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POVZETEK 

 

Diplomska naloga prikazuje pomen otrokovega aktivnega učenja in delovanja v lastnem 

okolju. V teoretičnem delu sem predstavila teorijo Piageta in Vigotskega ter vpliv njunih 

teorij na vzgojo in izobraževanje. Opisala sem pomen otrokovega aktivnega učenja, kakšna je 

pri tem vloga odraslega in opredelila vrste otroške igre, s katerimi otroci raziskujejo in se 

učijo. 

  

V empiričnem delu sem predstavila projekt odprtega tipa , kjer sem otrokom ponudila različne 

vrste papirja. Želela sem ugotoviti, kako otroci v prvi starostni skupini raziskujejo, 

spoznavajo in pridobivajo izkušnje z različnimi vrstami papirja. Ugotovila sem, da so otroci 

odlični kreativci igre, saj z malenkostmi spreminjajo situacijo, nadgrajujejo igro, si ustvarjajo 

nove problemske situacije in jih rešujejo. Torej ima aktivno učenje pomembno vlogo pri 

kakovosti dela v vrtcu. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, aktivno učenje, igra, papir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

My thesis is presenting the meaning of a child’s active learning as well as functioning in its 

own environment. In the theoretical part, I presented the theories of Piaget and Vigotski and 

their impact on education. I described the meaning of the child’s active learning and what is 

the role of an adult at it. I also defined the types of games, in which children explore and learn 

with. 

 

In the empirical part I introduced the open-type project, in which children were offered 

various types of paper. I wanted to determine how children in the first age group explore, 

recognize and gain experiences with presented types of paper. I have realized that children are 

excellent in creating games. They change the situation, upgrade the game as well as create 

new problem situations and solve them. Therefore, active learning has an important role in a 

kindergarten work quality. 

 

Key words: preschool child, active learning, game, paper. 
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1  UVOD 

 

Otroci so že od rojstva raziskovalci sveta okoli sebe. Ko otroci razpolagajo in rokujejo s 

predmeti, uporabljajo telo in vse svoje čute, govorimo o aktivnem učenju. S tem, ko otrok 

material prijema, okuša, spušča, kotali, poriva in podobno, pridobiva izkušnje. In te izkušnje 

so bistvene za razvoj njegovih sposobnosti razmišljanja in sklepanja. Z raziskovanjem otrok 

odkriva značilnosti predmeta, začne razumeti, kako predmet deluje. Otrokovo aktivno 

delovanje v lastnem okolju sta poudarjala že Piaget in Vigotski. Oba menita, da je razvoj 

mogoč samo s pridobivanjem izkušenj. V diplomski nalogi bom razložila pomen aktivnega 

učenja v predšolskem obdobju in kakšna naj bi bila vloga odraslih pri spodbujanju tega 

učenja. Menim, da smo vzgojiteljice preobremenjene z načrtovanjem, vodenjem in 

usmerjanjem dejavnosti. S tem pa lahko zanemarimo opazovanje, ki je tako pomembno in 

nam veliko pove o otrokovemu razvoju, saj je otrok med igro najbolj spontan. Igra je potreba 

in pogoj, da se otrok normalno psihično in fizično razvija. In ker je igra otrokova glavna 

dejavnost, se z njo uči in raziskuje svet okoli sebe.  

 

V skupini, kjer so otroci stari od dve do treh let, bom izvajala projekt odprtega tipa, kjer bom 

otrokom ponudila različne vrste papirja (wc-papir, časopisni papir, valovita lepenka in 

zavijalni papir). Cilj projekta je pustiti otroka, da aktivno raziskuje ter manipulira s ponujenim 

materialom. Njihove igre ne bom vodila in usmerjala, temveč le opazovala. Pri 

dokumentiranju si bom pomagala s fotoaparatom in videokamero. Zanima me, kako otroci 

raziskujejo papir, kaj z njim počnejo, kaj ustvarjajo in ustvarijo, kam jih vodi igra, ali med 

seboj sodelujejo, se pojavljajo konfliktne situacije, ali se igra razlikuje glede na spol ipd.  
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1  Teoriji Piageta in Vigotskega 

 

Piaget in Vigotski poudarjata otrokovo aktivno delovanje v lastnem okolju. Njuni teoriji sta 

temelj na področju predšolske vzgoje. Kognitivne teorije poudarjajo aktivno vlogo otroka v 

procesu pridobivanja znanja, razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih, 

pomen občutljivega obdobja za določeno učenje in otrokovo notranjo motivacijo za učenje.  

 

Piagetova teorija je opozorila na upoštevanje razvojnih značilnosti otroka, Vigotski pa 

poudarja družbeno, kulturno in zgodovinsko celoto. 

 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje. Otroci se učijo s pomočjo opazovanja, 

posnemanja, preizkušanja oz. z manipuliranjem s stvarmi in materialom, komentiranjem 

dejavnosti … 

 

2.2  Piagetova kognitivno-razvojna teorija 

 

Piaget se je ukvarjal s poučevanjem kognitivnega razvoja otrok. Po njegovem mnenju otrok 

aktivno raziskuje okolje in konstruira razlage v okolju. Ko se otroci srečujejo z novimi 

izkušnjami, preoblikujejo svoj pogled na svet in se po njem ravnajo (Papalija, Olds in 

Feldman, 2003: 28, 29). 

 

Piaget govori o štirih dejavnikih razvoja, in sicer o dednosti, izkušnjah, socialni transmisiji in 

uravnoteženju: 

1. Dednost: Dednost v njegovi teoriji določa časovni urnik, saj se otroku z odraščanjem 

vseskozi odpirajo nove razvojne možnosti. Ta zrelost je nujni pogoj, da otrok ob ustreznih 

pobudah iz okolja osvoji določeno miselno sposobnost. 

2. Izkušnje: Piaget loči fizične in logično-matematične izkušnje. Fizične izkušnje otrok 

pridobi z opazovanjem, poslušanjem, tipanjem, okušanjem, … Torej znanje dobi z 

manipuliranjem z objekti v okolju. Med tem ko se logično-matematične izkušnje nanašajo 

na akcije z objekti, s katerimi otrok pridobiva izkušnje, ki se oddaljujejo od konkretnega.  
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3. Socialna transmisija: V najširšem smislu to pomeni izobraževanje oz. prenos znanja iz 

socialnega okolja. 

