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POVZETEK 

V diplomski nalogi predstavljamo način ekološkega ravnanja z okoljem ter to poskušamo 

približati otrokom skozi ustvarjalen proces konstruiranja z odpadnimi embalažami. 

Osredotočimo se na ekologijo, embalažo in reciklažo, kjer razložimo pomen procesa 

reciklaže, ki je pomemben z vidika okoljevarstvenega varovanja.  

Z otroki smo se osredotočili na konstruiranje, katerega tematski poudarek je bil tehnični, 

vendar so bila zajeta tudi ostala področja dejavnosti kurikuluma. Obiskali smo knjižnico, saj 

smo pri raziskovanju problemov potrebovali literaturo, obenem pa smo spoznali tudi 

knjižnična pravila in red.  

Otroke je izbrana tema zanimala, saj so z veseljem sodelovali pri izvedbi dejavnosti in se 

vživeli v sam proces konstruiranja kot tudi v raziskovanje reciklaže in okoljevarstvenega 

varovanja.  

Po končani dejavnosti konstruiranja smo naredili razstavo, kar je bilo otrokom v velik ponos, 

saj so doživeli prvo pravo razstavo, ki so si jo ogledali tako starši kot tudi drugi otroci iz 

vrtca. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so otroci razvijali svojo ustvarjalnost in pridobili 

vzorce pravilnega ravnanja z okoljem ter posledično z odpadki in dojeli pomen procesa 

reciklaže. 
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ABSTRACT 

 

The thesis presents an ecological way of environmental management and it tries to approach 

children through the creative process of constructing packaging waste. The focous is on 

ecology, packaging and recycling. We explain the importance of recycling, which is important 

from the point of view of environmental protection.  

Together with children we focused on constructing, whose focous on the topic was technical, 

however other areas of the curriculum activities were also included. We visited the library, 

because we needed the right literture to help us with exploring the problems. Moreover, we 

also got to know the library rules and its order.  

Children were very interested about the chosen topic. They participated in the implementation 

of activities with a great pleasure and get accustomed with the process of construction and the 

research about recycling and environmental protection.  

After construction activity was completed we made an exhibition, which evoked a great pride 

in children, because they experienced their first real exhibition. The exhibition was seen by 

their parents and other children from the kindergarten. From the given results we can 

conclude that children were developing their creativity and acquired ways of proper handling 

of the environment and consequently proper handling with waste and understanding the 

importance of the recycling process. 
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1 UVOD 

 

Trajnostni razvoj in ekologija postajata ključni temi večine razvitih držav povsod po svetu, saj 

je onesnaženost našega planeta vedno večja, narava pa nam je začela vračati udarce, nam 

zbujati zaskrbljenost ter ogrožati življenje, zato je potrebno nujno nekaj spremeniti in 

obvarovati našo naravo.  

»Embalaža je tako močno vpeta v naše vsakdanje osebno in poslovno življenje, da velikokrat 

pozabimo na njeno pomembno vlogo.« (Radonjič, 2008, str. 9). Ob tem ne pomislimo, da se z 

ogromno vpetostjo embalaže v naše življenje naberejo ogromne količine odpadkov, ki 

predstavljajo vse resnejši problem za gospodarstvo in bivalno okolje. Velike količine odpadne 

embalaže nastajajo že desetletja in le majhen delež se je vrnil v ponovno uporabo. Prav zaradi 

ogromnih količin odpadne embalaže jo spremlja ves čas pridih negativnega vpliva na okolje.  

Za splošno razgledanost in razvoj otrok je pomembno, da v igro vključimo vse dejavnosti 

kurikuluma, kajti želimo, da otroci razvijejo spretnosti na vseh področjih. Zato so pomembne 

medpredmetne povezave, ki jih vzgojitelji sprotno in premišljeno načrtujemo ter upoštevamo 

individualizacijo posameznega otroka. Otroci v starosti od 3 do 4 leta so zmožni sestavljanja 

sestavljank, šivanja kartončkov, iz majhnih delov znajo sestaviti predmete, zmožni so se sami 

obleči, jesti s priborom ter rezati ob črti, torej imajo motoriko že dobro razvito. »Med tretjim 

in šestim letom otroci zelo napredujejo v motoričnih spretnostih - tako v grobih, ki vključujejo 

velike mišice, na primer tek in skakanje, kot v drobnih oziroma manipulativnih spretnostih, ki 

zahtevajo koordinacijo oči in rok ter sodelovanje majhnih mišic, na primer zapenjanje 

gumbov ali risanje.« (Papalia, Wendkos Olds  in Duskin Feldman, 2003, str. 212).  Ročnost, 

prednostna raba ene roke, se  pri tretjem letu starosti že razvije in je očitna. 

V diplomski nalogi obravnavamo ustvarjalnost otrok, ki jo bodo izrazili prek konstruiranja z 

odpadno embalažo, ob tem pa jih želim seznaniti z natančnostjo in vztrajnostjo, ki sta potrebni 

za izdelavo izdelkov. Otroke sem želela seznaniti z onesnaženostjo naše planeta ter jim 

predstaviti, kaj lahko mi storimo proti temu. Pogovorili in pogledali smo si postopke reciklaže 

in kaj sploh pomeni ta beseda. Spoznali smo tudi koristnost ločevanja odpadkov ter si 

ogledali, kam vse gredo naši odpadki. V prvem poglavju Teoretični del podrobno predstavimo 

motivacijo za diplomsko nalogo. Ker je sestavni del naloge projekt, v drugem poglavju 
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Empirični del podrobno predstavimo metodologijo projekta. V tem poglavju se osredotočimo 

tudi na projekt, ki je bil izveden v skupini otrok, starih od tri do štiri leta ter povzamemo 

rezultate projekta,. V tretjem poglavju Sklep pa analiziramo rezultate in jih primerjamo z 

hipotetičnimi odgovori in poskušamo razložiti vzroke in dejavnike za nastanek le-teh.  
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2 TEORETIČNI DEL  

 

V tem poglavju predstavimo teoretični del diplomske naloge, ki zajema dva dela. V prvem 

delu obravnavamo ekologijo, embalažo in reciklažo, v drugem pa predstavimo razvoj 3- in 4-

letnih otrok k ustvarjalnosti in umetnosti. 

