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POVZETEK 

 

Izkušnje s prostorom se začnejo v najzgodnejšem otroštvu, takoj ko se otrok začne ločeno 

zavedati sebe in prostora in ko začne raziskovati prostor okoli sebe. To pa so tudi ene od prvih 

izkušenj matematike v otroštvu. 

 

Teoretični del diplomske naloge obravnava razvoj nekaterih miselnih struktur predšolskih 

otrok, ki so pomembne pri usvajanju prostora, osnovne značilnosti pri zaznavanju prostora in 

kasneje orientacije v prostoru. Vključuje tudi razvojne značilnosti otrok na področju jezika ter 

opisuje nekaj teorij o razvoju govora. 

 

Empirični del prikazuje rezultate raziskave, v kolikšni meri z načrtovanimi matematičnimi 

dejavnostmi vplivamo na jezikovni razvoj otrok ter uporabo in razumevanje matematičnih 

pojmov s področja orientacije v prostoru. 

 

 

Ključne besede:  

predšolski otrok, matematika, zaznavanje prostora, orientacija v prostoru, jezik, jezikovni 

razvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

SUMMARY 

 

The experience with space starts in the earliest childhood when a child becomes aware of 

himself separately from space and starts exploring what surrounds him. That is also one of the 

first forms of mathematics in early childhood. 

 

The theoretical part of the thesis deals with the development of certain mental structures of 

preschool children that are important to their managing of space, basic features for the 

perception of space and later orientation in space. It also includes the developmental 

characteristics of children in the field of language and describes some of the theories relating 

to the development of speech. 

 

The empirical part provides an insight into research results, more precisely to what extent 

planned mathematical activities influence the language development of children, and the use 

as well as the understanding of mathematical concepts in the field of orientation in space. 
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UVOD 

 

Matematika je vključena v vsakdan našega življenja, prav tako tudi v življenja naših malčkov. 

Matematika nista le štetje in računanje, ampak vključuje še mnogo drugih poglavij. Zato sem 

se odločila, da matematiko vključim tudi v vsakdan mlajših otrok v vrtcu, starih od 2 do 3 let, 

in jim jo približam na njim razumljiv način oziroma primerno glede na njihovo razvojno 

stopnjo.  

 

V prvem starostnem obdobju predšolskega otroka ima pomembno vlogo v razvoju tudi razvoj 

na področju jezika in mišljenja otrok. Po Piagetu se po drugem letu starosti mišljenje otrok 

preveša iz senzomotorične stopnje mišljenja na predoperativno stopnjo. 

 

Vzgojitelj, ki načrtuje vzgojno delo, mora poznati razvojne značilnosti določene starosti otrok 

in dejavnike, ki vplivajo na otrokovo rast in razvoj ter razvojne faze mišljenja. Na osnovi 

poznavanja razvojne psihologije in otrok lahko vzgojitelj vključuje otroke v ustrezne 

aktivnosti, te pa razvijajo otrokovo mišljenje in vodijo v osvajanje matematičnih predstav in 

pojmov. Namen uvajanja otrok v matematična spoznanja je pravilno vodenje otroka v razvoju 

njegovih miselnih funkcij (Juriševič, 1990). 

 

Prav tako se v tem obdobju intenzivneje razvijajo govorni organi in zmožnosti izražanja, kar 

se poveže v intenziven govorni in jezikovni razvoj. Z matematičnimi dejavnostmi, ki so 

problemsko zasnovane, želim otroke spodbuditi k mišljenju in govornem izražanju. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom podrobneje opisala razvoj miselnih struktur v prej 

omenjenem starostnem obdobju, predvsem na področju matematičnih predstav o prostoru in 

orientaciji v prostoru, pomena matematike in jezika skozi kurikulum, nekatere razvojne 

značilnosti otrok na področju jezika ter medpodročno povezovanje matematike in jezika. 

 

V empiričnem delu bom predstavila nekaj načrtovanih matematičnih dejavnosti, ki vplivajo 

na mišljenje otrok in jih spodbujajo h govornem izražanju. Raziskovanje bo potekalo v treh 

korakih: 1. ugotavljanje razumevanja in uporaba matematičnih pojmov ob preprosti 

dejavnosti; 2. načrtovanje in izvajanje matematičnih dejavnosti, diskusija in dialog z otroki; 3. 

ugotavljanje napredka pri razumevanju in uporabi matematičnih pojmov ob ponovitvi prve 
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preproste dejavnosti. Dejavnosti bom izvajala v skupini otrok, starih od 2 do 3 leta, in 

opazovala njihovo jezikovno izražanje in razumevanje predlogov za opisovanje položajev v 

prostoru. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 MATEMATIKA IN VSAKDAN V VRTCU 

 

Za otrokov razvoj imajo velik pomen okolje, v katerem se otrok nahaja, giblje, razgleduje, in 

materiali, s katerimi rokuje, se igra, jih sestavlja, primerja, opazuje. Vse to močno vpliva tudi 

na razvoj na matematičnem področju. Preko izkušenj otrok spoznava osnovne matematične 

pojme, zato je dobro, da otroku omogočimo čim bolj razgibano okolje in raznovrstne 

materiale, ki ponujajo bogate izkušnje za hitrejše in boljše razumevanje prostora. 

 

Prihod v vrtec je povezan z različnimi rutinskimi dogodki. Matematiko lahko srečamo 

povsod: v obliki napisov svojih imen in simbolov nad obešalnikom za oblačila in polico za 

čevlje, v pogovoru o obuvanju levega in desnega copata, v pogovoru o uri, ko otrok pride, in 

o uri, ko bo prišel nekdo ponj, v razporedu dejavnosti skupine tistega dne v vrtcu ipd. 

 

Obroki so priložnosti za manipulacijo z objekti. Poleg tega je pripravljanje mize, ki ga 

ponavljamo vsak dan, smiselno izkoristiti za pridobivanje znanja. Otroci na primer preštejejo 

sebe in potreben pribor, zložijo prtičke na trikotnike ali na pol, pogovarjamo se o količini 

hrane, ki jo kdo poje, prirejajo eden enemu … Tudi priprave na spanje in počitek lahko 

zajemajo razporejanje ležalnikov, dogovore, kje bo kdo spal (levo ali desno od mize), 

odlaganje obutve na določena mesta, pospravljanje igrač na stalna mesta. Vse našteto je 

potrebno samo po sebi in je zato otrokom blizu. Poleg tega ne čutijo, da s sodelovanjem pri 

teh dejavnostih izkazujejo matematično znanje in zato niso pod pritiskom in obremenjeni s 

samodokazovanjem (Marjanovič Umek, 2001). 