4. Uravnoteženje: Je usklajevalni dejavnik, saj otrok s svojo aktivnostjo povzroča 

neravnotežje v lastnem mišljenju. Piaget in Inhelder (Batistič Zorec, 2003: 74) razlagata, 

da mora otrok na vsakem stadiju razvoja doseči določeno stopnjo ravnotežja, da lahko 

napreduje v višji stadij. 

 

Piaget miselni razvoj razlaga kot proces adaptacije. Gre za vzpostavljanje ravnotežja med 

organizmom in okoljem. Adaptacijo sestavljata asimilacija in akomodacija. 

 

Asimilacija pomeni, da se informacije skladiščijo v že obstoječe miselne sheme, torej se 

prilagajajo trenutnemu načinu razmišljanja. Akomodacija pa prinaša spremembe miselne 

strukture in pomeni napredovanje. Razmišljanje se prilagodi novim informacijam (Batistič 

Zorec, 2006: 54). 

 

2.2.1  Piagetovi stadiji kognitivnega razvoja 

 

Piaget zagovarja, da razvoj mišljenja poteka v stadijih. V vsakem stadiju se kažejo značilne 

specifične strukture naše zavesti, kar pomeni, da otroci približno enake starosti, ki so v istem 

stadiju razvoja, dajejo ob reševanju nekega problema podobne odgovore. Prehod na nov stadij 

poteka postopoma. 

 

Govori o štirih stadijih razvoja (Batistič Zorec, 2006: 55-63): 

- senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

- stadij preoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let), 

- stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

- stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

 

Senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij: V tem obdobju otrok za razumevanje sveta 

uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti. Piaget ta stadij deli na šest podstadijev: refleksi, 

primarne krožne reakcije, sekundarne krožne reakcije, usklajevanje krožnih reakcij, terciarne 

krožne reakcije in mentalna reprezentacija. 
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Stadij preoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij: To je obdobje, ko 

otroci že govorijo in verbalno predstavljajo stvari in dogodke. Razvije se simbolična igra in 

bujna domišljija. Tudi ta stadij deli na dva podstadija: prekonceptualno ali simbolno mišljenje 

in intuitivno mišljenje. 

 

Prekonceptualno ali simbolno mišljenje se pojavi med 2. in 4. letom starosti. Za to mišljenje 

je značilno sklepanje iz posebnega na posebno, torej povezovanje dogodkov s 

posploševanjem, da je en dogodek povzročil drugega. Velik del otrokovega razmišljanja in 

govora je egocentričen. 

 

Intuitivno mišljenje pa se pojavi med 4. in 7. letom starosti. Otrok že vidi več dejavnikov, ki 

vplivajo na dogodek, zmožen je intuitivno reševati probleme, vendar je še vedno bolj odvisen 

od zaznavanja kot od logičnega mišljenja. 

 

Stadij konkretnih operacij: Mišljenje otrok postane fleksibilno in logično. To pomeni, da 

manipulirajo s tem, kar vidijo ali slišijo in pri tem uporabljajo logična pravila. 

 

Stadij formalnih operacij: Otrok lahko razmišlja abstraktno logično in sistematično rešuje 

probleme. Lahko postavlja domneve, eksperimentalno preverja hipoteze s pomočjo 

deduktivnega sklepanja ter poda refleksijo lastnega mišljenja. 

 

2.2.2  Vrednosti in kritike Piagetove teorije 

 

Piaget je izdelal najbolj natančno teorijo kognitivnega razvoja. Njegova teorija je spremenila 

pogled na razvoj in učenje otrok. Toda novejše raziskave kažejo, da je podcenjeval mišljenje 

predšolskih otrok in precenjeval miselne zmožnosti adolescentov. Predšolski otroci tudi niso 

tako egocentrični, kot je mislil. Piaget je zagovarjal, da učenje lahko spodbudi le 

»pripravljenega otroka«, torej otroka na prehodu v stadij operativnega mišljenja. Vendar 

študije kažejo, da trening koristi tudi otrokom, ki so še na preoperativnem stadiju, da hitreje 

napredujejo v obdobje prehoda. Nekateri kritiki pa mu očitajo, da njegova teorija ne razlaga, 

kako socialni dejavniki v okolju vplivajo na razvoj mišljenja in da zanemarja čustveni razvoj 

(Batistič Zorec, 2006: 64-67). 
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2.3  Teorija L. S. Vigotskega 

 

Batistič Zorec (2003:77) »Izhodišče njegove teorije je, da miselne sposobnosti niso toliko 

odvisne od prirojenih dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v 

socialnih institucijah kulture, v kateri odrašča.« 

 

Vigotski poudarja aktivnost otrok, saj je razvoj mogoč samo s pridobivanjem izkušenj. 

Razvojni nivo pa vpliva na to, kako otrok pridobiva izkušnje. Razvoj poimenuje kot 

neskončni tok konfliktov in njihovih rešitev, ki se ponotranjijo in tako oblikujejo rastoče 

fizično in psihološko znanje. 

 

Vigotskega so zanimali pojmi, ki se razvijajo pri posamezniku iz ene strukture posploševanja 

v drugo, višjo strukturo. Ločeval je spontane in znanstvene pojme. Spontani pojmi so tisti, ki 

jih otroci osvojijo z osebnimi izkušnjami. Med znanstvene pojme pa npr. sodijo matematični 

pojmi ter pojmi naravoslovnih in družboslovnih znanosti, ki pa jih otrok pridobiva pri 

šolskem učenju. Razlika med spontanimi in znanstvenimi pojmi je, da se spontani razvijajo od 

elementarnih in nižjih značilnosti, to je od konkretnega izkustva s predmetom, k razlagam. 

Znanstveni pojmi pa se razvijajo od sestavljenih in višjih značilnosti, k elementarnim in 

nižjim značilnostim. Torej s povezovanjem pojma z izkustvom. 

 

Do približno 3. leta starosti prevladuje spontano učenje, ko se otrok uči po osebnem 

programu. Za šolskega otroka pa je značilno reaktivno učenje, torej učenje po programu 

učiteljice. 

 

Za Vigotskega je pri razvoju mišljenja ključnega pomena otrokova igra, saj mu omogoča 

razvijanje spretnosti, ki so pomembne za medosebne, osebne in poklicne aktivnosti. Igra 

otroku omogoča vadbo in preizkušanje lastne zmogljivosti, ki jih v realnosti ne bi mogli, kot 

je npr. vožnja avtobusa (Nemec in Kranjc, 2011: 85). 