 

2.1 EKOLOGIJA, EMBALAŽA IN RECIKLAŽA 

 

Ker se diplomska naloga navezuje na  področja ekologije in odnosa otrok do trajnostnega 

razvoja družbe v tem poglavju predstavimo ekologijo, embalažo in reciklažo odpadnih 

materialov. 

  

2.1.1 EKOLOGIJA 

 

»Žgoči problemi ekološke krize, ki so se danes nakopičili v svetu, nam gotovo dajo misliti in 

nas naravnost izzivajo, da spremenimo svoj odnos do narave. Vedno jasneje namreč 

spoznavamo, da ne smemo z naravo ravnati po meri svojih zmožnosti in trenutnega 

razpoloženja, da tedaj kratko malo ni vse dovoljeno, kar je mogoče.« (Grmič, 1994, str. 233). 

Ekologija je naravoslovna znanstvena disciplina, ki je nastala v drugi polovici 19. stoletja. 

Preučuje odnose med živimi organizmi ter med živim in neživim okoljem. Organizmi živijo v 

okolju, ki vsebujejo njihovo naravno bivališče, ki pa je odvisen od treh dejavnikov, to so 

podnebje, geologija in drugi organizmi, s katerimi si delijo bivališče. Pojasnjuje, kako živijo 

živali in rastline v odnosu druga z drugo in kako so odvisne od naravnih virov in dobrin. 

Človek, ki se ukvarja z ekologijo, je ekolog.  

 

2.1.1.1  ZGODOVINA EKOLOGIJE 

 

Raziskovalo jo je več naravoslovcev, kot so Forster, Humboldt in Darwin, sam izraz ekologija 

pa je prvi uporabil nemški biolog Ernest Haeckel, ki jo je opredelil kot celostno znanost o 

razmerjih organizmov z njihovim obdajajočim zunanjim okoljem, leta 1866. Poimenoval jo je 
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iz grških besed oĩkos - hiša, dom + lógos - beseda, govor, znanost: »nauk o naravnem domu« 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekologija). 

 

2.1.1.2 LJUDJE IN EKOLOGIJA 

 

Ljudje smo organizmi, ki delujmo na okolje posredno ali neposredno. Neposredno človek 

vpliva svojim telesom, s tehnologijo, tehnološkimi postopki in s specifično rabo prostora. 

Posredno pa prek celote družbenih odnosov in kulture, ki izključuje materialno kulturo, 

vključuje pa moralo, pravo, znanost, umetnost in religijo.  

 

2.1.1.3 PODROČJA EKOLOGIJE 

 

Ekologija vsebuje veliko poddisciplin, ki so razdeljene po ravneh od najvišje do najnižje. 

Višina ravni je pogojena s številom subjektov in procesov znotraj sistema v preiskavi.  

Deli se na:  

 vedenjsko ekologijo – preučuje vlogo vedenja živali in zmožnosti prilagoditve 

svojemu okolju; 

 populacijsko ekologijo – preučuje spreminjanje določene populacije; 

 biocenologijo – proučuje interakcije med vrstami določene biocenoze; 

 ekologijo ekosistemov – preučuje tokove snovi in energije skozi žive in nežive 

sestavine ekosistemov; 

 sistemsko ekologijo – interdisciplinarna veda, ki preučuje raziskave, razvoj in 

organizacijo ekoloških sistemov s celostnega vidika; 

 krajinsko ekologijo – preučuje procese in razmerja med različnimi ekosistemi nekega 

območja; 

 evolucijsko ekologijo – preučuje ekologijo, ki se izrecno osredotoča na razvojno 

zgodovino vrst in njihovih medsebojnih interakcij. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekologija
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2.1.2 EMBALAŽA 

 

Beseda izvira iz francoskega jezika iz besede »l'emballage« (Radonjič, 2008, str. 17), ki v 

najširšem smislu pomeni nosilec ali ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo ali vstavimo 

določeno blago. »Slovenska določila dopuščajo strokovni izraz embalaža, ki ga definirajo: kot 

vse tiste izdelke, iz katerega koli materiala, ki so namenjena temu, da blago ne glede na to, ali 

gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja 

z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.« 

(Radonjič, 2008, str. 17).   

 

2.1.2.1 RAZVRŠČANJE EMBALAŽE 

 

Embalažo lahko razvrščano glede na različna merila, vendar so najpomembnejša in 

najpogostejša razvrščanja glede na material in namen ter trajnost uporabe.  

Glede na material za izdelavo embalaže ločimo papirno in kartonsko embalažo, leseno, 

plastično, tekstilno, kovinsko, stekleno ter kompleksno (sestavljeno iz več različnih 

materialov). Znotraj posameznih materialov pa jih lahko razdelimo še na podrobnejše 

klasifikacije. 