 

Najrazličnejše dejavnosti v vrtcu otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih 

pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj je majhno, česa je več in česa 

je manj, v čem so si stvari podobne in v čem različne, kaj je zunaj in kaj znotraj itd. Otrok ob 

pridobljenih izkušnjah spoznava, da je mogoče nekatere naloge in vsakodnevne probleme 

rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, 

zato praviloma išče nove situacije, ki so vsakič znova izziv za njegove preizkušnje njegove 

rešitve problema in potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja (Kurikulum, 1999). 
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Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo znanje v obliki sporočil. Otrokom nudi 

priložnost, da sreča zapise števil, zapise datumov, simbole, grafične prikaze, meritve, primere 

geometrijskih teles in likov, ki jih še ne more zapisati sam. Sporočila iz okolja otroku 

pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja. Otrok na primer 

v igralnici opazuje uro, na katero se vzgojitelj vedno obrača, hkrati pa mu razloži in pojasni, 

kdaj približno pridejo starši ponj. Otrok v tistem trenutku še ne razume pojma časa (oziroma 

si ga razlaga po zaporedju dejavnosti, npr.: ko se zbudim), hkrati pa  se lahko orientira tudi na 

opisan položaj urinih kazalcev.  

 

V vrtcu, še posebno v posameznem oddelku, npr. igralnici, je veliko urejenega matematičnega 

okolja, tako je tudi v vsakdanjem življenju: igrače po kotičkih, kocke, dojenčki, gumbi, 

plastični žebljički, sestavljanke, karte, barvice, avtomobili, manjše žoge, telefoni, ploščice s 

številkami, plastični denar, družabne igre, načrti, lopatke, lončki, modelčki, tehtnice, metri, 

vrvi, simbol skupine na vratih igralnice … Spodbudno okolje dopolnjujejo sporočila na 

stenah: ure, koledarji, plakati s številkami, načrti, grafični prikazi in različni zapisi 

(Marjanovič Umek, 2001). 

 

V garderobi otroci dobijo vsak svoj simbol in ime nad omarico ali obešalnikom za oblačila. 

Urejeno matematično okolje pomeni tudi, da vzgojiteljica okolje prilagaja in spreminja glede 

na potrebe in zanimanje otrok. Zamenja plakate, če se nanje otroci ne odzivajo, zamenja 

igrače na najbolj dostopni polici, ker otroci med letom zrastejo in jih zanimajo druge stvari, za 

nekaj časa umakne gumbe, ko opazi, da otroci ne posegajo po njih, in jih ponovno ponudi čez 

nekaj tednov, ko se bodo otroci z njimi igrali bolj zahtevne igre urjenja. Prav tako dodaja 

zahtevnejše sestavljanke in knjige na dostopnejša mesta. Ko opremlja okolje, mesta igrač, če 

se da, označi s simboli in napisi (Marjanovič Umek, 2001). 

 

Matematično okolje nas spremlja povsod, tudi doma. Na poti proti domu lahko opazujemo 

oblike prometnih znakov, prepoznavamo in se pogovarjamo o simbolih na vratih pred 

vstopom v trgovino, ceni in količini posameznih izdelkov v trgovini, opazujemo, kateri je 

pravi ključ za vhodna vrata ipd. Doma opazujemo ureditev oziroma razvrstitev igrač, 

jedilnega pribora, oblačil itn. Okolje nam ponuja učenje o matematičnih pojmih, le prepoznati 

jih moramo in izkoristiti priložnosti, da jih doživi tudi otrok. 
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2 RAZVOJ MISELNIH STRUKTUR ZA RAZVOJ MATEMATIČNIH PREDSTAV 

 

2.1 Razvoj zaznavanja 

 

»Vse, kar otrok izve o zunanjem svetu, dobi preko čutil. Zato so ta zaznavanja zelo 

pomembna v celotnem obdobju duševnega razvoja in razvoju drugih psihičnih procesov. 

Zaznavanje v predšolskem obdobju postane (bolj) namerno in racionalno. Otrok se vse manj 

zadovoljuje s prvimi vtisi, zato se vedno bolj usmerja na posamezne lastnosti, ki jih analitično 

razčlenjuje in sintetizira z že usvojenimi znanji v nova spoznanja. Bistvo zaznavnega razvoja 

v predšolskem obdobju temelji na razvoju sposobnosti analize in sinteze zaznanega.« (Horvat, 

Magajna, 1989, str. 126) 

 

Kljub hitremu razvoju zaznavnih sposobnosti pa zaznavni razvoj predšolskega otroka še 

zdaleč ni končan. Otrokovo zaznavanje je še precej celostno, nedefinirano in razpršeno. 

Pogosto lahko del celote predstavlja kar celoto in obrnjeno – pogosto otrok ob zaznavi celote 

ne more dojeti, da ima ta razmeroma samostojne dele. Sam proces razvoja se po četrtem letu 

ne osredotoči več tako močno na sam razvoj zaznavnega aparata (vid, sluh, vonj …), temveč 

vse bolj na splošni mentalni razvoj. Ta vpliva na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, 

sintetiziranje delov v celote, povezovanje s preteklimi izkušnjami in podajanje zaznanega z 

različnimi sredstvi, kot so govor, praktična dejavnost in igra (prav tam). 

 

Tudi prostorska spoznanja so povezana z zaznavanjem. To namreč vključuje stimulacijo 

senzornih živcev in z njimi povezanih impulzov, ki se prenašajo do možganov. Velik del 

človekovega razumevanja prostora se razvije na podlagi sposobnosti za njegovo vizualno 

zaznavanje. Pri vidu je zaznava sestavljena iz sprejema svetlobe na očesni mrežnici. Zaradi 

ločene postavitve človeških oči, le-ta vodi v oblikovanje dveh rahlo različnih podob, ki se s 

pomočjo nevronov prenašata do možganov, mišljenje pa jima omogoča, da se rekonstruirata 

kot celovita, integrirana tridimenzionalna podoba (Kovačev, 2006).  