 

2.3.1  Vrednost in kritika teorije Vigotskega 

 

Vigotski je opozoril na vlogo intelektualnih orodij, kot so jezik, numerični sistem, pisanje in 

znanstveni koncepti, ki jih otroku nudi kultura. Bil je eden izmed prvih, ki so poudarjali 
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pomen metakognicije. Vendar Crain (po Batistič Zorec, 2006: 77) vidi nevarnost uporabe 

teorije Vigotskega v tem, da zunanja pomoč povzroči otrokovo odvisnost od mišljenja učitelja 

in ne pripomore k samostojnemu mišljenju. Batistič Zorec pravi, da njegovo teorijo razume 

kot poziv vzgojiteljicam in učiteljicam, da upoštevajo otrokove kapacitete in z ustreznimi 

spodbudami vplivajo na njegov razvoj. Vendar meni, da tako prehitevanje kot zaostajanje 

učenja škodujeta razvoju (Batistič Zorec, 2006: 77, 78).  
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3 AKTIVNO UČENJE 

 

Hohmann in Weikart (Hohmann in Weikart: 2005: 17) definirata aktivno učenje kot »učenje, 

pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, 

pri tem pa konstruira novo razumevanje«.  

 

Otroci morajo sami doživljati izkušnje in konstruirati znanje. Aktivno učenje se začne, ko 

otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti, uporabljajo telo in vse svoje čute. Material je kot 

učna podlaga. S tem ko otrok material prijema, okuša, spušča, kotali, poriva …, je z njim v 

razmišljajoči interakciji (Kaj vse lahko s tem počnem?). Se pravi, da spodbuda za učenje 

prihaja od otroka. Osebni interesi, vprašanja in radovednost vodijo k raziskovanju (Hohmann 

in Weikart, 2005: 16, 17). 

 

Aktivno učenje je dolgotrajen proces, v katerem otroci kombinirajo materiale, pridobivajo 

izkušnje in zamisli ter dosegajo učinke, ki so zanje novi. Te izkušnje so bistvene za razvoj 

njihove sposobnosti razmišljanja in sklepanja. 

 

Otrok spoznava predmete tako, da z njimi eksperimentira – jih drži, stiska, nanje pleza, kotali, 

spušča, dreza vanje itd. Ko otroci raziskujejo predmete in odkrivajo značilnosti, začnejo 

razumeti, kako delujejo, kateri deli sodijo skupaj, kako predmet deluje. Tako otroci 

odgovarjajo na svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. 

 

3.1 Sestavine aktivnega učenja 

 

Hohmann in Weikart (2005: 38) govorita o petih sestavinah aktivnega učenja:  

1. Materiali: Veliko je materialov, ki jih otrok lahko uporabi na različne načine. Toda ti 

morajo biti primerni starosti. 

2. Razpolaganje in rokovanje: Otrok raziskuje izbrane materiale, z njimi rokuje, jih 

kombinira in preoblikuje. 

3. Izbira: Otrok naj sam izbere dejavnost, ker s tem uresničuje osebne interese in cilje. 

4. Otrokov govor: Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, opisuje kaj počne. 

5. Podpora odraslega: Odrasli spodbujajo otrokovo razmišljanje in ustvarjalnost. 
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3.1.1  Otrokova vloga v okolju za aktivno učenje 

 

Otrokove vloge v okolju za aktivno učenje so (Hohmann in Weikart, 2005: 24-28): 

 

1. Otrok daje pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov. Otrokova 

notranja motivacija ustvarja učinkovito organizacijsko silo v otroku in igralnici. Ker se 

otroci v okolju za aktivno učenje odločajo glede na svoje lastne interese in vprašanja in 

imajo dovolj časa, da uresničijo svoje načrte, so tesno povezani z ljudmi in neovirano 

izmenjujejo svoje zamisli, ugotovitve ter opazovanja. 

 

2. Otrok izbira material in se odloča, kaj z njim početi. Otroci si želijo sami izbirati 

materiale in se odločati, kako jih bodo uporabili. Z materiali ravnajo po svojih interesih in 

sposobnostih. 

 

3. Otrok z vsemi čuti aktivno raziskuje materiale. Otrok spozna predmet tako, da z njim 

eksperimentira: ga drži, stiska, nanj spleza, posluša, vonja, okuša, … Ko odkriva lastnosti 

predmeta, začne razumevati, kako delujejo različni deli, kaj sodi skupaj, kako predmet 

deluje in ne kakšen je videti. Z raziskovanjem odgovarja na svoja vprašanja. 

 

4. Otrok odkriva razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti. Ko se otroci seznanijo s 

predmeti, jih začne zanimati, kako bi jih bilo mogoče povezati. O razmerjih se učijo tako, 

da iščejo odgovore na svoja vprašanja in preizkušajo, da gre ena škatla v drugo, da je en 

stolp višji od drugega, da gre en avtomobil hitreje kot drugi. Takšna odkritja so temelj 

otrokovega razumevanja števil, logike, prostora in časovnih pojmov. 

 

5. Otrok preoblikuje in kombinira materiale. Način dela z materiali v okolju za aktivno 

učenje je, da otrok lahko spreminja konsistenco, obliko ali barvo materiala. Torej otrok 

lahko obdeluje snovi, jih preoblikuje in kombinira. Tako spoznava bistvene značilnosti 

snovi in razmerja med učinkom in vzrokom. 

 

6. Otrok uporablja velike mišične skupine. To pomeni, da se otrok uči s celim telesom: 

pleza, kotali, premika stole in mize, dviga predmete, tlači s komolci, se vrti, tolče z 

nogami, skače, teče, poje, kriči, pleza, se zvija, … Takšno gibanje je del njegove narave. 
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7. Otrok govori o svojih izkušnjah. Ko otrok izrazi svoje misli in posluša komentarje 

drugega, se uči, da je osebni način pogovora učinkovit in spoštovan. V okolju za aktivno 

učenje, kjer jezik odseva osebne zaznave, misli in skrbi, se sliši glas vsakega otroka. 

 

3.1.2  Vloga odraslih 

 

Po Hohmannu in Weikartu (2005: 29-34) je vloga odraslih sledeča: 

 

1. Poskrbeti za vrsto materialov, s katerimi se otroci lahko igrajo. Otrokom moramo 

zagotoviti dovolj priložnosti za izbiro, razpolaganje in rokovanje z materiali, pri tem pa 

moramo paziti, da materiali niso nevarni. To so lahko predmeti, ki jih uporabljajo odrasli, 

naravni ali odpadni materiali, veliki ali majhni, umazani in lepljivi, materiali, s katerimi je 

lahko ravnati, orodja itd. 