Glede na namen uporabe ločimo prodajno - primarno, ovojno - sekundarno in transportno - 

terciarno embalažo. Prodajna oziroma primarna embalaža je namenjena osnovni prodajni 

enoti blaga, ki varuje izdelek, in je namenjena končnemu uporabniku. Biti mora ravno prave 

velikosti, saj ne sme biti premajhna, niti prevelika. Poznamo različne oblike embalaže, saj 

mora pritegniti kupca, prav tako je lahko različno potiskana. Mora biti trpežna, saj je izdelek, 

velikokrat zapakiran vanjo do konca uporabe. Ovojna oziroma sekundarna embalaža je tista 

vrsta embalaže, ki drži skupaj več prodajnih enot embalaže. Namenjena je za transport, saj se 

izdelke tako lažje naklada v tovornjake, in je namenjena za malo prodajo. Ko izdelki prispejo 

v trgovino, jih velikokrat razpakirajo, lahko pa ostanejo zapakirani (pijača). Transportna 

oziroma terciarna embalaža pa je namenjena skupnemu pakiranju več prodajnih enot in mora 

zavarovati blago pred vsemi poškodbami, ki se lahko zgodijo med transportom. Mora biti še 

posebej odporna na razne klimatske in mehanske obremenitve. Oblikovana mora biti 

racionalno, sam videz pa pri tem ni pomemben, saj končni kupci ne prihajajo v neposreden 

stik s to vrsto embalaže. 
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Glede na trajnost embalažo delimo na vračljivo in na nevračljivo embalažo. Vračljiva 

embalaža je tista, ki ima zagotovljeno ponovno uporabo, pri nevračljivi pa gre za enkratno 

pakiranje blaga. Prevladuje predvsem nevračljiva embalaža. 

 

2.1.2.2 FUNKCIJE EMBALAŽE 

 

»Embalaža mora ustrezati pakiranemu blagu tako, da morajo biti značilnosti embalaže 

usklajene z značilnostmi blaga« (Radonjič, 2008, str. 29). Poznamo naslednje funkcije 

embalaže:  

 zaščitna funkcija; pomeni, da embalažo varuje pred mehanskimi, atmosferskimi, 

kemičnimi vplivi od njenega nastanka pa vse do uporabe; 

 distribucijska funkcija; pomeni, da mora biti embalaža kar najbolj racionalno pakirana, 

saj omogoča lažji prevoz in skladiščenje; 

 identifikacijska funkcija; je pomembna za kupca, saj kupec po zunanjem videzu, tj. po 

napisih, barvah, prepozna določen izdelek;  

 informacijska funkcija; je hkrati tudi komunikacijska funkcija, saj vsebuje informacije 

o izdelku ter navodila o uporabi; 

 prodajna funkcija; pomeni, da je zunanji videz zelo pomemben, saj mora biti privlačen 

za kupca in ga prepričati v nakup;  

 tehnološka funkcija; pomeni zahtevo po embalaži, ki omogoča, da se operacije 

pakiranja navezujejo neposredno in usklajeno na proizvodnjo; 

 funkcija praktičnosti; pomeni, da je takšne oblike, ki kupcu omogoča olajšati njegovo 

učinkovito uporabo; 

 okoljska funkcija; pomeni, da sama embalaža med proizvodnjo čim manj obremenjuje 

okolje; 

 funkcija ekonomičnosti; pomeni, da so vsi stroški, povezani z embalažo, čim nižji.  

 

2.1.2.3 EMBALAŽNI MATERIALI 

 

Embalažni materiali so zelo pomembni, kajti od njih je odvisen izdelek, ki ga embalaža 

varuje. Od embalažnega materiala so odvisni izbira tehnologije za izdelavo, cena in videz 
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embalaže. Včasih je bilo določeno po vrsti izdelkov, v katero embalažo ga bodo dali, danes pa 

temu ni več tako, saj so lahko istovrstni izdelki v različnih embalažah.  

Različni materiali si konkurirajo v tehnološkem razvoj kot tudi v ceni. Tako se je zgodilo, da  

je ena vrsta materiala izpodrinila drugo vrsto materiala. Tak primer je izpodrinjanje  celofana 

zaradi prodora cenejših in kakovostnejših plastičnih folij iz polipropilena.  

 Steklena embalaža 

Steklo je eden izmed najstarejših embalažnih materialov, ki ima tako prednosti kot slabosti, 

največ pa se uporablja za prodajno embalažo. Kot prednost je gotovo velika kemijska 

obstojnost, optične lastnosti, kot sta prosojnost ali obarvanost,(nekaterim izdelkom škoduje 

neposredna svetloba). Kot prednost je tudi možnost pasterizacije, sterilizacije ter reciklaže. 

Steklo lahko oblikujejo v različne izdelke, kot so steklenice, kozarci, baloni itn. Kot slabost je 

gotovo krhkost, zato je potrebno s tako embalažo ravnati zelo previdno. Mednje spada še 

velika teža, nezmožnost oblikovanja embalaže v okviru postopka pakiranja, slaba grafična 

obdelava ter praviloma nižje proizvodnosti.  

 Papirna in kartonska embalaža 

Papir je rastlinskega izvora in je sestavljen iz prepletenih vlaken. Osnovni vir za papir je les. 

Tudi karton je sestavljen iz prepletenih vlaken, vendar se od papirja razlikuje po površinski 

masi, katerega gramatura (površinska masa) znaša med 150 in 600g/m
2
, papirja pa med 0 in 

225g/m
2
 (Radonjič, 2008, str. 43) 

 Kovinska embalaža 

Med kovinsko embalažo spadata aluminijasta in jeklena embalaža. Do sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja je bil porast proizvodnje in porabe kovinske embalaže, nato je poraba 

padla, saj jo je nadomestila predvsem plastična embalaža. Težko kovinsko embalažo se 

uporablja za pakiranje izdelkov in surovin kemične industrije ter živilskih izdelkov, saj ima 

visoko toplotno prevodnost. 