 

Proces razvoja zaznavnih funkcij se pri otrocih ne razvija spontano, temveč pod vplivom 

prakse in učenja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Pišek; diplomska naloga 

6 

2.1.1 Zaznavanje prostora 

 

Prostor je nesnovno in neomejeno območje, v katerem telesa so in se gibljejo. Opredeljujemo 

ga skupaj s časom (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2008). Matematiki proučujejo 

prostore v različnih razsežnostih, z različnimi povezanimi strukturami in z osnovnimi 

matematičnimi modeli. 

 

Človekovo zaznavanje prostora je kompleksen proces, ki vključuje več spremenljivih 

lastnosti. Različni ljudje lahko različno zaznavajo celo isti prostor. Njihovo zaznavanje je pod 

močnim vplivom njihovih osebnih potreb, motivov, pričakovanj in njihove osebnosti. Otrok 

pridobiva zaznavne informacije sočasno z lastnim gibanjem po prostoru. Lahko jih dobi 

neposredno od prostora, v katerem se giblje, in jih uporablja, ko napreduje v njem. Njihova 

uporaba pa je lahko zelo raznolika. V primeru, da je mogoče zbrati dovolj zaznavnih 

informacij, da so te dovolj točne in specifične, potem te informacije usmerjajo in zagotavljajo 

dobro orientacijo in varno gibanje po prostoru brez posebne pomoči spomina (Kovačev, 

2006). 

 

Otrok začne zelo zgodaj raziskovati prostor okoli sebe. Najbolj pa takrat, ko se začne plaziti, 

hoditi, skratka ko se začne sam premikati po prostoru in ga zaznavati z vsemi čutili.  

 

Otrok opazuje predmete okoli sebe – kje ležijo igrače v prostoru, kasneje opazuje druge 

stavbe glede na dom ali vrtec, riše načrte po svoji zamisli, izdeluje makete stavb in okolice, 

opazuje ter se igra z zemljevidi ipd. Otrok naj raziskuje okolico, obiskuje naj posamezne 

prostore (na primer v vrtcu) in naj ima priložnost preživeti tam dovolj časa, da prostor razišče, 

prepleza, pretipa. Predvsem pri mlajših otrocih je potrebno poskrbeti za varnost ob 

neomejevanju otrokovih želja po raziskovanju prostora. Vse to so prostorske izkušnje otroka, 

ki mu nudijo vsestransko zaznavanje prostora. 

 

Prostor doživljamo kot razširjanje lastnega telesa. Pomanjkljiv občutek za prostor je pogosto 

povezan z motenim zavedanjem lastnega telesa. Problem pri zaznavanju se lahko pojavi tudi 

kot posledica slabega vidnega zaznavanja, pomanjkljive pozornosti, ki jo otrok namenja 

okolju ali čustvene težave (Rebec-Marinkovič, 2002). 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
http://sl.wikipedia.org/wiki/Neskon%C4%8Dnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Telo_(fizika)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Matemati%C4%8Dni_model&action=edit&redlink=1


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Pišek; diplomska naloga 

7 

Kako se otrok znajde v prostoru, lahko vzgojitelj pogosto opazuje pri gibalnih dejavnostih in 

vsakodnevnih opravilih in navodilih (odnesi ven, stopi na, poglej nazaj, kaj je pod mizo, stopi 

za ipd.). Občutek za prostor krepimo tudi z dejavnostmi zaradi reda pri rutinskih opravilih. 

Zelo pomembno je besedno opisovanje, ko otroci in vzgojitelji govorijo, kaj delajo, ali 

sočasna ponazoritev in poslušanje.  

 

Pri gibalnih dejavnostih lahko otrok utrjuje svoje znanje preko lastnega telesa. Svoje telo 

premika po prostoru po navodilih vzgojiteljice ali gibalne igre. Če zna otrok manipulirati s 

svojim telesom, bo znal tudi s predmetom (prav tam). 

 

Izkušnje, ki jih je otrok deležen pri gibalnih dejavnostih, so vezane na čas in prostor. Z 

gibanjem otrok neposredno doživlja prostor. Brez te izkušnje bo predstava o prostoru nejasna, 

zabrisana. Otrok naj izkušnje pridobi preko svojega telesa tako, da bo sam aktiven in da bo 

imel možnost reševati problem s konkretnimi predmeti.  

 

2.1.2 Orientacija v prostoru 

 

Pomembno področje v razvoju matematičnih pojmov v predšolskem obdobju je tudi 

orientacija v prostoru. Otroka spodbujamo, da se orientira v prostoru; najprej glede nase, nato 

glede na druge osebe (tudi predmete), kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi 

predmeti in osebami. Pri tem uporablja izraze, kot so: v, na, nad, spodaj, zgoraj, levo, desno, 

skozi, proti … (Hodnik Čadež, 2004). 

 

»Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po najbolj pomembnih 

lastnostih: oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Te zmožnosti se oblikujejo le 

postopno, za kar otrok potrebuje ustrezne telesne in miselne izkušnje. Orientacija v prostoru 

se začne pri predšolskem otroku na osnovi razlikovanja prostorskih odnosov lastnega telesa. 

Otrok najprej ločuje in imenuje svojo desno roko, na podlagi razlikovanja desne in leve roke 

prične razlikovati parne dele telesa in šele nato razpored predmetov v prostoru. Sprva 

sodelujejo pri določanju prostorskih odnosov okoliških predmetov gibi oči, glave in celega 

telesa.« (Horvat, Magajna, 1989, str. 129–130) 

 

Pri opazovanju otrok sem opazila, da imenovanje leve in desne roke ni tako pomembno za 

osnovno razvijanje orientacije v prostoru; pomembno je, da se otroci zavedajo parnosti delov, 
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s tem se začne razvijati zavedanje smeri v prostoru. Otrok se zave, da ima dve roki, kasneje 

ugotovi, da jih različno imenujemo in da nas to poimenovanje pelje do nekega cilja – obrni se 

levo ali obrni se desno (s pravilno orientacijo v smeri levo in desno se nam do 3. leta starosti 

ne mudi). 

