki so bili prisotni

vzorca na igralni plošči.  

 

Slika 41: Lepljenje vrvice na podlago 

 

Slika 42: Ustvarjanje vzorca igralne plošče 

 

radovedno opazovali okoli mize. 

Pomagala sem jim pri mazanju lepila. Rezanje vrvice in ustvarjanje vzorca na igralni plošči 

, ki so bili prisotni, pomagali 



Ko smo igralno ploščo končali

nekaj dni. V tem času smo pobarvali gumbe, ki so nam služili kot igralne figure. Pogovori

smo se o pravilih igre in jih nato utrdili na naši novi igralni ploš

Otroci so izrazili željo, da bi igralno ploš

sem njihovo željo in jim omogo

sami dogovorili, kako jo bodo pobarvali, s kakšnimi bar

sodeloval. 
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čali, se je ta morala posušiti. Otroci so na igro morali po

asu smo pobarvali gumbe, ki so nam služili kot igralne figure. Pogovori

nato utrdili na naši novi igralni plošči. 

 

Slika 43: Namizna igra Mlin 

 

Slika 44: Igra Mlin 

Otroci so izrazili željo, da bi igralno ploščo pobarvali, tako kot so videli na sliki.

sem njihovo željo in jim omogočila, da si igro naredijo tako, kot jo sami želijo.

kako jo bodo pobarvali, s kakšnimi barvami in kdo bo pri barvanju 

 

so na igro morali počakati 

asu smo pobarvali gumbe, ki so nam služili kot igralne figure. Pogovorili 

o pobarvali, tako kot so videli na sliki. Upoštevala 

ila, da si igro naredijo tako, kot jo sami želijo. Otroci so se 

vami in kdo bo pri barvanju 



Otroci velikokrat posežejo po igri Mlin in se jo igrajo. Drug drugemu razlagajo pravila ali 

celo igrajo v manjših skupinah. 
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Slika 45: Barvanje igralne plošče 

Otroci velikokrat posežejo po igri Mlin in se jo igrajo. Drug drugemu razlagajo pravila ali 

celo igrajo v manjših skupinah.  

Slika 46: Končana igra Mlin 

 

Otroci velikokrat posežejo po igri Mlin in se jo igrajo. Drug drugemu razlagajo pravila ali 

 



48 

 

5.4 DEJAVNOST: RISTANC 

Področje dejavnosti: gibanje v povezavi z družbo 

Cilji dejavnosti: 

• otrok spozna talno igro in se nauči pravila, 

• sodeluje pri nastajanju te igre in sodeluje v skupinski igri, pri kateri krepi socialne 

odnose med vrstniki in se poskuša dogovarjati. 

Pripomočki: kamenčki, kreda 

Vloga odraslega: 

• na igrišču otrokom pripravim primeren prostor, kjer bomo igro izdelali. Z debelo kredo 

narišem igrišče, otrokom razložim pravila igre in se z njimi igram. 

Čas trajanja: 3 dni 

Evalvacija: 

Z otroki večino dopoldneva in popoldneve preživimo na igrišču. Opazila sem, da se hitro 

naveličajo igrač in potem pogosto prihaja do prepirov. Odločila sem se, da jim pokažem novo 

igro, ki se jo lahko igrajo zunaj. Povabila sem jih pred vrtec, kjer imamo asfaltno površino na 

kateri običajno ustvarjajo s kredami. Ko so videli, da imam s sabo kredo, so se razveselili, ker 

so pričakovali, da bodo lahko samostojno ustvarjali. Bili so presenečeni, ker sem začela z 

risanjem. Risala sem kvadrate in ustvarjala videz igralne površine za igro Ristanc. Ko sem 

narisala, sem jih spodbudila k razmišljanju o tem, kaj sem narisala. Podajali so odgovore o 

kvadratih, črtah in kmalu se je našel deček, ki je rekel, da lahko po kvadratih skačemo. 