 Plastična embalaža 

Plastična embalaža je sestavljena iz materialov na osnovi polimerov (snovi, sestavljene iz 

ponavljajočih se strukturnih enot). Osnovni surovinski vir plastike je nafta. Plastiko delimo na 

dve skupini: termoplaste ali plastomere, ki so taljivi, ter na duroplaste ali duromere, ki imajo 
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trajno obliko in se ne talijo. Plastična embalaža je v sedemdesetih in osemdesetih letih 

dvajsetega stoletja začela izgubljati ugled zaradi vse večje okoljske ozaveščenosti.  

 Razgradljiva plastična embalaža 

Osnovni surovinski vir razgradljive plastične embalaže je rastlinskega izvora, to so poljščine 

in les. Za globalno nadomeščanje nerazgradljive plastične embalaže z razgradljivo bi 

potrebovali nepredstavljivo velike površine poljščin, vendar bi to po drugi strani pomenilo 

manj poljedelskih površin ter krčenje gozdov. Biorazgradljiva plastična embalaža bi lahko 

sprožila nasprotni učinek, kajti ljudje lahko zaradi oglaševanja o razgradljivosti začnejo 

metati te odpadke povsod, saj bodo imeli v mislih, da je ta embalaža tako ali tako razgradljiva. 

Zato se mnogokrat poraja vprašanje, če je biorazgradljiva embalaža res bolj koristna.  

 Lesena embalaža 

Les je eden od najstarejših materialov za uporabo embalaže. Izdelovali so lesene zaboje, 

kamor so shranjevali raznovrstne izdelke. Lastnosti lesene embalaže so odvisne predvsem od 

vrste lesa, ki je uporabljen. Les mora biti tudi dobro posušen, kajti drugače se lahko upogiba 

in zvija. 

 Tekstilna embalaža 

Tekstilna embalaža je tudi ena izmed najstarejših embalažnih materialov, vendar je uporaba 

upadla predvsem zaradi razvoja novejših materialov. Od naravnih tekstilnih materialov se 

uporabljajo bombaž, lan in juta, od sintetičnih pa poliamidna, piloesterska in polipropilenska 

vlakna.  

V Evropi kot delež najpogosteje uporabljenih materialov zasledimo papir, nato mu sledi 

plastika, kovine in kot najredkeje uporabljen material steklo. 

  

2.1.3 RECIKLAŽA 

 

»V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pomeni reciklaža odpadne 

embalaže postopke predelave odpadne embalaže, predelave v material za izdelavo nove 

embalaže ali za druge namene, vključno z organskim recikliranjem odpadne embalaže.« 

(Radonjič, 2008, str. 189). V marsikateri državi je reciklaža postala že pomembna 
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gospodarska panoga, ob naraščajočih cenah primarnih surovin na svetovnih trgih pa bo 

nedvomno še pridobila na pomenu.  

Reciklaža je zlasti pomembna z ekonomskega vidika, saj pomeni manjšo porabno primarnih 

surovin in energije, ter z ekološkega vidika, saj to pomeni manj odpadkov. Stroški predelave 

pa so v veliki meri odvisni od učinkovitosti zbiranja in ločevanja v gospodinjstvih.  

Reciklaža se prične pri vsakem posamezniku, saj moramo biti ljudje toliko motivirani, da 

sodelujemo in aktivno ločujemo odpadke. 

 

2.1.3.1  ODPADKI 

 

»Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam in ga 

povzročitelj ne potrebuje, zato ga mora zavreči.« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Odpadek)  

Odpadke ločimo na več načinov: 

 z vidika nevarnostnega potenciala jih delimo v nevarne in nenevarne; 

 z vidika nastanka; 

 komunalni in nekomunalni odpadki; 

 delitev po materialni sestavi; 

 delitev po dejavnosti (primarna, industrija, energetika, gradbeništvo). 

Odpadki so za naš planet in okolje zelo pereč problem, kajti imajo veliko negativnih vplivov. 

Odlagališča, kjer se odpadki zbirajo, imajo negativen vpliv na tla in s tem na podtalnico ter 

tudi na ozračje. 

Z ločevanjem odpadkov že v gospodinjstvih lahko z reciklažo zmanjšamo količino odpadkov 

na deponijah tudi za polovico, kar je zagotovo pozitiven element z ekonomskega kot tudi z 

ekološkega vidika.  

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Odpadek
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2.2 RAZVOJ OD 3- DO 4-LETNIH OTROK V USTVARJALNOSTI IN 

UMETNOSTI 

 

V tem poglavju predstavimo razvoj od 3- do 4- letnih otrok k ustvarjalnosti in umetnosti. 

 

2.2.1 USTVARJALNOST  

 

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

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

ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni« (Glogovec, Žagar, 1992, str. 8).  Ljudje smo lahko 

ustvarjalni na različnih področjih, saj je vsak človek močan na določenem področju, in vsi se 

razlikujemo med seboj. 

Intenzivnost ustvarjalnosti posameznika ugotavljamo na tri načine: preko ustvarjalnih 

produktov, ustvarjalnega procesa in osebnostnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne 

posameznike. Raziskovalci ugotavljajo, da razvoj ustvarjalnosti poteka v obratnem 

sorazmerju s starostjo, kar pomeni, da so velikokrat mlajši otroci bolj ustvarjalni kot starejši, 

čeprav je ustvarjalnost težko definirati.  

Poznamo dve ravni ustvarjalnosti, in sicer samoaktualizirajočo ustvarjalnost in specialno 

ustvarjalno talentirano. Prva obsega ustvarjalnost v vsakdanjem življenju, druga pa ima širši 

kulturni pomen.  