 

»Malčki za prostorsko predstavo najpogosteje uporabljajo zunanja znamenja, starejši 

predšolski otroci pa že zmorejo pri orientaciji v prostoru uporabljati preproste zemljevide.« 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 47) 

 

Otrok uživa v tem, da prenaša igrače iz enega konca na drugega, da jih daje v razne posode in 

škatle ter jih jemlje ven. Ko je starejši, se začne po prostoru gibati bolj drzno (pleza po lestvi, 

spušča se po toboganu, vozi se s skirojem ipd.), uživa pri sestavljanju in razstavljanju 

sestavljank, pri zlaganju kock. Pri igri hoče velikokrat sam ugotoviti, kako rešiti določene 

probleme, npr. kako iz kock sestaviti neko obliko, kako se skriti, da ne bo viden, kako spraviti 

predmet skozi odprtino ali kako zapolniti ploskev z barvami. Včasih nepravilno oceni velikost 

prostora, v katerega poskuša zlesti in se zagozdi, ker še nima dovolj prostorskih izkušenj. Ko 

se ukvarja z različnimi materiali in z ljudmi ter rešuje prostorske probleme, začne razumevati 

osnovna prostorska razmerja v svoji neposredni okolici. Zaradi tega se lahko po prostoru 

samozavestno giblje in v njem deluje. Razumevanje teh osnovnih prostorskih predstav je 

podlaga za veliko bolj kompleksno razumevanje prostora (Sodja, 2008). 

 

Dejavnosti orientacije lahko izvajamo na prostem, v vsakodnevnih situacijah, ko se otrok 

postavlja v različne položaje, ali pri gibalnih dejavnostih, kjer se mora orientirati. Zelo 

priljubljena igra za razvijanje orientacije v predšolskem obdobju je skrivanje predmetov. 

Otroci predmete iščejo in pripovedujejo, kje so jih našli. 

 

3 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

3.1 Cilji 

 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 64) našteje naslednje globalne cilje za področje matematike: 

- »seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja, 

- razvijanje matematičnega mišljenja, 
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- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.« 

 

Med konkretnimi cilji, ki so našteti v nadaljevanju, najdemo naslednje cilje, ki so pomembni 

za razvoj prostorskih predstav (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 65): 

- »otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

- otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.« 

 

3.2 Primeri dejavnosti za področje orientacije 

 

Otrokov razvoj je odvisen tudi od pripravljenega matematičnega okolja. Dejavnosti morajo 

biti načrtovane tako, da (Pound, 1999):   

- spodbujajo otrokove lastne interese, 

- vključujejo v igro, otroško učenje tudi odrasle osebe, 

- zadovoljijo otrokovo potrebo po igri in igranju ter 

- spodbujajo socialne interakcije še z drugimi. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je za razvijanje prostorskih predstav naštetih kar nekaj 

dejavnosti. Med primeri dejavnosti za otroke od 1. do 3. leta starosti najdemo naslednje:  

- iz posameznih delov sestavi celoto, se igra z igračami, ki zahtevajo vstavljanje predmetov 

v odprtine, in s sestavljankami (puzzles), primernimi njegovemu razvoju; 

- rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti in položaja (spodaj, zgoraj, levo, 

desno); 

- raziskuje svojo igralnico in vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere lahko 

zleze, prehode, predore, luknje in se pogovarja o tem, kje je kaj opazil; 

- postavlja se v razne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, vzpetine, hriba, ko 

leži pod posteljo ali omaro, ima na razpolago veliko ogledalo, kjer se vidi v celoti, pleše v 

škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po labirintu v snegu; 

- opazuje, kaj je zunaj in kaj znotraj, daje stvari noter in ven iz škatel s pokrovi, skriva 

stvari in jih išče, primerja stvari po zunanjem videzu in po vsebini, enake lončke z 

različnimi vsebinami (različne barve v enakih lončkih, različni bomboni v enakih 

vrečkah) in različne zunanjosti z enako vsebino (več oblik škatel enakega mleka); 
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- ob vsakdanjem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno in preprosto orientacijo v 

prostoru; 

- na svojem telesu se uči pojme levo in desno, spodaj, zgoraj, zadaj, spredaj. 

 

Za otroke od 3. do 6. leta starosti so navedeni naslednji primeri dejavnosti, s katerimi si otrok 

razvija prostorske predstave (zapisala bom samo tiste, ki jih kurikulum ne našteje že za 

prejšnjo starostno skupino): 

- opazuje, kje ležijo druge stavbe glede na vrtec, riše načrte po svoji zamisli, po predlogah 

in po spominu, izdeluje makete stavb in okolice, se igra z zemljevidi;  

- igra  se igre navodil, kjer mora vnaprej premisliti, kam bo vrstnika poslal (naprej, levo, za 

klopjo desno), da bo prišel na zamišljeni cilj; pogovarja se o kriterijih razvrščanja (po 

videzu ali vsebini); 

- shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče, košare (zaboj za lego kocke, škatla za lesene 

kocke, košara za punčke, polica za avtomobile itn.). 

 

Predšolski otroci pred vodeno vzgojiteljevo aktivnostjo potrebujejo samoiniciativno igro v 

spodbudnem, njemu prijetnem okolju in s konkretnimi materiali. 

 

3.3 Vloga odraslih
1
 

 

Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo pomembne 

vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma. 

Opazovati morajo razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, ki jih ponujajo 

posameznemu otroku. Opazovati morajo otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšemu 

trenutku (glede na razvoj in zanimanje) pomagajo razširiti matematično znanje. Z otrokom se 

morajo zelo veliko pogovarjati. V pogovoru lahko mimogrede uporabljajo matematične 

izraze, opišejo možen način reševanja problema, štejejo ipd. Tudi v povezavi z dejavnostmi 

drugih področij je mogoče razvijati otrokove spretnosti, med njimi uporabo bolj ali manj 

standardnih »matematičnih« pripomočkov, metod in postopkov. Vse dejavnosti, ki nastopajo 

kot primeri, so le ideje za delo, ponujene pa morajo biti v obliki izbire za otroka in v obliki 

dejavnosti, ki dopušča dinamično prilagajanje težavnosti naloge otroku. 

 

                                                 
1
 Po Kurikulum za vrtce, 1999, str. 72–75. 
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Ob matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu morajo v veselje, doživeti 

mora uspeh ob svojih rešitvah. Zato je pomembno, da odrasli sprejemajo otrokove napake kot 

priložnost za napredovanje otroka. 

 

Otroka spodbujajo in mu ponujajo tudi dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve 

poskusov, npr. spuščanje različnih kock po klancu, tudi sami ponavljajo prikazovanje – 

posamezni korak igre, pogovor ponavljajo toliko časa, dokler otroka zanima in ga veseli. 

