
Lesarski kotiček 

Najpomembnejša zgradba na Doživljajskem igrišču je Lesarski kotiček, v katerem otroci vseh starosti 

preskušajo svoje ročne spretnosti in raziskujejo meje ustvarjalnosti. Nekateri se lotevajo izdelkov z 

vnemo in vztrajnostjo, ki bi jo prej pripisali tesarjem, mizarjem in drugim lesarskim mojstrom, kot pa 

otrokom in najstnikom. Pod streho Lesarskega kotička v deževnih dneh skoraj zmanjka prostora. 

Izdelki na razstavi ali obdelavi v Lesarskem kotičku 

   

   



Po kotičku so razstavljeni izdelki otrok, od preprostih oblik, kot so kipci, meči in drugi posnetki orožja, 

preko obsežnega števila letal, helikopterjev in drugih prevoznih sredstev, vse do kompleksnejših 

struktur, za katere pride prav že izrisan načrt, recimo ptičje hišice, namizni nogomet ali bivališče za 

hrčka. Če otrok izdelka ne uspe dokončati v enem dnevu, ga počaka do naslednjič, da ga nadaljuje, 

vendar največ en mesec, končane ali vmesne izdelke pa lahko otroci odnesejo tudi domov. 

Sodelavci igrišča v Lesarskem kotičku skrbijo za popravila igrač in opreme na igrišču, otrokom 

pomagajo z nasveti in idejami ter usmerjajo otroke pred in med delovnim procesom. 

Najprej poteka tak pogovor: 
»Kaj bi rada naredila?« 
»Hočem narediti hiško.« 
»Kaj bo pa potem notri?« 
»Pohištvo.« 
»Kaj pa potrebuješ za to?« 
»Žago, kladivo in žeblje.«  Gugalnica na popravilu 

 
Po uvodnem pogovoru in načrtovanju se deklica odpravi po orodje v Lopo in poišče primerne kose 

lesa za hiško. 

 

Zabijanje prvih žebljev poteka ob pomoči staršev 

Skupni jezik kotička je ljubezen do lesa in pri tem se otroci iz različnih kulturnih okolij odlično 

sporazumejo. V Lesarskem kotičku svoje prve žeblje zabijajo malčki ob pomoči staršev, medtem se 

večji že lotevajo samostojnih ali skupinskih projektov, za nekatere tipske projekte (npr. valilnica) so v 

kotičku pripravljeni načrti. Otroci se med delom učijo spretnosti tudi drug od drugega in si pomagajo 

pri žaganju in zabijanju žebljev. Včasih jih pritegne druga igra ali aktivnost in se kasneje vrnejo k 

svojemu izdelku. 



 

Načrt za valilnico s priporočljivimi vrednostmi po vrstah ptic 

Lesarski kotiček ima veliko rednih in vsak dan tudi nekaj občasnih obiskovalcev. Štiriletnik veselo 

odnese babici na ogled nekaj žebljev, zabitih v desko. Na drugem koncu Lesarskega kotička oče 

ponosno gleda čez hčerkino ramo, ko zabija svoj prvi žebelj. 

 
Prva faza izpita za sekiro 

Pri uporabi nekaterih orodij je še posebej 
pomembna varnost, zato je potrebno na 
primer za sekiro opraviti izpit. Med 
izpitnim postopkom sodelavci v Lesarskem 
kotičku preverjajo vztrajnost in previdnost 
pri rokovanju z nevarnimi pripomočki. Prva 
faza izpita je zabijanje žebljev v trd les. 
Zatem je potrebno z različnimi žagami 
odžagati nekaj vej. Tretji del izpita zahteva 
ročne spretnosti za rokovanje s pipcem, ki 
se uporablja za šiljenje in ostenje sulic ter 
oblikovanje vzorca v lubje sveže veje. Šele 
po opravljenih vseh treh korakih lahko 
kandidat pristopi k zadnjemu delu izpita, se 
najprej nauči varne uporabe orodja ter 
zatem s sekiro naseka trske in les za 
kurjavo. Pred večjimi gradbenimi posegi se 
kar štirje fantje prijavijo k izpitu za sekiro in 
do konca dneva se dva že ponašata z 
opravljenim izpitom, njuna prijatelja pa sta 
uspela priti do polovice. 
 

Bratje, ki so se pred kratkim priselili v bližino igrišča, se zaradi jezikovnih barier navadno lotevajo 

skupinskih izzivov, med katerimi se učijo razsežnosti slovenskega jezika in komunikacijskih veščin, 

tokrat izdelujejo vsak svoj izdelek: prvi avtomobil, drugi hiško in tretji pištolo. 



Med delovnim procesom v Lesarskem kotičku se nekateri otroci popolnoma zatopijo v delo in 

pozabijo na vse ostalo. Pogosto pa otroci radovedno sprašujejo za nasvete in poznavalsko 

pojasnjujejo svoje ustvarjalne načrte ter ob zaključku dneva radi skupaj s prijatelji preverjajo 

rezultate, preskušajo izdelke v igri in oblikujejo sklepne ugotovitve, medtem ko drugi še hitijo z 

zadnjimi posegi. Kot pravi osnovnošolka Aleksandra, medtem ko izdeluje napravo za trening 

ravnotežja, uživa v pridobivanju praktičnih izkušenj v Lesarskem kotičku, ker jo lahko pripravijo na 

življenje. 

Pomladno reportažo iz Lesarskega kotička je pripravila nova sodelavka. 