 

2.2.2 RAZVOJ OD 3- DO 4- LETNIH OTROK 

 

Otroci stari od tri do šest let so na stopnji predoperativnega mišljenja, za katerega je značilen 

egocentrizem, animizem, centriranje in ireverzibilnost mišljenja, osredotočanje na stanje in ne 

spremembo ter nezmožnost razlikovanja med zunanjostjo oziroma videzom in realnostjo.  

Pri tej starosti otroci začnejo uporabljati celovite stavke, kombinirajo besede ter začnejo vse 

več uporabljati veznike, predloge in pomožne glagole, spreminjajo zaporedje besed, da 

oblikujejo vprašalne in nikalne stavke.   



11 
 

Otroci začnejo razvijati nove oblike socialnih interakcij in socialnih kompetentnosti. Otroci 

vse pogosteje soglašajo in sodelujejo z drugimi otroki ter jim kažejo naklonjenost. Vse bolj je 

prisotna igra po skupinah, kar je sprememba, saj so se otroci pred to starostjo igrali večinoma 

individualno. Do približno tretjega leta otroci v vlogi najboljšega prijatelja dojemajo tistega, 

ki se trenutno igra z njim, ali tistega, ki je povezan s potekajočimi dejavnostmi, od tretjega 

leta dalje pa otroci smatrajo najboljšega prijatelja nekoga, s katerim imajo dlje časa trajajoč 

odnos, s katerim pridejo tudi v konflikt, a to hitro mine.  

Iz prevladujoče funkcijske igre otroci v tej starosti preidejo na vse bolj pogoste simbolne igre 

in igre s pravili. Otrokove gibalne spretnosti se vedno bolj razvijajo, tako postanejo otroci 

spretnejši in močnejši, kar jim omogoča izvajanje dejavnosti in igre, za katere morajo biti 

natančni in povezano izvajati dejavnosti, kot so igra med dvema ognjema, gumitvist, metanje 

žoge itd.  

Otroci z likovnimi izrazi ne izražajo le predmetov, ampak uprizarjajo tudi gibanje, čas, 

prostor. Vse to nakažejo z črtami in krivuljami, ki dobijo svoj namen. V starosti od tri do štiri 

let otroci narišejo človeka tako, da narišejo glavo, telo in okončine, kar predstavlja prehod od 

risanja glavonožcev k risanju konvencionalne človeške figure. 

 

2.2.3 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Za dobro načrtovano vzgojno in izobraževalno delo v predšolskem obdobju in zelo 

pomemben kurikulum za vrtce, v katerem najdemo naslednja področja dejavnosti:  

 gibanje, 

 jezik, 

 družba, 

 narava, 

 umetnost, 

 matematika. 

Vsa področja so med seboj povezana in se stalno prepletajo med različnimi dejavnostmi, ki se 

izvajajo vsakodnevno v vrtcu. 
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2.2.3.1  POVEZANOST TEHČNIČNE VZGOJE Z PODROČJI KURIKULUMA 

 

V praksi najdemo veliko primerov povezanosti tehnične vzgoje z ostalimi področji 

kurikuluma, ki se prepletajo lahko tudi z več področji hkrati. 

Gibanje 

 Iz lesenih palic naredimo hodulje, s katerimi otroci hodijo, lahko tudi 

tekmujejo. 

 Naredimo lesene obroče, ki jih otroci preskakujejo. 

 Naredimo leseno škatlo in krogle. Otroci nato ciljajo, kdo zadane več krogel v 

škatlo. 

Jezik 

 Naredimo predmet, ki ga otroci skrijejo, in se nato medsebojno verbalno 

usmerjajo, da ga najdejo. 

 Z otroki naredimo oder in lutke za lutkovno predstavo. 

 Naredimo lesene ploščice, kamor narišemo različne živali za igrico ugani kdo. 

 

Družba 

 V skupino povabimo mizarja, ki otroke seznani s tem poklicem. 

 Naredimo igrico človek ne jezi se. 

 Otroci iz kartona naredijo malo mesto za igro. 

 

Narava 

 Otroci izdelajo ladjice, ki jih spustimo na bližnjem potočku. 

 Naredimo koše za ločevanje odpadkov. 

 Naredimo ptičjo krmilnico. 

Umetnost 

 Izdelajo pustne maske . 
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 Izdelajo lutke. 

 Izdelajo male inštrumente. 

Matematika 

 Naredijo domine. 

 Naredijo lesene predalčke za razvrščanje predmetov. 

 Izdelamo števila iz lesa, ki jih otroci pobarvajo in jih pritrdimo na steno. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V tem poglavju obravnavamo empirični del diplomske naloge, ki zajema raziskovalna 

vprašanja in hipotetične odgovore ter postopek izvedbe projekta. 

 

3.1 PREDSTAVITEV VRTCA IN SKUPINE 

 

Empirični del diplomskega dela sem izvedla v Vzgojno varstvenem zavodu Antona Medveda 

v Kamniku. Vrtec nosi ime po duhovniku, pesniku in dramatiku Antonu Medvedu, ki se je 

rodil 19. 5. 1869 v Kamniku.  

Vrtec se nahaja v občini Kamnik in ima 15 enot, razporejenih po celi občini.  V vrtcu se 

izvaja veliko projektov, kot so: Ekošola kot način življenja, Turizem in vrtec, Varno s 

soncem, Veronikin zaklad – predšolska bralna značka, Mali medo, Pasavček, Potovanje k sebi 

in okrog sveta, Pomladni dan v Evropi 2010, Kulturno povezovanje, Čustva prebudijo um, 

Povabilo v gozd, Medved Zdravko in mali sonček. Vodilo vrtca je krepiti iskreno in spoštljivo 

komunikacijo varnega, ljubečega, sodelovalnega in odgovornega odnosa do človeka in 

narave.  