 

2. Dati otrokom prostor in čas, da lahko uporabljajo materiale. Torej urediti in opremiti 

igralne kotičke ter organizirati dnevno rutino. Pomembno je, da se okolje razdeli v ločene 

prostore, kot so npr. likovni kotiček, gospodinjski kotiček, kotiček s kockami. Otroci 

morajo imeti dovolj časa za igro z materiali. 

 

3. Razumevanje otrokovih namenov. S tem krepimo otrokov občutek za obvladovanje. 

Otroci tako vedo, da je to, kar počnejo, cenjeno. Npr. uporabljamo materiale na isti način 

kot otrok. S tem sporočamo, da so njegove aktivnosti pomembne. Poleg tega, da z 

opazovanjem spremljamo otrokove namere, ga o tem tudi sprašujemo. Tako imajo otroci 

možnost, da svoje namene ubesedijo.  

 

4. Prisluhniti razmišljanju otrok in jih spodbujati. Spodbujanje otrokovega razmišljanja 

pomeni sprejemati njegove odgovore in pojasnila, tudi kadar so napačni. Ker se otrokovo 

razmišljanje in sklepanje še razvija, so ugotovitve večinoma po merilih odraslega pogosto 

napačne. Vendar če nenehno popravljamo otroka, bo ta misli zadržal zase. Če pa 

ugotovitve sprejmemo, pa otroka spodbudimo da preizkusi svoje zamisli. 

 

5. Spodbujanje otrok, naj stvari naredijo sami. S spodbujanjem damo otroku več učnih 

priložnosti, kot če bi naredili stvari namesto njega. 
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Piaget pravi, da je vloga vzgojitelja v zbujanju otrokove radovednosti in spodbujanju 

raziskovanja. Torej tako, da spodbujamo otroka, da si zastavi svoje probleme, in ne tako, da 

mu probleme vsilimo ali narekujemo rešitev. In če je otrokova rešitev napačna, je vloga 

vzgojitelja poiskati primere, da bo otrok lahko popravil svoje napake in poiskal rešitev skozi 

neposredna dejanja (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Odrasli morajo spoštovati otrokovo željo po raziskovanju in se zavedati, da je raziskovanje 

eden najpomembnejših načinov učenja otrok. 

 

3.2  Igra je aktivno učenje 

 

Igra je prijetna, spontana, ustvarjalna, nepredvidljiva in za otroka polna zadovoljstva, izziva, 

ugodja ter koristi. Otroci se igrajo iz potrebe, da bi osmislili svoje življenje. Uporabiti morajo 

vse svoje čute za odkrivanje stvari. Igra vključuje vse sestavine aktivnega učenja: materiale za 

igro ter razpolaganje in rokovanje; odločitve o tem, kaj se igrati; govor otrok, ko se igrajo; 

podpora odraslega, ki oblikuje okolje za igro ali sodeluje v njej (Hohmann in Weikart, 2005: 

59). 
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4  KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje leta 1999. V njem so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna 

vedenja o razvoju otroka in učenje v predšolskem obdobju. Predlagani so primeri vsebin in 

dejavnosti na posameznih področjih. Področja kurikula so gibanje, jezik, narava, družba, 

umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. Namenjen je vzgojiteljem, 

pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem … (Kurikulum za vrtce, 1999: 3, 

4).  

 

4.1  Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce  

 

Načela so sledeča: 

- načelo demokratičnosti in pluralizma 

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

delavcev v vrtcu 

- načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma 

- načelo omogočanja izbire in drugačnosti 

- načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti 

- načelo uravnoteženosti 

- načelo strokovne utemeljenosti kurikula 

- načelo pogojev za uvedbo novega kurikula 

- načelo horizontalne povezanosti 

- načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete 

- načelo sodelovanja s starši 

- načelo sodelovanja z okoljem 

- načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja 

- načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije) 

- načelo razvojno-procesnega pristopa 

- načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. 
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4.1.1  Načelo aktivnega učenja  

 

Načelo govori o zagotavljanju za učenje spodbudnega okolja, ki izhaja iz vzgojiteljevega 

načrtovanega ali nenačrtovanega usmerjanja in seveda iz otrokovih samoiniciativnih pobud. V 

ospredju učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih. Pomembno je navajanje 

otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in 

spodbujanje otroka k verbalizaciji (rabi jezika v različnih funkcijah) in drugim načinom. 

 

Z načelom aktivnega učenja je povezano spoznanje, da se predšolski otrok najbolje uči na 

podlagi konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih, kar danes velja za splošno 

sprejet princip predšolske vzgoje 

 

4.2  Povezanost kurikula s teorijama Piageta in Vigotskega  

 

Piagetova teorija je imela velik vpliv na vzgojo in izobraževanje, saj iz njegove teorije 

izhajajo mnogi programi (kurikuli) predšolske vzgoje. Opozarja na precejšnje razlike med 

otroki iste starosti, poudarja lastno aktivnost otrok in ustrezno organizacijo okolja ter 

materiala, ki spodbujajo raziskovanje.  

 

M. Batistič Zorec (Batistič Zorec, 2006: 64): »Vzgojitelji bi morali otroke spodbujati k 

razmišljanju, ne pa jim vsiljevati svojih odgovorov in znanj. Otrok mora imeti čas za 

razmislek in možnost, da pride do rešitev z lastno aktivnostjo. Odrasli naj sprejmejo vse 

odgovore oziroma ideje otrok, tudi napačne.« 

 

Ključno vprašanje predšolske vzgoje je namreč iskanje učinkovitega ujemanja med kurikulom 

in otrokovimi značilnostmi. V njem je opredeljeno, da otrokov razvoj poteka skozi določene 

zaporedne stopnje. Piaget je poudarjal upoštevanje razvojnih značilnosti otroka oz. škodljivost 

prehitevanja razvoja. 

 

V kurikulumu (1999) je zapisano, da mora predšolska vzgoja voditi otroka k pridobivanju 

izkušenj, spoznanj, doživetij tako, da otroku postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki 

vključujejo otrokovo aktivno učenje. To načelo podpirata tudi teoriji Piageta in Vigotskega. 
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5  IGRA 

 

Igra je otrokova osrednja dejavnost, ki je prijetna, sama sebe krepi in nadgrajuje. Je dejavnost, 

ki jo otrok izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2006: 2). 

