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SVETOVALNICA ZA STARŠE VRTČEVSKIH OTROK IN DRUGE 

VEDOŽELJNE 

Spoštovani bralci! 

Pred vami je dragocena vsebina, v kateri boste veliko zanimivega prebrali o otroški igri iz dveh 

strokovnih vidikov oz. področij. 

1. IGRA KOT STRUKTURIRANA METODA – NAČIN DELA VZGOJITELJICE                        str. 2 - 3   

Matejka Kandus 

 

2. VLOGA IGRE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI                                                                             str. 4 - 6 

Maja Benko 

Želiva vam prijetno branje in veliko razigranosti! 

 

 

Foto: https://images.fatherly.com/wp-content/uploads/2018/04/thomas-and-friends-2435542_960_720.jpg?q=65&enable=upscale&w=600 

 

Vrtovin, Ravnica, 26. 3. 2020                                                                                             Matejka, Maja  

http://www.os-iroba.si/
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IGRA KOT STRUKTURIRANA METODA  - način dela vzgojiteljice 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

1. Kaj je predmet poučevanja didaktike? 

Predmet didaktike je izobraževanje ne glede na to v kakšni obliki poteka, kje poteka in kdo ga 

izvaja. Didaktika je znanstvena disciplina, ki znanstveno preučuje izobraževanje, proučevanje, 

učenje na celotnem vzgojno izobraževalnem področju. Te procese utemeljuje, razvija, 

spremlja, raziskuje, izpopolnjuje in spreminja. Didaktika ima 3 naloge: 

 opisno (deskriptivno), kjer opisuje pojave, ki se ob učenju ali proučevanju pojavijo, 

 pojasnjevanje (išče vzroke pojavov), 

 usmerjanje. 

Namen didaktike je oblikovati didaktična spoznanja, kriterije, načela s pomočjo katerih naj bi 

bilo heterogeno delo poenoteno, racionalno in usklajeno s potrebami posameznikovega 

aktualnega in potencialnega razvoja. 

Izbira metod pri pedagoškem delu je odvisna od: 

 starosti otroka, 

 številu otrok, 

 individualni sposobnosti otrok, 

 vsebini, 

 ciljev, 

 prostorskih možnosti. 

Vzgojitelji uporabljamo metode: 

 metodo pripovedovanja, razlage, 

http://www.os-iroba.si/
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 metodo pogovora, razgovora, 

 metodo demonstracije ali kazanja, 

 metodo opazovanja, 

 metodo igre, 

 metodo spodbujanja, 

 metodo preprečevanja. 

V predšolskem obdobju uporabljamo največ metodo igre, metodo spodbujanja, metodo 

pogovora, metodo razlage in demonstracije. 

Oblike dela v skupinah so: individualne, frontalne ali v dvojicah in delo v skupinah. 

Igra je osnovna, temeljna otrokova dejavnost, ki otroku prinaša zadovoljstvo in nastaja iz 

njegove potrebe. Je nepogrešljiva pri zagotavljanju zdrave in srečne otrokove osebnosti. To se 

zavedamo tudi strokovne delavke našega vrtca in zato imamo v LDN-ju prav cilj, ki ga 

zasledujemo in to je IGRA. 

Zavedamo se, da otrokova igra že od 1. leta starosti vpliva na intelektualni razvoj, razvoj čutil 

in čustev, moralni, socialni, estetski in telesni razvoj otroka. Vsaka strokovna delavka izbira 

primerne igrače, uredi primeren prostor in s tem spodbuja otrokovo domišljijo in kreativnost. 

Vzgojitelji opredelijo vrsto igre glede na razvojni vidik: funkcijsko, dojemalno, konstrukcijsko, 

simbolno in igro s pravili. V današnjem času opažamo, da je najtežja igra, igra s pravili. Otroci 

se ne držijo pravil, vedno hočejo biti zmagovalci in ne poraženci. Zato jih učimo strpnosti, 

obvladovanja čustev, drugačnosti …. 

Opažamo pa tudi to, da se otroci ne znajo zaigrat, poiskat prijatelja za igro, izbrat igračo. 

Čakajo, da jim ponudimo vse mi. Vidi se, da igra izgublja svojo vrednost in so v ospredju 

otrokovo znanje pri pisanju črk, številk, govoru angleškega jezika … 

Nekateri starši mislite, da se v vrtcu vaš otrok samo igra. Tudi to drži, a z določenim namenom. 

Igra je temeljna otrokova dejavnost, ne zatrimo jo. 

http://www.os-iroba.si/
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Tudi odrasli se igramo, kaj ne? Zato bodimo prav mi, zgled našim otrokom. 

    

 

  

http://www.os-iroba.si/
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VLOGA IGRE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Tokrat se v prispevku osredotočam na dve pomembni zadevi, ki se tičeta otrok in otroštva. 

Izpostavljam pojma »igra« in »razvojna psihologija«. Na prvi pogled se lahko marsikomu zdita 

pojma tuja, komplicirana, pretirano strokovna, še posebej »ta drugi«, vendar se bom 

potrudila, da bom zanimivosti na teh področjih približala vsakemu bralcu. Navsezadnje, to je 

tudi moj namen. 