Praktični del diplomske naloge sem izvajala v enoti Pestrna, v skupini Miške. V to skupino so 

vključeni otroci, starosti od tri do štiri leta. V skupini je 19 otrok, 13 deklic in 6 dečkov. Vsi 

otroci so brez zdravstvenih posebnosti in so željni ustvarjanja. 

 

3.2 RAZISKOVALNA METODA  

 

Uporabila sem deskriptivno metodo dela, za katero je značilno proučevanje na ravni 

opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzročnega razlaganja.  

Otrokom sem na mizo ponudila odpadno embalažno, med katero so si  sami izbrali tisto, ki 

jim je bila všeč. Pripravila sem jim tudi lepilo, čopiče in lopatke ter jim omogočila spontano 

konstruiranje. Pri tem sem otroke opazovala pri izražanju in poimenovanju embalaže ter 
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njihovo spretnost. Vsa opazovanja sem si sproti zapisovala in dokumentirala s fotoaparatom. 

Na koncu so otroci povedali, kaj so konstruirali, ter naredili razstavo v avli vrtca. 

  

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTETIČNI ODGOVORI 

 

Zastavila sem si vprašanja, ki sem jih želela raziskati, ter si nanje postavila hipotetične 

odgovore. 

 

3.2.1.1  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali bodo otroci v starosti od 3 do 4 let želeli delati z odpadno embalažo? 

2. Ali bosta količina ponujenega lepila in način nanosa lepila vplivala na kakovost 

lepljenja embalaže? 

3. Ali je otrok sposoben samostojno napeljati vrvico skozi luknje v embalaži? 

4. Ali je otrok sposoben samostojno izdelati luknje skozi embalažo? 

5. Ali otrok loči različne oblike in velikosti embalaže? 

6. Ali bodo razlike med temo izdelka med dečki in deklicami? 

7. Kakšen odnos imajo otroci do svojega izdelka iz embalaže? 

 

3.2.1.2  HIPOTETIČNI ODGOVORI 

 

1. Menim, da bodo otroci želeli delati z odpadno embalažo, saj se z njo srečujejo vsak 

dan. 

2. Menim, da bo količina ponujenega lepila in način nanosa vplivala na kakovost 

lepljenja embalaže, saj če otroku ponudimo preveliko količino lepila, je ne zna 

uporabiti smotrno. 

3. Menim, da so nekateri otroci že sposobni samostojno napeljati vrvico skozi luknje v 

embalaži. 

4. Menim, da so nekateri otroci že sposobni samostojno izdelati luknje skozi embalažo, 

vendar so ti redki, ker je embalaža trda, in menim, da težko to naredijo samostojno. 

5. Menim, da otrok loči različne velikosti in oblike embalaže. 
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6. Menim, da bodo razlike med temo izdelka med dečki in deklicami, saj so v tej starosti, 

ko si za igro dečki raje izberejo avtomobile in deklice punčke. 

7. Menim, da bodo otroci želeli svoje izdelke odnesti domov ter da bodo ponosni nanje.  

 

3.3 IZVEDBA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA V VRTCU 

 

V nadaljevanju sledi opis postopka izvajanja raziskovalnega projekta v vrtcu. 

 

3.3.1   OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V današnjem času je onesnaževanje velik ekološki problem celega našega planeta, zato sem 

želela otrokom na zanimiv način predstaviti, kako lahko uporabimo odpadno embalažo ter 

kako so nekateri odpadki lahko tudi koristni za ponovno uporabo. 

 

3.3.2  DOMNEVE 

 

Z otroki smo se pogovarjali, kaj vedo o recikliranju in zakaj je to pomembno. Želela sem 

izvedeti, kako so seznanjeni z uporabnostjo odpadne embalaže, zato sem jim zastavila 

vprašanje: Kaj vse lahko naredimo iz odpadne embalaže? 

Dobila sem naslednje odgovore: 

 lončke, 

 avto, 

 grad, 

 stolp, 

 hišo, 

 punčko, 

 papir. 
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3.3.3  ISKANJE INFORMACIJ 

 

V vrtcu  smo se najprej pogovorili, kaj vse že vedo o ločevanju odpadkov in recikliranju ter 

uporabi odpadne embalaže. Naredili smo plakat z nevihto otroških idej, kamor smo zapisali 

vse odgovore. Otroke sem nato spodbudila, kje bi lahko kaj več zvedeli o tej temi. Prišli smo 

na idejo, da bi se lahko odpravili v knjižnico in poiskali primerne knjige. Kot je razvidno iz 

Slike 1 smo obiskali knjižnico, kjer nam je prijazna knjižničarka pokazala, kje se nahajajo 

knjige, ki jih iščemo. Obenem pa smo spoznali tudi pravila in red, ki veljata v knjižnici. V 

vrtcu smo nato pregledali in prebrali knjige.  

 

 

 

Slika 1: Obisk knjižnice in iskanje literature 
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3.3.4 UPORABA INFORMACIJ IN NAČIN ZBIRANJA ODPADNE EMBALAŽE V 

VRTCU  

 

Po vseh zbranih informacijah smo se z otroki  pogovarjali o odpadni embalaži in ugotovili, da 

jo imamo doma kar nekaj. Zato smo se odločili, da napišemo dopis za starše, naj odpadno 

embalažo, ki je ne potrebujejo več, prinesejo v vrtec, kjer jo bodo otroci lahko uporabili za 

konstruiranje različnih izdelkov. Odziv staršev je bil dober, saj so prinesli različne oblike kot 

tudi različne materiale embalaže. Največ je bilo plastične in papirnate embalaže, našla pa se je 

tudi kovinska embalaža. Otroci so tudi sami poskrbeli za zbiranje, saj so me pri malici sami 

opomnili, da lahko pomijemo jogurtove lončke ter jih uporabimo. Otroci so bili spretni tudi 

pri pomivanju in shranjevanju embalaže v škatlo. 