 

Je notranje motivirana z dejavnostjo samo, kar pomeni, da je otrokom bolj pomembna sama 

dejavnost igranja kot cilj, ki bi ga z igro lahko dosegel. Torej smisel igre je v njej sami. Otrok 

je v igri spontan, saj govorimo o svobodni dejavnosti, kjer pravila nastajajo sproti in se tudi 

spreminjajo. Otroku predvsem nudi ugodje in zadovoljstvo (Nemec in Kranjc, 2011: 177). 

 

Skozi igro otroci spodbujajo čutila, se učijo uporabljati mišice, pridobivajo nadzor nad svojim 

telesom, razvijajo spretnosti za reševanje problemov, ob ustvarjanju izkusijo veselje in 

postanejo spretnejši v govoru. V igri preizkušajo vloge, se soočajo z neprijetnimi čustvi, 

dojemajo stališča drugih ljudi in si gradijo sliko družabnega sveta (Papalia in Wendkos Olds 

in Duskin Feldman, 2003: 265).  

 

V kurikulumu za vrtce je zapisano (1999: 10), da je otroška igra tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena 

dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v 

predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. 

 

5.1  Vrste otroške igre 

 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič. Igralne 

dejavnosti uvršča v štiri skupine (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 41) : 

- funkcijska igra (otipanje, prijemanje, metanje, vzpenjanje, torej kakršnokoli preizkušanje 

predmetov), 

- domišljijska igra (vključuje različne simbolne dejavnosti, kot je igra vlog), 

- dojemalna igra (poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje), 

- ustvarjalna igra (pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnja) . 
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Avtorji in avtorice razvrščajo igre v različne skupine. Najpogostejše navajanje vrst igre so 

funkcijska, konstrukcijska, simbolna, dojemalna in igra s pravili. 

 

Funkcijska igra. Piaget to igro imenuje raziskovalna igra, saj otrok predmete prijema, z njimi 

tolče in jih stresa. Je najpreprostejša vrsta igre, saj gre za enostavne ponavljajoče se mišične 

gibe z ali brez predmetov. Ta se pojavi že v prvem mesecu otrokovega življenja in je 

prevladujoča vrsta igre v prvem letu. Z njo otrok pridobiva informacije o lastnosti predmetov 

(se sveti, je mehak, …) in o tem, kaj lahko s predmeti počne (zvončklja, če ga trese, se kotali, 

če ga spusti ipd.). Že v drugem letu starosti prične funkcijska igra upadati, čeprav se v 

razvojno višjih oblikah nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006: 43, 44). 

 

Konstrukcijska igra. Marjanovič Umek pravi, da v konstrukcijski igri otrok povezuje, 

sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in ustvarja konstrukcijo. Deloma jo lahko 

primerjamo tudi z ustvarjalno igro po Toličiču. Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu 

prvega leta, ko otrok npr. kocko obrne na drugo stran. Z leti pa postane pogostejša. Malček 

najprej gradi in zgradi konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, med tem ko starejši otrok že 

vnaprej pove, kaj bo zgradil in kako bo to naredil. Torej otrok sprva sestavlja in gradi po 

metodi poskusov in napak, kasneje pa spoznava načine povezovanja in razporejanja prvin 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006: 44, 45). 

 

Simbolna igra. Otrok reprezentira neko dejanje, predmet ali osebo iz stvarnega ali 

domišljijskega sveta. Pojavi se ob koncu drugega leta starosti, čeprav nekateri avtorji menijo, 

da jo je moč opaziti že pri enoletnikih. Malček simbolne sheme najprej usmerja nase, nato pa 

na druge osebe in predmete. Lahko se najprej pretvarja, da sam je iz prazne posode, šele 

kasneje pa zmore »hraniti« tudi drugo osebo ali igračo. Z razvojem začne malček v simbolni 

igri en predmet nadomeščati z drugim (lesena kocka predstavlja avtobus), dvojno 

nadomestitev pa v igri opazimo konec tretjega leta (na škatlo, ki predstavlja štedilnik, postavi 

list papirja, ki predstavlja palačinko). Simbolna igra spodbuja zgodnji spoznavni razvoj in 

omogoča razvoj od osredotočenosti nase k osredotočenosti na druge (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004: 279, 280). 

 

Dojemalna igra. Kaže se kot otrokovo poimenovanje predmetov zunanje realnosti ali 

dogajanja, sledenja navodilom igralnega partnerja, dajanje navodil. Toličič v to vrsto igre 
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uvršča poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Dojemalno igro lahko opazimo že v 

prvem letu otrokovega življenja, vendar je pogostejša po prvem letu. Ta igra spodbuja govorni 

razvoj in izražanje, razumevanje odnosov med vzrokom in posledico ter pridobiva nova 

spoznanja, ki jih povezuje z že pridobljenimi informacijami (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004: 280). Bernarda Nemec in Maja Kranjc (Nemec in Kranjc, 2011: 179) dojemalne igre 

definirata kot različne simbolne dejavnosti, kot je igra vlog. Lahko bi jo poimenovali tudi 

dramska ali sociodramska igra; otroci se npr. pretvarjajo, da se igrajo zdravnike, gasilce, 

starše, pretvarjajo se, da se vozijo z vlakom, letalom, avtom, z glasom posnemajo hupo, 

škripanje gum in zvok motorja. 

 

Igra s pravili. Začne se pojavljati v tretjem letu otrokove starosti in sicer v enostavnejši 

obliki, kot je npr. izmenično podajanje žoge. Pri tej vrsti igri otrok sprejme vnaprej 

postavljena pravila in se po njih ravna (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 280). Sem 

štejemo skupinske gibalne igre (mati, koliko je ura?), namizne igre (človek ne jezi se), športne 

igre (med dvema ognjema) in igre petja. Pogostejše so med osnovnošolskimi otroki in 

mladostniki, povezane pa so s sodelovalnim in tekmovalnim vedenjem, te izkušnje pa so 

pomembne za otrokov čustveni in socialni razvoj (Nemec in Krajnc, 2011: 181). 
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6  EMIPIRIČNI DEL 

 

6.1  Opredelitev problema 

 

Skozi aktivno učenje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč 

takšnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci imajo prirojeno željo po raziskovanju, 

zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore. Tudi Kurikulum za vrtce govori o načelu aktivnega 

učenja, to pomeni da se predšolski otrok najbolje uči na podlagi konkretnih izkušenj in 

praktične udeležbe v aktivnostih (Bahovec s sod., 1999). 