Povedala sem, da ima delno prav. Namignila sem jim, da moramo v kvadrate nekaj napisati. 

Začela sem preštevati kvadrate in otroci so glasno dodali, da napišemo številke. Otroke sem 

povabila, da jih napišejo sami.  



Pri pisanju številk, so potrebovali nekaj pomo

sem odšla poiskat nekaj manjših kamnov. Zopet sem 

potrebujem kamen, če pa imamo vse narisano na tleh. Nekaj otrok je že slišalo za to talno 

igro, vendar so jo imenovali Letalo ali Avion. Povedala sem jim, da se ta igra imenuje tudi 

Ristanc. Kamen pa potrebujemo za to, da ga me

igre in igro začela igrati. Kamen sem vrgla v kvadrat s številko ena in za

Tam, kjer je en kvadrat, sem sko

nogama v razkorak in tako nadaljevala do konca polj, se obrnil

številko ena, kjer sem kamen pobrala in sko

… Pravilo igre je, da če kamen odleti iz polja s številko

naslednji igralec. 

Otroci so imeli kar nekaj težav z metanjem kamen

časa, da so pridobili občutek za mo
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Slika 47: Pisanje številk v polja 

 

Slika 48: Spoznavanje igre Ristanc 

, so potrebovali nekaj pomoči. Ko so bila vsa polja zapolnjena s številkami,

manjših kamnov. Zopet sem spodbudila radovednost

e pa imamo vse narisano na tleh. Nekaj otrok je že slišalo za to talno 

igro, vendar so jo imenovali Letalo ali Avion. Povedala sem jim, da se ta igra imenuje tudi 

Ristanc. Kamen pa potrebujemo za to, da ga mečemo v kvadratke. Razložila s

. Kamen sem vrgla v kvadrat s številko ena in začela s skakanjem. 

sem skočila z eno nogo, tam kjer sta dva, sem sko

nogama v razkorak in tako nadaljevala do konca polj, se obrnila in odskakala nazaj do polja s 

številko ena, kjer sem kamen pobrala in skočila ven. Igro sem nadaljevala s številko dve, tri, 

e kamen odleti iz polja s številko, v katerega bi moralo pasti, je na vrsti 

meli kar nekaj težav z metanjem kamenčkov v polja, saj so potrebovali kar nekaj 

utek za moč meta. Prav tako je nekaterim otrokom

a vsa polja zapolnjena s številkami, 

radovednost, zakaj 

e pa imamo vse narisano na tleh. Nekaj otrok je že slišalo za to talno 

igro, vendar so jo imenovali Letalo ali Avion. Povedala sem jim, da se ta igra imenuje tudi 

emo v kvadratke. Razložila sem jim pravila 

. Kamen sem vrgla v kvadrat s številko ena in začela s skakanjem. 

sem skočila z obema 

a in odskakala nazaj do polja s 

ila ven. Igro sem nadaljevala s številko dve, tri, 

v katerega bi moralo pasti, je na vrsti 

kov v polja, saj so potrebovali kar nekaj 

om delalo težavo 



skakanje z ene noge na obe, tako da so si pravila obi

znova so prosili za igro Ristanc in se jo še danes radi igrajo. 
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z ene noge na obe, tako da so si pravila običajno tudi sami malo priredili. Vsa

znova so prosili za igro Ristanc in se jo še danes radi igrajo.  

 

Slika 49: Otroci se igrajo 

 

Slika 50: Osvajanje skakanja v polja 

 

Slika 51: Prosta igra otrok 

ajno tudi sami malo priredili. Vsak dan 
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6. GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV ANKETE O 

IGRAČAH 

6.1 METODA RAZISKOVANJA 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja s kvalitativno analizo. 

Rezultate sem prikazala v tortnem diagramu. Vzorec zajema 50 strokovnih delavcev 

zaposlenih v Vrtcu Ciciban Novo mesto. Strokovni delavci delajo v starostnih skupinah med 

1. In 6. letom, homogeni in heterogeni oddelki.  

Za raziskavo sem uporabila pisni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama za potrebe diplomske 

naloge. Razdelila sem ga strokovnim delavcem, zaposlenim v Vrtcu Ciciban Novo mesto. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih vprašanj zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je bil 

anonimen.  