 

 

3.3.5  ODGOVORI NA ZASTAVLJENO VPRAŠANJE 

 

S pomočjo knjig smo ugotovili, da iz odpadne embalaže lahko naredimo zanimive in 

uporabne izdelke, kot so: vlak, grad, grablje, ladjice, snežaka, itd.  

Ugotovili smo, da za konstruiranje potrebujemo tudi lepilo in čopiče oz. lopatke za nanos 

lepila, kot je razvidno iz Slike 2, zato smo v igralnici pripravili kotiček, kjer smo pripravili 

ves potreben material. Tako smo lahko pričeli z delom, pri katerem so nastale zanimive 

konstrukcije. 
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Slika 2:  Primer nanosa lepila s palčko 

 

Slika 3:  Primer nanosa lepila z lopatko 
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Slika 4:  Primer nanosa lepila s čopičem 

 

3.4 REZULTATI  

 

V konstruiranju so nastali zanimivi izdelki, vendar se je poimenovanje le-teh dokaj 

ponavljalo. Poimenovanje izdelkov sem zapisala po navodilih otrok, ki so naslednji: 

 grad, 

 hiša, 

 glasbilo, 

 ladjica, 

 avto, 

 vlak, 

 rešilci, 

 stolpnica, 

 raketa, 

 most. 
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Slika 5:  Rezultat konstruiranja - vlak 

 

 

Slika 6:  Rezultat konstruiranja - stolp 
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Slika 7:  Rezultat konstruiranja - hiša 
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4 SKLEP  

 

V tem poglavju najprej opišemo, kako so otroci predstavili svoje izdelke in jih nato uporabili 

v medsebojni igri, nato izpostavimo pomen rezultatov za otroke, na koncu poglavja pa 

navedemo interpretacijo rezultatov s pomočjo analize in diskusije. 

 

4.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV S POMOČJO RAZSTAVE 

 

Ko so vsi otroci končali z konstruiranjem svojih izdelkov, smo v avli vrtca naredili razstavo, 

ki so si jo ogledali vsi otroci iz enote. Poleg vsakega izdelka smo napisali, kaj izdelek 

predstavlja, ter ime otroka, ki je izdelek ustvaril. Razstavo smo pustili v avli do naslednjega 

dne, da so si lahko še starši ogledali izdelke svojih otrok. 

Otroci so bili na svoje izdelke zelo ponosni in so jih hoteli odnesti domov, vendar smo se 

dogovorili, da jih damo najprej na razstavo, nato pa jih bodo lahko odnesli domov. 

 

4.2 UPORABA REZULTATOV S POMOČJO IGRE 

 

Po razstavi so otroci vzeli svoje izdelke in jih po želji uporabili v igri. Deklica N, ki je 

naredila ladjico, me je vprašala, ali bo njena ladjica lahko kje plavala, zato sem ji to tudi 

omogočila kot prikazuje Slika 8. Poiskali sva primeren bazenček, kjer je njena ladjica lahko 

plavala. Ko so ostali otroci opazili uporabo njenega izdelka, so tudi sami želeli njihov izdelek 

preizkusiti v vodi, saj imajo zelo radi dejavnosti z vodo. Ko sem jih povprašala, če njihov 

izdelek npr. hiša sodi v vodo, sta se dva dečka premislila o poimenovanju izdelkov in ju 

preimenovala v podmornico in ladjo. Nato sta poizkusila, če njuna izdelka tudi plavata. Dečki, 

ki so naredili avtomobile, so iz lesenih kock naredili cesto, kjer se je razvila prava igra. 

Otroke sem nato pozvala, da izdelke lahko v igri med seboj tudi zamenjajo, vendar so bili 

proti, kajti nihče ni hotel posoditi svojega izdelka. Kasneje se je situacija malo spremenila, saj 

so želeli spremeniti dejavnost, zato sem jih ponovno pozvala, da lahko zamenjajo med seboj, 

kar so tudi storili, razen dveh dečkov, ki pa še vedno nista želela prepustiti svojega izdelka 

prijatelju.  
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Slika 8: Uporaba izdelka v igri 

 

4.3 POMEN REZULTATOV ZA OTROKE: KONSTRUIRANJE ALI IZDELEK? 

 

Nekateri otroci so se v konstruiranje zelo vživeli in kar niso hoteli prenehati z ustvarjanjem, 

slaba polovica otrok je tudi uživala v konstruiranju, vendar ni bilo takega zanimanja kot pri 

ostalih otrocih. Otroci, ki so bili zelo vztrajni pri konstruiranju, so imeli do izdelka spoštljiv 

odnos, saj so vložili veliko truda v sam konstrukcijski proces. Vendar so pa tudi otroci, ki niso 

bili tako vztrajni, imeli spoštljiv odnos do svojih izdelkov, kajti vsak otrok je ponosen na svoj 

izdelek, tudi če je vložil malo truda v izdelavo. Menim, da je bil za otroke, ki so se vživeli v 

proces ustvarjanja pomembno tako konstruiranje kot izdelek, za tiste manj vztrajne pa je bil s 

stališča otrok po mojem mnenju bolj pomemben izdelek.  
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4.4 ANALIZA IN DISKUSIJA RAZULTATOV 

 

Otroke sem najprej motivirala s knjigami na izbrano tematiko in tako so prišli do spoznanj, 

kako onesnaženo je naše okolje. Pogovorili smo se o odpadkih in ugotovili, da bi lahko iz 

odpadne embalaže naredili zanimive izdelke. Otroke je odpadna embalaža pritegnila in so z 

veseljem ustvarjali in konstruirali različne izdelke. Po drugem dnevu konstruiranja me je npr.  

en deček sam prosil, če lahko ponovno konstruira iz odpadne embalaže. Nekaj otrok pa drugi 

dan ni želelo več delati z odpadno embalažno, zato so bili usmerjeni v drugo dejavnost. To so 

bili trije otroci, ki so najmlajši v skupini. Zanje predvidevam, da jim je bilo težko  

konstruirati, zato jih tudi dejavnost ni zanimala. 