 

Vrtec naj bo okolje, ki ga otrok lahko raziskuje. Otroci naj obiskujejo posamezne prostore v 

vrtcu in imajo priložnost preživeti tam dovolj časa, da prostor raziščejo, preplezajo, pretipajo. 

Odrasli, če morejo, fotografirajo detajle v igralnici in na sprehodih pod različnimi vidnimi 

koti in z otroki razpravljajo o slikah. Predvsem pri mlajših otrocih je potrebno poskrbeti za 

varnost ob neomejevanju otrokovih želja po raziskovanju prostora.  

 

Svoje veselje ob uspešni otrokovi rešitvi problema naj odrasli vedno pokažejo tudi otroku. Ob 

vsakem individualnem napredku otroka pohvalijo za uspeh. Pri tem morajo biti pozorni na to, 

da so vsi otroci deležni približno enake količine pohval, čeprav ne nujno vsi za uspeh na istem 

področju. Za otrokovo zaupanje je pri tem pomembno tudi, da odrasli sprejme otrokov 

dosežen napredek in njegovo znanje upošteva ob naslednji priložnosti. 

 

Povezovanje s starši in izmenjavanje informacij o otrokovih dosežkih in sposobnostih za lažjo 

presojo o tem, kaj otrok zmore in kaj ga veseli, je ključno za spodbudno vzdušje pri 

matematičnih dejavnostih.  

 

4 RAZVOJ JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI PRI OTROKU V PREDŠOLSKEM   

OBDOBJU 

 

Otroški govor je ena bolj zapletenih psihičnih funkcij, ki se zlasti v obdobjih dojenčka, 

malčka in otroka v zgodnjem otroštvu razvija zelo hitro in tudi na ravni kakovosti že pri 

približno petih oziroma šestih letih doseže razvojno stopnjo, ko se lahko otrok sporazumeva z 

okoljem in razume govor drugih oseb (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

Razvoj govora, jezika in komunikacije je zelo zapleten proces, ki začne teči takoj po 

otrokovem rojstvu. Z vsakim nadaljnjim dnem se govorne sposobnosti oblikujejo in bogatijo. 
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Z govorom izražamo svoje potrebe, misli, želje, hotenja. Govor se začne razvijati v 

predšolskem obdobju in se nadgrajuje celo življenje. Pomembno je, da se zavedamo, da se 

otroci med seboj razlikujejo v tem, kdaj usvojijo določene faze, da pa je zaporedje faz, po 

katerih se razvija govor, univerzalno. 

 

»Govor je izredno pomemben pokazatelj duševnega razvoja in se skozi predgovorne faze 

razvije že koncem drugega leta življenja. Toda pravi razvoj se nato šele začenja in 

najizrazitejše obdobje govornega razvoja je čas med 2. in 6. letom starosti.« (Horvat, 

Magajna, 1989, str. 154) 

 

Značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju govorijo v prid dejstvu, da delo s 

predšolskim otrokom prilagodimo po vnaprej začrtanem programu (Kurikulum za vrtce, 

1999), ki zagotavlja otroku aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu, mu nudi možnosti 

spoznavanja in učenja strategij tvorjenja besedil v različnih govornih položajih ter možnost 

spoznanja, da je vloga, ki jo opravlja neka jezikovna oblika, odvisna od mnogih dejavnikov. 

 

Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo v dve večji skupini, in sicer na 

notranje, psihološke in fiziološke, ter zunanje, socialne in sociološke. Med notranje štejemo 

prirojene predispozicije za razvoj govora, motivacijo, čustveno stanje. Pomembno vlogo pri 

razvoju govora in mišljenja imajo tudi sociološki dejavniki, ki vplivajo na nekatere psihološke 

dejavnike. Med zunanje dejavnike pri oblikovanju otrokovega govora štejemo tudi socialni 

položaj družine, izobrazbeno strukturo staršev, širše družbeno okolje, v katerem družina živi, 

upoštevati pa moramo tudi število otrok v družini (Kranjc, 1999). 

 

Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar samo t. i. jezikovne 

vzgoje v vrtcu. Vzgojiteljica naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajala govorni zgled in tako 

neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (slovnične in sporazumevalne), 

kar bi predstavljalo prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v vrtcu. 

 

V vrtcu seveda otrok razvija tudi svoj govor. Na njegov razvoj vplivajo tako zunanji kot 

notranji dejavniki, in sicer tako sociološki in socialni kot biološki in psihološki. Pomembno 

mesto med zunanjimi dejavniki zavzema govor odraslih, kar pomeni, da mora vzgojiteljica 

dobro poznati in paziti na svoj stil komunikacije. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Pišek; diplomska naloga 

13 

»Razvoj govora predšolskega otroka lahko razdelimo v dve fazi, in sicer predjezikovno in 

jezikovno fazo. Predjezikovna, ko otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, se konča 

kmalu po vstopu v vrtec, potem pa smo priča razvoju v okviru jezikovne faze. Otrok od 

prvega leta dalje usvaja besede, slovnična pravila za njihovo pregibanje in tvorjenje, uči se 

pravil tvorjenja izrekov in besedil. S tem raste njegova slovnična zmožnost. Hkrati ob razvoju 

slovnične zmožnosti pa se otrok postopoma uči tudi pravil, kdaj in kako reagirati s katerim od 

jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, in s tem pridobiva tudi sporazumevalno zmožnost.« 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 79) 

 

»V zgodnjem otroštvu je ena izmed osnovnih nalog za otroka, da razvije jezikovno zmožnost, 

torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe. Jezikovna zmožnost seveda ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z 

okoljem, marveč implicira še mnogo več. Stopa v interakcijo tudi z igro, umetnostjo, 

matematiko in še z drugimi področji. Otrok se v tem obdobju uči sporočati svoje izkušnje na 

različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje. 

Razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in kreativnega mišljenja. Jezik se 

razvija v polnopomenskem kontekstu, ko ima otrok razlog ter možnost sporočati svoje ideje in 

ko čuti potrebo po vedenju. Odrasli naj bi skušali razumeti in spoštovati komunikacijo tako z 

jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi.« (prav tam, str. 80) 

 

Za področje jezika lahko torej rečemo, da je povezano z vsemi drugimi področji dejavnosti v 

vrtcu. 