Po dogovoru s pedagoško vodjo Vrtca Ciciban sem anketne vprašalnike poslala v posamezne 

enote. Strokovni delavci so anketne vprašalnike lahko izpolnili po lastni presoji. Vsa potrebna 

navodila so bila napisana na vprašalniku. Zagotovljena je bila anonimnost. Razdeljenih je bilo 

75 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 50 vprašalnikov. Anketa je bila izvedena februarja 

2012 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Koliko iger in igrač imajo otroci na razpolago v vrtcu? 

Po kakšnem postopku skupine pridejo do iger in igrač? 

Pogostost nabave novega didaktičnega materiala? 

Ali strokovni delavci sami izdelujejo igralne pripomočke za igro? 

Kakšen material sestavlja igre in igrače ki so prisotne v skupinah, enotah? 

  



6.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

 

KOLIKO IGER ALI IGRAČ

Anketiranci so na vprašanje o številu iger in igra

da se v njihovi skupini giblje število med 10 in 20. 20 (40%) anketirancev je

njihovo število giblje med 20 i

in več iger in igrač.  

 

50%
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

KOLIKO IGER ALI IGRAČ IMATE NA RAZPOLAGO? 

Anketiranci so na vprašanje o številu iger in igrač v vrtcu, kar s 25 glasovi (50% ) odgovorili

da se v njihovi skupini giblje število med 10 in 20. 20 (40%) anketirancev je odgovorilo, da se

njihovo število giblje med 20 in 30, ostalih 5 anketirancev se je razvrstilo med 0 in 10 ter 30 

 

4%

40%

6%

 

r s 25 glasovi (50% ) odgovorili, 

odgovorilo, da se 

n 30, ostalih 5 anketirancev se je razvrstilo med 0 in 10 ter 30 

0 - 10

44105

20 - 30

30 in več



PO KAKŠNEM POSTOPKU PRIDETE DO NOVIH IGRA

Večina anketiranih strokovnih delavcev, 35 (70%) se je na vprašanje o 

novih igrač, odločilo za menjavo med skupinami in enotami. Za naro

(20%) anketirancev in za nakup le 5 (10%) strokovnih delavcev.

 

70%
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PO KAKŠNEM POSTOPKU PRIDETE DO NOVIH IGRAČ?  

ina anketiranih strokovnih delavcev, 35 (70%) se je na vprašanje o postopku dobivanja 

ilo za menjavo med skupinami in enotami. Za naročilo se je odlo

(20%) anketirancev in za nakup le 5 (10%) strokovnih delavcev. 

 

20%

10%

z naroč

z nakupom

menjava med 
skupinami/enotami

postopku dobivanja 

ilo se je odločilo 10 

z naročilom

z nakupom

menjava med 
skupinami/enotami



KAKO POGOSTO DOBITE IGRE IN IGRA

Enkrat na pet mesecev je kar 33 (66%) strokov

igračami. 10 (20%) zaposlenih enkrat letn

20%
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KAKO POGOSTO DOBITE IGRE IN IGRAČE? 

mesecev je kar 33 (66%) strokovnih delavcev obdarjenih z novimi igrami in 

ami. 10 (20%) zaposlenih enkrat letno in sedem (14%) enkrat mesečno. 

14%

66%

20%

 

nih delavcev obdarjenih z novimi igrami in 

 

enkrat mesečno

1 - 5 mesecev

enkrat letno



ALI SAMI IZDELATE KAKŠNO IGRO IN IGRA

Na vprašanje, ali strokovni delavci sami izdelajo kakšno igra

anketirancev odgovorila, da sami izdelujejo igre in igra

ne želijo ali jih ne znajo izdelati sami.