Otrokom sem lepilo ponudila v majhnih količinah na krožniku, za nanos lepila sem pa 

ponudila različna orodja, in sicer čopiče, lopatke in palčke, ter opazovala, katero orodje je 

najprimernejše za nanos lepila. Ker so lepilo dobili v majhni količini, so otroci smotrno 

ravnali z njim, tako da lepilo ni teklo od vseh koncev embalaže. Kot najboljše orodje za nanos 

lepila se je izkazala lopatka, s katero je otrok pomazal po embalaži in spojil skupaj z drugo 

embalažo. Vsak otrok si je sam izbral orodje za nanos lepila in zanimivo je bilo, da so otroci, 

ki so konstruirali v drugo, najraje izbrali čopič, predvidevam da zato, ker ga najbolje poznajo 

že iz prakse, čeprav sem opazila, da so se jim z lopatko konstrukcije najbolje spojile. 

Tretji dan konstruiranja sem otrokom ponudila embalažo, vrvice ter škarje, brez lepila. Trije 

izmed vseh otrok so bili sposobni samostojno izdelati luknje v embalažo, ostali so me prosili 

za pomoč. Pokazali so mi, kje želijo imeti luknjo, jaz pa sem jim jo naredila. Vsi otroci so bili 

nato sposobni samostojno napeljati vrvico skozi luknje v embalaži, saj imajo fino motoriko že 

dobro razvito, zato jim ta naloga ni predstavljala težave. So me pa otroci nato prosili, če jim 

lahko ponudim še lepilo, saj so raje konstruirali z lepilom kot z vrvicami, saj jih je bil ta način 

konstruiranja lažji. Deček T, ki je zelo živahen in pri nobeni dejavnosti ne vztraja dolgo, je 

odložil orodje za nanos lepila in začel z rokami nanašati lepilo, tako da si ga je razmazal po 

celih rokah in ga gnetel.  

Otrokom sem vso odpadno embalažo ponudila na polico, kjer so si samostojno izbirali, kaj 

potrebujejo za konstruiranje. Opazovala sem komunikacijo med otroki, ko je kateri otrok 

prosil drugega, če mu poda tisto »veliko škatlo« ali pa tisto »majhno žogico«. Ugotovila sem, 

da otroci z poimenovanjem velikosti niso imeli težav, te so se pojavile pri  poimenovanju 
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oblik, saj jih še niso sposobni poimenovati, vendar jih ločijo. Največ problemov jim je 

predstavljal tulec, ki ima obliko valja.  

Presenetila pa me je ugotovitev, da med temo izdelka med dečki in deklicami ni bilo razlike. 

Prvi dan konstruiranja so se otroci poljubno usedli za mizo in teme izdelkov so bile stolp, 

hiša, avto in traktor, zato sem naslednji dan za eno mizo posedla le deklice in opazovala temo 

izdelkov v novi situaciji. Teme se niso razlikovale od prejšnjega dne, ko so za mizo sedeli 

otroci mešane skupine. Tudi ko sem posedla za mizo le dečke, se teme ponovno niso 

razlikovale. Za to menim da so otroci še niso v tej starosti, ko je igra striktno ločena, da se 

dečki igrajo z avtomobili ter deklice z punčkami. 

Ko so otroci izdelali vse svoje konstrukcije, so me vprašali, če lahko svoje izdelke nesejo 

domov. Dogovorili smo se, da bomo izdelke postavili na razstavo v avlo vrtca, kjer si bodo 

lahko izdelke ogledali še drugi otroci in starši, nato pa bodo izdelke lahko odnesli domov. Ob 

vsak izdelek smo napisali, kaj konstrukcija predstavlja in ime otroka. Otroci so bili zelo 

ponosni na svoje izdelke in so jih staršem s ponosom kazali, tudi tisti najmlajši, ki so naredili 

le en izdelek. Naslednji dan po koncu razstave so otroci svoje izdelke odnesli domov. 

Otroci so bili pri konstruiranju uspešni,vztrajni ter motivirani za delo. Nekateri so bili malo 

manj vztrajni, vendar ni bilo nobenega otroka, ki ne bi želel delati z odpadno embalažo.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Ekologija in ekološko ravnanje je v današnjem času velikega pomena tako za okolje kot tudi 

posledično za ljudi. To sem skozi projekt še bolj podrobno spoznala tudi sama ter otroci, kar 

je bistvenega pomena in s tem lahko potrdimo uspešnost izvedenega projekta.  Pomembno je, 

da otroke že v otroštvu navajamo in jih seznanimo s tem problemom, kajti oni so ogledalo 

prihodnosti in s svojim ravnanjem bodo vplivali na okolje.  

Otroci so prišli do vseh teh spoznanj skozi umetnostno področje, katerega poudarek je bil na 

ustvarjalnosti. Prek konstruiranja z odpadnimi embalažami so izražali in kazali ustvarjalnost. 

Vsi otroci so bili in so ustvarjalni na svoj način in vsak otrok je edinstven. Otrokovo osebnost 

in splošno razgledanost krepimo na ta način, da dajemo poudarek na vseh področjih 

dejavnosti in tako zajamemo povezanost medpredmetnosti.  
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