 

Že Piaget in Vigotski sta poudarjala pomen zgodnjih izkušenj, ki jih pridobiva otrok. Te so 

bistvene za razvoj miselnih procesov. Poudarjata otrokovo aktivno delovanje v lastnem 

okolju, razliko med mišljenjem otrok v različnih razvojnih obdobjih, pomen občutljivega 

obdobja za določeno učenje in otrokovo notranjo motivacijo za učenje. 

 

Igra je način učenja predšolskega otroka. Glede na svoje interese in zmožnosti se otroci igrajo 

na načine, ki vključujejo vrsto interakcij: od preproste raziskovalne igre do kompleksne 

domišljijske igre. 

 

Menim, da je način dela v vrtcu prepogosto naravnan storilnostno in ne procesno na podlagi 

aktivnega učenja. Načrtovanje, vodenje in usmerjanje dejavnosti bremeni vzgojiteljice in 

zavira otrokovo naravo po raziskovanju. Z načrtovanim projektom odprtega tipa želim 

spodbuditi otrokovo naravo po raziskovanju, da si pridobi čim več izkušenj z različnimi 

vrstami papirja in spozna njegove lastnosti.  

 

6.2  Cilj diplomske naloge 

 

Ugotoviti, kako otroci v prvi starostni skupini raziskujejo, spoznavajo in pridobivajo izkušnje 

z različnimi vrstami papirja. 

 

6.3  Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja diplomske naloge so sledeča: 
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- Kako se bodo otroci prvega starostnega obdobja odzvali, ko bom pred njih postavila zaboj 

toaletnega papirja?  

- Kakšen bo odziv otrok prvega starostnega obdobja, ko bom toaletnemu papirju dodala 

časopisni papir? 

- Kakšna bo dejavnost otrok prvega starostnega obdobja, ko jim bom ponudila zavijalni 

papir?  

- Kakšna bo dejavnost otrok prvega starostnega obdobja, ko jim bom ponudila valovito 

lepenko? 

- Se bodo otroci prvega starostnega obdobja igrali skupaj ali individualno in katera vrsta 

igre se pojavlja? 

- Se bodo v dejavnosti pojavljale konfliktne situacije in kakšen bo odziv otrok? 

- Ali se igra otrok prvega starostnega obdobja razlikuje glede na spol? 

 

6.4  Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskovanju bom uporabila deskriptivno metodo, saj bom podatke zbirala z načrtnim 

opazovanjem med spontano igro otrok. Podatke bom zbirala s fotografiranjem in z 

videoposnetki ter jih analizirala s kvalitativno analizo. 

 

6.5  Vzorec 

 

Vrtec Pedenjped Novo mesto, enota Ostržek, oddelek Zajčki. 14 otrok prvega starostnega 

obdobja, starosti od 2 do 3 let, 8 deklic in 7 dečkov.  
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7  RAZISKOVANJE PAPIRJA 

 

7.1  Načrt 

 

Otrokom ponudim toaletni papir in nato postopoma dodajam različne vrste papirja. Odločila 

sem se, da otrokom poleg toaletnega papirja ponudim še časopisni papir, valovito lepenko in 

zavijalni papir. Dokumentirala bom z digitalnim fotoaparatom, na katerem bom uporabljala 

tudi funkcijo videokamere. Čas trajanja projekta: 25 dni, 2 uri dnevno. 

 

7.2  Področje dejavnosti 

 

Narava v integraciji z vsemi ostalimi področji. 

 

7.3  Cilj 

 

Spoznavanje materiala. 

 

7.4  Potek 

 

7.4.1  Raziskovanje toaletnega papirja 

 

Na mizo sem položila več zavojev toaletnega papirja. Otroci so sedli k mizi in vzeli papir.  

 

 

Slika 1: Odvijanje toaletnega papirja 
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Otroci so papir odvijali na dolge trakove. Bili so nežni in pazljivi, saj so opazili, da se papir 

hitro strga. Miza je bila kmalu polna dolgih trakov, zato je zmanjkalo prostora. Otroci so se 

razporedili po celotni igralnici. Vsak je poiskal svoj kotiček, le ena deklica je ostala pri mizi. 

Odvila je dolg trak papirja in ga z rokama stiskala ter raztegovala. Vsi otroci so papir odvijali 

iz zavitka, če se je trak strgal, so ga pustili na tleh in pričeli znova. 

 

 

Slika 2: Vlečenje konice toaletnega papirja 

 

 

Slika 3: Odvijanje toaletnega papirja na dolge trakove 
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Tiho raziskovanje je postalo čedalje bolj glasno in razigrano: 

- Deklica je v roki držala zavitek papirja, se s kratkimi koraki pomikala nazaj, deček pa je 

na drugem koncu držal odviti trak, skakal in se smejal.  

- Zavitke papirja so postavili na tla in stopili nanje. 

- Zavitek so položili na tla, prijeli za konec traku in se pomikali naprej ter nazaj in tako 

odvijali papir. 

- Držali so za trak papirja in z njim mahali na vse strani, ga trgali, vriskali ter se smejali. 

- Z obema rokama so prijeli trak in z rokami raztezali ter krčili (kot elastiko). 

- Skakali so s papirjem v roki in ga dvigovali v zrak. 

- Držali so trak papirja in se vrteli v krogu. 

- Deklica je sedela na tleh, odvijala ter trgala trak in napravila velik kup papirja. 

 

 

Slika 4: Ovijanje toaletnega papirja okoli vratu 
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Slika 5: Papirnata cesta 

 

 

Slika 6: Ovijanje toaletnega papirja okoli mize 

 

Deklica si je odviti papir zavijala okoli vratu, med tem ko je deček odvil papir in rekel: »To je 

cesta. Brm, brm, brm.« Nekateri otroci so papir ovijali okoli mize in stolov. Postajali so 

čedalje glasnejši. Tekali so po igralnici, hodili po trakovih in se smejali, ker se jim je papir 

zavijal okoli nog. 
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Slika 7: Zavijanje v toaletni papir 

 

 

Slika 8: Izdelovanje kupa 

 

Po napornem tekanju so se utrudili in se spočili na blazini. Deklica je rekla da gre »ajat«, si 

papir podložila pod glavo in zaprla oči.  