 

14%
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IZDELATE KAKŠNO IGRO IN IGRAČO? 

Na vprašanje, ali strokovni delavci sami izdelajo kakšno igračo, je več

v odgovorila, da sami izdelujejo igre in igrače. Nekaj 7 (14%) pa je tudi takšnih, ki 

ne želijo ali jih ne znajo izdelati sami. 

 

86%

14%

da

ne

 

o, je večina 43 (86%) 

e. Nekaj 7 (14%) pa je tudi takšnih, ki 

da

ne



KAKŠEN MATERIAL VAŠIH IGRA

Iz danega grafa lahko razberem

35 (70%) anketirancev. Takoj za

(6%) anketiranci so se odločili za umetno snov. Material kovina ni bil izbran.  
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KAKŠEN MATERIAL VAŠIH IGRAČ PREVLADUJE? 

z danega grafa lahko razberemo, da v vrtcih prevladujejo igre in igrače in lesa, kar

35 (70%) anketirancev. Takoj za tem sledi material plastika, kar jih je potrdilo 12 (24%), 3 

čili za umetno snov. Material kovina ni bil izbran.  

24%

70%

6%

0%

e in lesa, kar je potrdilo 

je potrdilo 12 (24%), 3 

ili za umetno snov. Material kovina ni bil izbran.   

plastika

les

umetna snov

kovina
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7. ZAKLJUČEK 

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali lahko tri- do petletne otroke z izdelovanjem iger in 

igrač spodbudimo k uporabi le-teh v svoji spontani igri in razvijati delovne spretnosti, navade 

ter sposobnosti za organizacijo dela. Z različnimi dejavnostmi sem cilja uspešno realizirala in 

dobila odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku raziskave. Prav 

tako sem poskušala otrokom približati igre in igrače, ki so oblikovale otroštvo naših starejših 

generacij. Z uporabo slikovnega materiala sem otrokom skušala prikazati podobo preteklih 

časov, vendar se mi prikaz ni zdel dovolj nazoren. Ko sem že končala z raziskavo, smo v 

vrtec povabili nekaj dedkov in babic, ki so z veseljem pripovedovali otrokom o svojem 

otroštvu in se z otroki zaigrali igre, ki smo jih mi že predhodno izdelali. Stari starši so bili 

vidno ganjeni, da se podoba njihovega časa vendarle ni pozabila in so z veseljem preživeli 

nekaj dopoldneva s svojimi vnuki. 

Z raziskavo sem ugotovila, da večina otrok ob opazovanju odraslega lahko sodeluje pri 

izdelavi igrače in jo uporabi v svoji spontani igri. Večina otrok je ob opazovanju sama 

izdelala punčko iz cunj, potrebovali so pomoč pri vtikanju niti v uho šivanke in nekaj pomoči 

pri samem šivanju. S tem so razvijali finomotorične spretnosti. Deklice so bile pri šivanju 

predvsem spretnejše kot dečki, ki pa se v večini niti niso zanimali za izdelovanje, saj so raje 

posegali po namizni igri ali vrtavki. Izdelava punčke iz cunj je bila zelo zahtevna dejavnost, 

vendar se je večina otrok dobro znašla, nekateri pa so potrebovali pomoč. 

Izdelovanje vrtavke je bila preprostejša dejavnost, pri kateri so sodelovali vsi in jo tudi vsi 

izdelali. Otroci so odpadni material uspešno uporabili pri izdelavi igrače. Večina otrok je bila 

povsem samostojna. Dvema dečkoma, ki sta najmlajša v skupini, je delalo težave rezanje, pri 

čemer sem jima ponudila pomoč in skupaj smo izrezali krog iz kartona. Otroci so bili 

samostojni pri lepljenju in vstavljanju ošiljene palčke v sredino cd plošče. Palčko smo morali 

dodatno zalepiti, saj se je luknja v sredini z uporabo razrahljala in je palčka padala ven.  