 

4.1 Jezik v Kurikulumu za vrtce 

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 

vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim 

jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in 

tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti 

sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi prvinami, razvoj 

jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

»Jezik je tista komponenta človekovega življenja, ki je prisotna tako rekoč povsod. Tudi v 

Kurikulu za vrtce ima področje jezika posebno funkcijo. V bistvu je neke vrste povezovalni 
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člen med vsemi področji dejavnosti, pa tudi sicer življenja in dela v vrtcu.« (Marjanovič 

Umek, 2001, str. 104) 

 

4.1.1 Cilji s področja jezika iz Kurikuluma za vrtce 

 

Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete. 

Spodaj bom naštela nekaj temeljnih ciljev, ki so povezani s temo diplomske naloge (po 

Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32): 

- »otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost); 

- otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah; 

- otrok se uči samostojno pripovedovati; 

- otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovanih struktur (število, količina, teža, prostor, čas), pri medosebnih odnosih; 

- otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.« 

 

4.1.2 Vloga odraslih
2
 

 

Odrasli, ki delajo z otroki, morajo pozorno spremljati govorni razvoj otroka.  

 

Hkrati pa naj: 

- se z otrokom čim večkrat pogovarjajo kot z enakopravnim partnerjem in ga spodbujajo 

pri uvajanju komunikacije; 

- pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo; 

- pozorno poslušajo komunikacijo med otroci in poskušajo teme, ki jih je uvedel otrok 

sam, razširiti in poglobiti; 

- se pogovarjajo z otrokom o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se srečujejo doma in v vrtcu; 

- »izkoristijo« naj vse dejavnosti za pripovedovanje, pogovor; 

- nudijo otrokom možnost sodelovanja v dialožni situaciji; 

                                                 
2
  Po Marjanovič Umek, 2001, str: 84, 85. 
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- nudijo otroku možnost poslušanja različnih oblik sporočanja med odraslimi, npr. 

pogajanje, razpravljanje, načrtovanje; 

- pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporabljajo čim več različnih pripomočkov, od 

leposlovnih in strokovnih knjig, revij do drugega slikovnega avdio gradiva. 

 

4.2 Faze otrokovega razvoja govora 

 

Vzgojiteljica mora poznati posamezne faze otrokovega govornega razvoja, da lahko v 

določenem govornem obdobju pravilno vpliva na razvoj. 

 

Razvoj govora je v zgodnjem obdobju izredno hiter. Za novorojenčka sta jok in smeh glavna 

načina govornega izražanja, približno dve leti star otrok pa se je že sposoben pogovarjati z 

drugimi (Marjanovič Umek, 1990). 

 

Razvoj govora je proučevalo mnogo znanstvenikov, ki so ga razdelili na več obdobij. Sama 

sem se odločila, da navedem delitev govora po ruskem psihologu Kornilovem in slovenskem 

logopedu Omerzu, ki delita govor otroka na štiri faze (prav tam): 

- pripravljalo – predfonemično obdobje (prvo leto življenja), 

- obdobje oblikovanja govora – doba malčka (od prvega do tretjega leta), 

- predšolska doba govornega razvoja (od tretjega do sedmega leta starosti), 

- doba šolarja (obvladovanje pisanja in govora). 

 

4.2.1 Pripravljalno – predfonemično obdobje 

 

Prvo obdobje v govornem razvoju vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in naključno 

posnemanje glasov brez razumevanja njihovega pomena (Marjanovič Umek, 2006). 

 

Novorojenček takoj po rojstvu zakriči, krik je refleksnega značaja. Raziskovalci to obdobje 

imenujejo doba kričanja, saj otrok razvija čustveno ugodje in neugodje, ki ju izraža z jokom 

in kričanjem. Različne oblike joka so edina otrokova vokalizacija. Ločimo tri različne joke, s 

katerimi otrok izraža jezo, lakoto ali bolečino. 

 

Ob koncu drugega in tretjega meseca nastopi bebljanje. Gre za usvajanje dvoustničnih glasov. 

Tudi to je nenamerno in refleksivno in je le izraz ugodja in neugodja. 
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V šestem mesecu postajajo otrokovi glasovi prepoznavni. Otrok oblikuje različne kombinacije 

glasov, ki jih lahko opišemo, kot opisujemo glasove govora odraslih. Običajno se izmenjujejo 

in ponavljajo. 

 

Po šestih mesecih se začne obdobje čebljanja – otrok ritmično ponavlja zloge. Glasovi 

nastajajo nenamerno in potekajo kot igriva dejavnost. V tem obdobju otrok začne posnemati 

govor odraslih. Proti koncu prvega leta se zelo razvije slušno dojemanje, tako se razumevanje 

govora izboljša. Otrok razume besede ja, ne; odgovarja na pa-pa in podobno z ustreznimi 

kretnjami (Marjanovič Umek, 2006). 

 

4.2.2 Obdobje oblikovanje govora – doba malčka 

 

Ta doba se začne po prvem letu starosti in predstavlja proces prisvajanja izrazov, ki so 

povezani z najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka.  

 

Prvo besedo nekateri otroci spregovorijo že v osmem ali devetem mesecu, največ otrok pa v 

enajstem ali dvanajstem mesecu. O prvi besedi govorimo takrat, ko je zveza med besedo in 

poimenovanim predmetom smiselna. Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le tiste, ki 

ga zanimajo. To je obdobje, ko otrok zaradi še ne dovolj razvitega slušnega središča ne more 

natančno reproducirati besed. Tako je predvsem zato, ker je motorična plat otrokovega govora 

slabše razvita kot senzorična plat (Marjanovič Umek, 1990). 

 

Otrok razume mnogo več besed, kot jih je zmožen izgovoriti. Izrazi so povezani z 

najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka. Govorijo o ljudeh, vozilih, hrani, živalih … 

 

Obdobje prvega govora se začne med 15. in 18. mesecem starosti. To je čas, ko je otrok bolj 

stabilen in ga hoja ne zaposluje več toliko. Otrok tedaj spoznava, da ima vsaka beseda točno 

določen pomen. Postane radoveden. Sprašuje: Kaj je to? S tem vprašanjem se vedno obrača 

na odrasle in jih s tem opozarja na svojo rastočo potrebo po govornem izražanju (Marjanovič 

Umek, 2006). 

 

Ob koncu tretjega leta starosti normalno razvit otrok razlikuje vse glasove, tudi tiste, ki jih 

sam še ne artikulira pravilno. Otrok razume govor in sam govori, vendar je občutna razlika 
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med dojemanjem govora drugih in lastno govorno aktivnostjo. Razume od 800 do 1000 besed 

(Kranjc, 1999). 