 

 

Slika 9: Počitek 
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Tri deklice so se povzpele na tobogan. Prvi dve sta v roki držali zavitek papirja in ga z višine 

tobogana odvijali na tla, tretja deklica pa je zavitek položila na tla in vlekla za konec papirja 

ter razvijala v velik trak. Pri vsakem zamahu z roko pa je govorila: »Horuk, horuk, horuk.« 

Ko se je trak strgal, ga je spustila na tla.  

 

 

Slika 10: Odvijanje toaletnega papirja na toboganu 

 

 

Slika 11: Odvijanje toaletnega papirja na stolu 
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Slika 12: Metanje toaletnega papirja v zrak 

 

Nekateri so se zatekli v intimne kotičke, prostor zaprli s stolom in odvijali papir. 

 

 

Slika 13: V intimnem kotičku 
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Slika 14: Brisanje ritke 

 

 

Slika 15: Konfliktna situacija 
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Slika 16: Gledanje skozi tulec toaletnega papirja 

 

7.4.2  Raziskovanje časopisnega papirja 

 

V igralnico sem prinesla časopisni papir. Prijeli so ga v roke in ga pričeli razgrinjati. Deklica 

je v roko prijela zaprti časopis ter izmenično dvigovala roki in štela: »Ena, pet, ena, pet, …«. 

Nekaj otrok je sedlo k mizi in listalo časopis, kot da bi ga prebirali. Slišala sem reči dečka: 

»Bom gledal vreme.« Nato so začeli časopisni papir mečkati v krogle. »Joj, kakšen nered,« je 

rekel deček in zmečkane papirje metal v koš. 

 

 

Slika 17: Mečkanje časopisnega papirja v kroglo 
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Slika 18: Izdelovanje časopisnega pokrivala 

 

 

Slika 19: Deklica trga papir na trakove 

 

Časopisi papir so: 

- trgali na trakove, 

- položili na stol in sedli nanj, 

- trakove časopisnega papirja ovijali okoli roke, 
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- zavitek toaletnega papirja zavili v časopisni papir, 

- si ga ovili okrog pasu, 

- ovijali okoli telesa. 

 

 

Slika 20: Izdelava časopisne obleke 

 

 

Slika 21: Okušanje časopisnega papirja 
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Slika 22: Potiskanje časopisnega papirja skozi tulec toaletnega papirja 

 

 

Slika 23: Zavijanje toaletnega papirja v časopisni papir 

 

 

Slika 24: Zavijanje v časopisni papir 
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7.4.3  Zavijalni papir 

 

Otrokom sem ponudila velike kose rjavega zavijalnega papirja. Sprva so papir razgrnili po 

tleh, po njem hodili, tekali, skakali in se plazili. Papir so prijeli v roke in mahali gor ter dol, 

kar je povzročilo šumenje. Pričeli so ga tudi mečkati, eni celo zlagati skupaj. Trgali so ga in 

tako so nastali manjši in večji kosi. Manjše kose so si ovili okoli glave, kot bi nosili ruto. 

Papir se je težje raztrgal na majhne trakove.  

 

 

Slika 25: Ležanje na zavijalnem papirju 

 

 

Slika 26: Ovijanje zavijalnega papirja okoli glave 
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Deklice so se skrile v intimni kotiček, odprtino kotička zaprle z velikim kosom zavijalnega 

papirja in se skrivale. 

 

 

Slika 27: Skrivanje 

 

Ko je zanimanje nekoliko upadlo, sem jim ponudila še toaletni papir. Odvijali so ga na 

pogrnjeni zavijalni papir in peli pesem Vse najboljše. Rekli so, da je darilo. 

 

 

Slika 28: Zavijanje toaletnega papirja v zavijalni papir 
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Slika 29: Odvijanje toaletnega papirja na zavijalni papir 

 

 

Slika 30: Pokrivanje z zavijalnim papirjem 
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Slika 31: Deček se pokriva z zavijalnim papirjem 

 

7.4.4  Valovita lepenka 

 

Otrokom sem ponudila valovito lepenko različnih barv. Sprva so sedli k mizi, saj so 

pričakovali likovno ustvarjanje. Gledali so me, kot bi pričakovali navodila. Nato so kose 

lepenke prijeli v roke in jo začeli tipati. 

 

Valovito lepenko so: 

- upogibali, 

- po njej drgnili z dlanmi in prstki, 

- si jo položili na glavo, 

- ovili okoli telesa, 

- skakali po njej, 

- z njo drsali po igralnici, 

- naredili tulec in pihali vanj. 
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Slika 32: Ovijanje valovite lepenke okoli telesa 

 

 

Slika 33: Ovijanje valovite lepenke okoli obraza 

 

Deček je vzel plastično paličico iz zaboja z namiznimi igračami in z njo pričel drgniti po 

valoviti lepenki. Slišal se je nenavaden zvok. Poskusili so še ostali otroci. Drgnili so hitro in 

počasi, močno in nežno ter se smejali. Nato so pričeli še skakati. 
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Slika 34: Drgnjenje s palčico po valoviti lepenki 

 

Ko je zanimanje za valovito lepenko ponehalo, sem otrokom dodala še toaletni papir. Pričeli 

so ga ovijati okoli lepenke. 

 

 

Slika 35: Ovijanje toaletnega papirja okoli valovite lepenke 
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Ko je deklica s plastično paličico drgnila in udarjala po valoviti lepenki, je v njej naredila 

luknjo. Najprej je skozi njo vtikala prstke, nato pa je napravila še nekaj lukenj. Vanje je 

potisnila trak toaletnega papirja. 

 

 

Slika 36: Potiskanje toaletnega papirja skozi valovito lepenko 

 

 



37 

8  ZAKLJUČEK 

 

Pred začetkom izdelave diplomske naloge sem si zadala sedem raziskovalnih vprašanj, na 

katera sem skušala dobiti odgovore z izvajanjem projekta odprtega tipa. Predvsem me je 

zanimalo, kako bodo otroci prve starostne skupine raziskovali različne vrste papirja. S 

projektom sem cilj uspešno realizirala in dobila odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

Otroci so odlični kreativci igre, saj z malenkostmi spreminjajo situacijo, nadgrajujejo igro, si 

ustvarjajo nove problemske situacije in jih rešujejo. Z veliko vnemo so raziskovali in razvijali 

različno igro s papirjem. 