No, pa pojdimo malo obujati spomine. Kdo se spomni, ko smo bili otroci, kaj smo se igrali? 

Katera naša igra je bila najpogostejša v našem otroštvu? Česa se najprej spomnimo, ko 

pomislimo na najlepše trenutke, ko smo se igrali? Priznajte, kako dober je bil občutek, ko smo 

vedeli, da se lahko igramo in smo v tem svobodni. Srčno upam, da vas je veliko imelo možnost 

sproščene in svobodne igre in da ste te občutke ohranili in se jih spominjate še danes. Vendar, 

kaj je pravzaprav igra? Se igra tiče samo otroštva? Je zgolj samo zabava in neka situacija, ko 

otroci preživljajo svoj čas z namenom, da ga samo preživijo? Nešteto vprašanj si lahko 

postavimo, saj je pojem »igra« res zelo obširen. Da ne bo pomote, tu se osredotočamo 

predvsem na otroško igro. 

Verjemite, igra je mnogo več kot samo preživljanje časa in zabava. Upam si trditi, da je igra za 

otroka način življenja. Otrok v igri preigrava, utrjuje svoj svet, svoje izkušnje, ki jih je doživel in 

jih doživlja. Igra je za otroka dejansko nekaj zelo globokega. Je njegov svet, lahko malo tudi 

pretiravam, igra je otrokova intima (čeprav mnogokrat pojem »intima« povezujemo s čisto 

drugim področjem). Otroško igro so proučevali in jo še danes proučuje veliko strokovnjakov 

na različnih področjih, predvsem pa na področju psihologije. »Znanstvena spoznanja o igri so 

pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja mnogo razlag in teorij igre« 

(Batistič Zorec in Prosen 2011, 44). Batistič Zorec in Prosen (44) v svojem priročniku po drugih 

avtorjih povzemata, da je igra proces in ni usmerjena v nek končni rezultat ter se dogaja tukaj 

in zdaj, v tem trenutku (Horvat in Magajna 1987, 86-87; Horvat 2011). V igri se torej 

preigravajo za otroka zelo pomembne »reči«, saj se otrok v tistem trenutku, ko se igra, nahaja 

http://www.os-iroba.si/
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popolnoma v »drugem svetu« in je v to zelo osredotočen in skoncentriran. Tudi odrasli smo 

osredotočeni in skoncentrirani v določenem trenutku tukaj in zdaj, ko gre za nekaj 

pomembnega, kajne? Smrtnik Vitulič (2009, 395) v svojem prispevku poudarja, da je igra 

spontana dejavnost in da pri otroku spodbuja njegov razvoj na več razvojnih področjih. Kot 

zanimivost avtorica v sklepu omenja izsledke raziskav, ki so pokazale, da odrasli ocenjujejo, da 

jim je igra pomagala pri izbiri hobijev in celo poklica (Bergan in Pronin Fromberg 2009; Smrtnik 

Vitulič 2009, 395). Slednje nakazujejo, da je igra res del naše notranjosti in močno povezana 

tudi z našo prihodnostjo. V njej se odraža otrok sam kot osebnost, bit.  

Zakaj se otroci sploh igrajo? Zakaj jih igra tako privlači? Igra je v otroštvu predvsem nekaj 

naravnega. Sama otrokova narava poskrbi, da ga »povleče« v igro. Je naraven proces in sama 

po sebi otroku ponudi način, pot za to, da se otrok lahko razvija in utrjuje na različnih razvojnih 

področjih. Razvoj posameznika poteka od rojstva do njegove smrti. Je proces, ki traja celo 

življenje. Dejstvo pa je, da je obdobje otroštva, še bolj pa zgodnjega otroštva, 

najpomembnejše na področju posameznikovega razvoja. Posameznikov razvoj si lahko lažje 

predstavljamo kot nekakšno stopnišče, ki je zelo spolzko. »Pravila igre« so takšna, da se prav 

nobene stopničke ne sme prestopiti, saj se drugače vrnemo na tisto stopničko, od katere smo 

prestopili. Torej, dokler ne stopimo na naslednjo, ne moremo napredovati proti vrhu. Na 

naslednjo stopničko pa lahko stopimo le, če smo usvojili vse razvojne mejnike na različnih 

razvojnih področjih (telesni razvoj, razvoj živčnega sistema, senzorični razvoj, motorični razvoj, 

čustveni razvoj, socialni razvoj, spolni razvoj, razvoj jaza in identitete, kognitivni razvoj, moralni 

razvoj, duhovni razvoj). Če povzamem, skozi igro se otrok razvija in napreduje na razvojnih 

področjih. V kolikor se razvoj nekje zaustavi, tam obstane(mo) in ne zmore(mo) napredovati. 

To je del narave, njen način delovanja in razvijanja. Daleč pridemo postopoma, počasi in s 

trudom. Ne glede na to ali smo otroci, najstniki ali odrasli. 
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Vam in vašim otrokom želim veliko igre. Predvsem take, skozi katero imamo prostor izraziti 

svoj notranji svet. 
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