Namizna igra Mlin otrokom ni povzročala večjih težav. Otroci so si ogledali igro preko 

fotografij in skupaj smo pregledali knjigo, v kateri so bila opisana navodila za izdelavo te 

namizne igre. Otroci so skušali sami podati idejo za izdelavo igre z danimi pripomočki, ki 

smo jih imeli na voljo. Igro so uspešno izdelali in se pri delu tudi sami organizirali. Otroci so 

pri igri sodelovali v dvojicah ali se sami razvrstili v manjše skupine in igro ob pomoči igrali 
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po danih navodilih in pravilih igre. Otroci so preko proste igre tudi spreminjali pravila in se 

igrali po svojih zamislih.  

Ristan je talna igra, ki jim je bila v zadovoljstvo. Bila je drugačna od prejšnjih, saj so jo igrali 

na igrišču in k njej povabili tudi prijatelje iz sosednjih skupin. Otroci so spoznali igro in se 

naučili pravil, po katerih so se skušali igrati in jih tudi razlagati drugim. Sodelovali so pri 

nastajanju igre, delovali so kot skupina, saj ni bilo čutiti tekmovalnosti. Otroci so krepili 

socialne odnose in se med sabo tudi dogovarjali.  

Vse izdelane igre in igrače so otroci vsakodnevno uporabljali v svoji spontani igri. Uporabljali 

so jih individualno, v parih ali skupinah. Pri igrah s pravili je bila večinoma prisotna 

strokovna delavka, ki je skrbela za dosledno upoštevanje pravil, ki smo jih spoznali in jih tudi 

skupaj oblikovali. Opazila sem razlike pri igri med dečki in deklicami. Deklice so večinoma 

posegale po igri s punčkami iz cunj, za kar večina dečkov ni pokazalo interesa. Bile so skrbne, 

nežne in se obnašale zelo materinsko. Pri igri z vrtavkami so prevladovali dečki, vendar se je 

pridružilo tudi nekaj deklic. Dečki so bili spretnejši in so skušali pomagati deklicam, vendar 

so se raje igrali brez njih. Pri igri Mlin so se oblikovale mešane skupine, vendar so se deklice 

igrale mirneje in so dosledno upoštevale navodila. Igro so ponavljale večkrat. Vendar je bilo 

tudi nekaj dečkov, ki jim je bila igra všeč in so se jo radi igrali, po njej so pogosto posegali in 

se dogovarjali za pravila igre. Talna igra Ristanc je bila enako dobrodošla za oba spola in so 

se jo igrali po mešanih skupinah. Upoštevali so pravila ali so se dogovorili za spremembo. 

Prihajalo je tudi do konfliktov, predvsem pri določanju igralcev in spreminjanju pravil.  

Odnos do igrač se je nekoliko spremenil, vendar ni velikih sprememb. Opazila pa sem, da 

otroci kupljene igrače in narejene igrače uporabljajo skupaj in jih mešajo med sabo, tako da se 

igrajo z več igračami, ki jim od situacije spreminjajo namembnost. Igralna plošča za Mlin 

postane travnik za živali, punčka iz cunj je dojenček kupljene punčke itd. 

Otroci so uživali pri izdelovanju iger in igrač, bili so aktivni poslušalci in so tudi veliko 

sodelovali. Pri delu so se učili vztrajnosti, natančnosti, medsebojnega sodelovanja in razvijali 

so ročne spretnosti. Z izdelovanjem smo se dotaknili vseh kurikularnih področij. Na otrokova 

razvojna področja sem vplivala preko učenja z izkušnjami. Otroci so sodelovali po svojih 

željah in zmožnostih. Po igrah še vedno posegajo, imajo posebno vrednost in njihovo skrb. To 

pa je doseglo moj namen.   
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