 

Vsi otroci so pričeli odvijati toaletni papir. Odvijali so ga na dolge trakove, vse dokler ga niso 

odvili. Če se je strgal, so pričeli znova. Iz tišine in zamišljenih obrazov je nastala glasna 

razigranost. Tekali so po igralnici, s papirjem ovijali mizo in stole. Trakove papirja so metali 

v zrak in se smejali, ko jim je padal na glavo. Veliko otrok si je papir ovijalo okrog telesa. 

Nekateri okrog vratu, drugi okoli bokov. Bili zelo sproščeni. Zanimiv je bil deček, ko se je 

vseskozi držal za glavo in govoril: »Ojoj, kakšen nered. Groza, kakšen nered!« Motilo ga je, 

da je bila igralnica razmetana s papirjem, zato je papir pobiral in metal v koš. 

 

Podobno je bilo s časopisnim papirjem. Trgali so ga na trakove, ga mečkali, oblikovali v 

krogle in metali v zrak. Nekateri pa so sedli za mizo, ga listali in opisovali fotografije. Tudi 

časopisni papir so si ovijali okoli telesa in si delali različna pokrivala. 

 

Ko sem v igralnico prinesla zavitke zavijalnega papirja, so otroci začudeno obstali nad 

velikimi kosi papirja. »Uuuuu,« so rekli. Razgrnili so ga, po njem hodili ter skakali. Ko so ga 

mečkali, je šumel, kar se jim je zdelo zabavno. Dvigali in spuščali so ga visoko v zrak, se 

skrivali in zavijali vanj. 

 

Izmed ponujenih materialov so otroci najmanj zanimanja kazali pri igri z valovito lepenko. 

Tudi ta papir so otroci prepogibali in si ga ovijali okoli telesa. Motilo jih je to, da ga niso 

mogli strgati niti zmečkati. Poskušali so in z veliko vztrajanja jim je uspelo, marsikomu pa 

tudi ne. Nato so ugotovili, da je lepenka lahko tudi instrument. S paličico so drgnili po njej in 

slišati je bilo nenavaden zvok. Drgnili so počasi, nato čedalje hitreje. Bilo jim je tako 
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zabavno, da so pričeli še skakati. V lepenki so nastale luknje, skozi katere so potiskali prstke 

ali celo pest. Ko je zanimanje upadlo, sem lepenki dodala še toaletni papir. Zopet se je 

pokazala otroška radovednost, ko so toaletni papir zavijali okoli lepenke in ga potiskali skozi 

luknje. 

 

Otroci so se sprva igrali individualno. Tiho so rokovali z materialom, nekateri so se umaknili 

v zasebni kotiček. Toda vzporedna igra je postopoma postala skupno druženje. Otroci so med 

seboj sodelovali in si pomagali. Zavijalni papir je bil tako velik, da so ga lahko razgrnili le s 

skupnimi močmi. Prav tako so si pomagali z odvijanjem toaletnega papirja: eden je držal, 

drugi vlekel. Veliko otrok se je igralo v parih, predvsem deklice. Skrile so se v intimni 

kotiček in vanj niso sprejele drugih otrok. Med njimi je bilo opaziti veliko ponavljanja. Če je 

prva deklica sedla na stol in odvijala papir, je to storila tudi druga in jo vseskozi gledala, če 

odvija pravilno. Otroci so si podajali navodila in med seboj govorno komunicirali. Ko so 

izdelovali kup iz toaletnega papirja, je deklica usmerjala ostale otroke, s prstom kazala, kam 

naj položijo papir. Če je otrok storil tako, kot je želela, je rekla: »Bravo, priden.« Če so storili 

drugače, jih je okregala.  

 

Prevladovali sta funkcijska in konstrukcijska igra, saj so otroci papir prijemali, mečkali, 

metali, drgnili, zlagali, sestavljali, povezovali, … Tako so pridobivali informacije o lastnosti 

papirja in kaj lahko z njim počnejo. Vendar se je s časoma funkcijska in konstrukcijska igra 

prepletala s simbolno igro. Deklica si je časopisni papir položila na glavo in rekla, da je 

babica. Druga deklica pa si je toaletni papir ovila okoli vratu. Rekla je, da jo zebe in si je 

oblekla šal za v trgovino. Veliko deklic si je papir ovijalo okoli telesa in izdelovalo obleke. 

Zanimiv je bil tudi deček, ki je na tla položil trak toaletnega papirja in po njem potiskal tulec 

ter govoril: »Brm, brm, avto prihaja.« Otroci so material povezovali z realnim svetom. Npr. 

deklica si je slekla hlače in si s toaletnim papirjem brisala ritko. »Pokakana sem,« je rekla. 

Prav tako je bilo, ko sem otrokom ponudila zavijalni papir. Vedeli so, da je papir namenjen 

zavijanju daril. Med igro so peli pesem Vse najboljše, predmete zavijali v papir in si jih 

podarjali. 

 

Kljub temu, da sem otrokom omogočila dovolj papirja, sem pričakovala vrsto konfliktov. Teh 

je bilo zelo malo. Otroci so tekali po igralnici, se zaletavali drug v drugega, padli in udarili, 

vendar ni nihče jokal. Ko sta deklici želeli isti časopisni papir, na katerem so bile 

fotografirane igrače, sta papir vlekli vsaka v svojo stran, da se je raztrgal. Nato je vsaka vzela 
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svojo polovico in konflikt je bil rešen. Podobno se je zgodilo pri igri s toaletnim papirjem. 

Dečka sta vlekla vsak v svojo stran šop papirja. Starejši deček je odrinil mlajšega in s 

papirjem v roki zbežal stran. Mlajši deček je nekoliko obstal, nato pa poiskal drugi papir ter 

nadaljeval z igro. Prepričana sem, da sem zmanjšala možnost nastajanja konfliktov s tem, ko 

sem otrokom omogočila dovolj materiala in prostora. 

 

V igri nisem opazila razlik med spoloma. Tako kot deklice so tudi dečki izdelovali obleke iz 

papirja, oboji so izdelovali cesto in na vse različne načine rokovali s papirjem.  

 

Ob zaključku diplomske naloge ugotavljam, da ima aktivno učenje pomembno vlogo pri 

kakovosti dela v vrtcu. Otroci pridobivajo izkušnje in zamisli, odgovarjajo na svoja vprašanja 

ter zadovoljujejo svojo radovednost. Otroci so bili sproščeni, razigrani, neobremenjeni in 

spodbujeni k raziskovanju.  
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