 

4.2.3 Predšolska doba govornega razvoja 

 

V tem obdobju se stavek izpopolnjuje. Otrok začne uporabljati čase, sklanjatve, spregatve in 

začne posploševati predmete, ki imajo nekatere skupne značilnosti. Postopoma doseže stopnjo 

notranjega govora, kar privede do govora s samim seboj, igračami in živalmi. V tej dobi si 

otrok rad izmišlja zgodbe, v katerih se resničnost prepleta z domišljijo. Govori v počasnejšem 

tempu kot odrasli. Otrok zelo rad posluša pravljice, ki nanj vplivajo zelo ugodno, saj razvija 

domišljijo in širi besedni zaklad. Nekaterih besed še ne razume v pravem pomenu oziroma jih 

razume le delno in jih zato tudi ne uporablja (Marjanovič Umek, 1990). 

 

4.2.4 Doba šolarja 

 

Napredek pri izražanju šolskega otroka je očiten. Otrokov besedni zaklad se bogati, otrok 

vedno več govori, ne le o nečem, kar vidi in pozna, ampak tudi o stvareh, ki so v njegovi 

glavi, spominu, domišljiji ali načrtih, pa tudi o čustvih in abstraktnih pojmih. Malega šolarja 

boste slišali kovati rime, ko si bo pripovedoval šale in pripovedoval zgodbe  (Leach, 2004). 

 

Govorni razvoj poteka pri otrocih zelo različno, vendar mora vsak otrok preiti vse govorne 

faze razvoja. To, da otroci ne uporabljajo istih besed, enako dolgih stavkov ipd. pri isti 

starosti, pa je posledica različnih dejavnikov – družinskega okolja, vrtca, genetskih 

dejavnikov. 

 

4.3 Teorije o razvoju govora 

 

V nadaljevanju bom povzela nekaj teorij različnih avtorjev, ki so preučevali jezikovni razvoj 

predšolskega otroka. 

 

Piaget je na podlagi raziskav prišel do mnenja, da je jezikovni razvoj del splošnega 

kognitivnega razvoja, zato posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo. Kognitivni 

razvoj je videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo senzomotoričnih 

mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in okus; to raziskovanje omogoči izdelavo posebnih 
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in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. Začetne konkretne posplošitve se nato s pomočjo 

serij miselnih reorganizacij prevedejo v abstraktno védenje. Del tega abstraktnega védenja je 

jezikovno védenje; za njegov razvoj zato niso potrebni nikakršni posebni mehanizmi, ločeni 

od tistih, ki so potrebni za druge vidike intelektualnega razvoja (Kranjc, 1999). 

 

Stališče Noama Chomskega se od Piagetovega razlikuje v trditvi, da morajo biti vsaj nekateri 

jeziki razloženi s posebnimi mehanizmi za učenje jezika, ki vključujejo prirojeno védenje o 

splošni naravi slovnic. Ti mehanizmi so znani kot sredstvo za učenje jezika. Otrok mora torej 

svoje védenje o jeziku skupaj s celotnim jezikovnim sistemom zgraditi na podlagi nepopolnih 

in nenatančnih informacij. Chomsky je zato sklepal, da mora imeti človek prirojene 

mehanizme, ki kljub vsem naštetim težavam zagotavljajo jezikovni razvoj. Otrok naj bi se 

rodil z določenimi jezikovnimi zmožnostmi in posebnim jezikovnim znanjem, kar mu bo 

omogočilo naučiti se govoriti. To znanje se nanaša na jezikovno zmožnost (prav tam). 

 

Brunerjevo spoznanje o pomembnosti socialnega konteksta pri učenju jezika je povezano s 

Piagetovo idejo, da mora otrok pojem najprej razumeti, šele nato ga lahko jezikovno izrazi. 

Njuni stališči se razlikujeta predvsem glede pomembnosti, ki jo pripisujeta socialnemu okolju. 

Brunerjev pogled se razlikuje tudi od stališča Noama Chomskega. Bruner namreč meni, da pri 

razvoju jezika verjetno ne gre toliko za prirojeno jezikovno zmožnost kot za določeno 

prirojeno človeško dejavnost, ki ob opazovanju načina rabe jezika omogoča izpeljavo 

jezikovnih prvin. Pri tem prirojenih jezikovnih predispozicij popolnoma ne izključuje, marveč 

samo poudarja, da te ne morejo delovati, dokler otrok ne pridobi določenih izkušenj, ki mu jih 

posreduje posamezno okolje (prav tam). 

 

Kognitivne teorije razlagajo govorni razvoj v kontekstu razvoja pojmov. Njihovi avtorji 

menijo, da govorni razvoj temelji na spoznavnem nivoju (razvoju mišljenja). Pri učenju 

govora gre za interakcijo med dozorevanjem (za razvoj in splošne zakonitosti spoznavnega 

razvoja) in vzgojo, pri kateri je v ospredju komunikacija otrok–starši (Marjanovič Umek, 

1990). 

 

Strinjam se s teorijo Jeana Piageta in njegovih somišljenikov, da je jezikovni razvoj otrok del 

splošnega kognitivnega razvoja, ki se izpopolnjuje in gradi z otrokovim raziskovanjem sveta s 

pomočjo senzomotoričnih mehanizmov čutil (kot so vid, dotik, voh in okus). Hkrati na razvoj 

govora po mojem mnenju vpliva tudi drugo socialno okolje, v katerega je otrok vključen, ki 
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mu daje dovolj spodbud in možnosti, da svoj govor začne uporabljati. Menim, da če otrok ne 

bi imel vzroka in priložnosti za komuniciranje in sporočanje, bi se njegove jezikovne 

kompetence razvijale počasneje. Zato mislim, da je zelo pomembno, da otrokom nudimo čim 

več spodbudnega okolja za razvoj govornih kompetenc. Dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu, 

naj bodo dobro zasnovane, vključujejo naj veliko senzomotoričnih izkustev in naj bodo 

ustrezno zahtevne glede na otrokov razvoj mišljenja. Povezujemo jih lahko z vsemi področji 

kurikuluma, dejavnosti pa naj bodo otrokom približane kot igra.   

