
Otroška raz nostIGRA

Otroška razigranost ne pozna meja. Igra in kakovostne igrače, 
primerne otrokovi starosti so neprecenljive in izjemnega pomena v 
otroštvu vsakogar. Tega se v Knjižnici Velenje dobro zavedamo, zato 
imamo odlično in raznovrstno izbiro iger in igrač. Z razstavo skušamo 
predstaviti pester izbor naše igroteke.
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Igra spodbuja telesni, čustveni in socialni razvoj otroka.
Igra vpliva na zorenje možganov.
Igra krepi odnos med starši in otroki.
Z igro otrok pridobi večino spretnosti in veščin.
Igra spodbuja otrokovo domišljijo.

Pomen igre za otroka

Vrste iger v igroteki



Igroteka je izposojevalnica igrač, ki zagotovo 
razveseli otroke in starše. Velik poudarek je na 
nakupu didaktičnih igrač vseh vrst, kar pomeni, da 
so v igroteki na voljo igrače, ki so oblikovane z 
namenom, da bi se otrok ob njihovi uporabi nekaj 
naučil. Otroci si lahko izposodijo dobre igrače, ki 
na našem tržišču praviloma niso na voljo v prosti 
prodaji, sodijo pa med najboljše na svetu, staršem 
pa prihranijo precejšen izdatek, saj so najbolj 
kakovostne igrače praviloma tudi najdražje. 
Dodaten razlog za izposojo igrač je nedvomno tudi 
to, da se otroci igrač hitro naveličajo ali pa jih 
prerastejo. V igroteki pa so na voljo vedno nove 
igrače, primerne za različne starostne skupine. 

V igroteki so na voljo tudi zahtevnejše miselne in 
družabne igre, ki so primerne tudi za odrasle. V 
veliki meri pa lahko igrače iz igroteke kot pomoč pri 
svojem pedagoškem delu vključujejo tudi 
vzgojitelji, učitelji in študenti. Na vseh igračah, ki 
so namenjene izposoji, najdemo znak CE. Ta znak 
pomeni, da je igrača prestala osnovne teste 
varnosti, ki so določeni za otroške igrače.

Vrnjene igrače pregledamo, preštejemo dele, jih 
umijemo in razkužimo z ustreznimi sredstvi, tako 
da je njihova uporaba povsem varna in v skladu z 
vsemi standardi in normativi.

Kaj je igroteka?



Od knjige do igre 



Miselne in izobraževalne igrače in igre spadajo med najpomembnejše za otrokov razvoj. Z njimi otroci 
spoznajo oblike, barve, črke, številke in se soočijo z različnimi pojmi. Na zabaven način nevede urijo 
možgane, krepijo spomin in izboljšujejo sposobnost osredotočanja in koncentracije.

Miselne in izobraževalne igrače in igre



Gre za igrače, ki spodbujajo otrokovo koordinacijo in motoriko ter razvijajo gibalne sposobnosti in 
spretnosti. Motorične igrače delimo na fino motorične in grobo motorične. Fino motorične didaktične 
igrače so povezane z uporabo prstkov, zapestja, stopal. Pri grobi motoriki pa gre za didaktične igrače, ki so 
povezane z gibanjem celega telesa, kot je skakanje, tek, hoja. Vsem tovrstnim igračam je skupno, da se 
lahko otroci ob njihovi uporabi preizkušajo v sestavljanju različnih konstrukcij in pri tem uporabljajo svojo 
domišljijo in svoje predstave o stvareh, ki so jih že ponotranjili. S tem krepijo samozavest in preizkušajo 
ustvarjalnost in potrpežljivost.

Konstrukcijske in motorične igrače



Družabne igre sodijo med najbolj priljubljene, saj poskrbijo za zabavo cele družine. Zaradi majhnih delcev 
so praviloma namenjene otrokom od tretjega leta starosti. Seveda obstajajo družabne igre, ki so 
namenjene izključno zabavi, in take, ki imajo tudi poučno noto in od igralcev terjajo veliko mero 
razmišljanja in zbranosti. Z igranjem različnih družabnih iger se otrok nauči sodelovanja, potrpežljivosti, 
komuniciranja ter dejstva, da ne more vedno zmagati, predvsem pa, da s tem ni popolnoma nič narobe. 

Družabne igre



Sestavljanke s številnimi različnimi motivi so priljubljena vrsta igrače za vse generacije, od takšnih za 
najmlajše z nekaj delčki, do kompleksnih in celo 3D sestavljank. Prav vse terjajo zbranost, natančno oko ter 
mirno roko. Za vse ljubitelje sestavljank je ob izposoji zabava zagotovljena. Vsebinsko pester izbor v igroteki 
ponuja sestavljanke o živalih, rastlinah, človeškem telesu, vesolju, letnih časih, najdejo pa se tudi takšne, 
ki jih poznamo iz literarnih predlog.

Sestavljanke



Kocke spadajo v skupino konstruktorjev in predstavljajo velik delež igre predšolskih otrok. Kocke različnih 
vrst lahko otroci zlagajo po predhodni predlogi ali pa uporabijo svojo domišljijo in sestavijo strukture po 
svojih željah. Ob zlaganju kock, s katerimi lahko otrok gradi in sestavlja predmete, ki so podobni 
predmetom iz realnega življenja, uporablja simbolno igro, pridobiva izkušnje in krepi samozavest.

Kocke