 

4.4 Vloga jezika pri vsebinah s področja orientacije 

 

Otrok se uči jezika preko vseh področjih; preko spontanih iger, komuniciranja z različnimi 

ljudmi, pripovedovanja. Pri matematičnih vsebinah je potrebno podajati pojme, ki označujejo 

lego v prostoru, ki so knjižni in jih uporabljamo v slovničnem smislu (Rebec-Marinkovič, 

2002). 

 

Veliko vlogo pri razvoju zaznavanja prostora in prostorskih odnosov ima vključevanje 

uporabe besed. Zlasti pa je velika uporaba govora pri razvoju zaznavanja prostorskih odnosov 

med predmeti. Pomembna sta razvoj govora in uporaba vse večjega števila predlogov (v, na, 

pod, nad, ob, za, pred, poleg, skozi ipd.) in kazalnih zaimkov. Pogosto ima otrok pravilne 

zaznave med predmeti v prostoru, pa tega ne more pravilno izraziti zaradi nezadostne govorne 

razvitosti, in nasprotno: otroci pogosto napačno izvedejo besedno navodilo (daj kocko pred 

lutko), ker ne dojemajo pomena besednih oznak, s katerimi označujemo prostorske odnose 

(Horvat, Magajna, 1989). 

  

Tako otrok usvaja socialno-senzorne izkušnje in se vključuje v zaznavno kulturo. Odrasli 

oblikujejo pri otroku metode za spoznavanje okolice, seznanjajo ga z zvoki, s sistemom 

glasov maternega jezika, geometrijskimi liki, hkrati pa ga učijo vse to tudi govorno 

poimenovati. Posledica tega je, da se otrok nauči dojeti zaznavni sistem, ki ga uporablja pri 

svoji zaznavni aktivnosti, ko analizira stvarnost, ki ga obdaja (prav tam). 

 

Otrok ima določene izkušnje in spoznanja o prostoru, preden uporablja ustrezne besede, ki 

označujejo prostorske pojme, tako npr. ve, da nekateri predmeti nekaj vsebujejo oziroma 

lahko vanje nekaj damo (skodelica, škatla, copat …), da imajo nekateri drugi predmeti 

podporno ploskev, na katero lahko kaj položimo (miza, postelja…). Te izkušnje so tudi 
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osnova, da se ustrezno prostorsko znajde, npr. otrok, star leto in pol, obrne škatlo z odprtim 

delom navzgor in vanjo da kocko ali položi punčko na in ne pod posteljico (Marjanovič 

Umek, 1990). 

 

Razvoj besed – predlogov, ki označujejo prostorske pojme, je postopen; predlogoma »v« in 

»na« (najdemo ju že v besednjaku otrok, starih dve do dve leti in pol) sledijo še drugi 

predlogi. Kljub temu, da v otrokovem govornem izražanju najdemo različne predloge, ne 

vemo, kaj te besede otroku v resnici pomenijo. Različne študije kažejo, da otroci upoštevajo 

nekaj splošnih strategij pri razvoju prostorskih pojmov in besed, vezanih na označevanje le-

teh (prav tam).  

 

V igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja razvoja, kar je za 

razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in zaželeno. 

 

Pri vseh načrtovanih dejavnostih na področju matematike se mora vzgojitelj zavedati svoje 

vloge in vpliva tudi na jezikovnem in govornem področju razvoja, saj se otroci spontano učijo 

vsega, kar vidijo in slišijo. Vzgojitelj mora poznati tudi kognitivni razvoj otrok, njihove 

sposobnosti zaznavanja prostora in orientacije v prostoru, v dejavnosti naj vključuje čim več 

različnih senzomotoričnih materialov, ki jih naj približa otrokovim interesom.  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu v predšolskem obdobju stremimo k medpodročnem 

povezovanju, kar nam narekuje tudi Kurikulum za vrtce. Prav v prvem starostnem obdobju 

predšolskega otroka (starost otrok pribl. 2–3 leta) pa je jezikovni in govorni razvoj otrok v 

ospredju. V svoji diplomski nalogi sem se odločila raziskovati vpliv matematičnih dejavnosti 

na napredek otrok na jezikovnem področju, to pomeni na razumevanju in uporabi 

matematičnih pojmov na področju orientacije. 

 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V raziskovalnem delu želim poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 

- Kako lahko z načrtovanimi dejavnostmi povezujemo jezik z usvajanjem pojmov iz 

orientacije v prostoru? 

- Ali otroci napredujejo v uporabi jezika in razumevanju matematičnih pojmov s področja 

orientacije v prostoru? 

 

7 METODOLOGIJA 

 

7.1 Raziskovalna metoda 

 

Za raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno eksperimentalno metodo. Raziskovanje je 

potekalo v treh korakih: 

1. Ugotavljanje razumevanja in uporaba matematičnih pojmov ob preprosti dejavnosti.  

2. Načrtovanje in izvajanje matematičnih dejavnosti, diskusija in dialog z otroki.  

3. Ugotavljanje napredka pri razumevanju in uporabi matematičnih pojmov ob ponovitvi 

prve preproste dejavnosti. 
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7.2 Vzorec 

 

Pri raziskovalni nalogi sem vzorec 16 otrok, pri katerih sem opazovala povezovanje 

matematičnih vsebin iz orientacije in uporabe jezika v prvem starostnem obdobju, razdelila v 

dve skupini: 

a) eksperimentalna skupina, katere otroci so sodelovali pri načrtovanih matematičnih 

dejavnostih na področju razvijanja orientacije in uporabi ter razumevanju jezika, 

b) kontrolna skupina, katere otroci niso bili vključeni v načrtovane matematične dejavnosti, 

ampak so sodelovali le v prvem in tretjem raziskovalnem koraku. 

 

Pri raziskavi je sodelovalo 16 otrok iz Vrtca Vrhnika, enote Žabica, iz starostne skupine od 2 

do 3 leta. V vsaki skupini je sodelovalo 8 otrok. V eksperimentalni skupini je ugotavljanje 

predznanja in kasnejšega napredka posameznega otroka potekalo ločeno oz. odmaknjeno od 

drugih otrok, v načrtovane dejavnosti pa so bili vključeni vsi prisotni otroci v skupini. Čas 

med prvim opazovanjem predznanja in drugim opazovanjem napredka je bil 12 delovnih dni, 

enak je bil tudi v kontrolni skupini. 

 

V nadaljevanju diplomske naloge bom predstavila nekatere dejavnosti, ki so bile izvedene za 

namen diplomske naloge. 

 

7.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskava je potekala v treh korakih: 

1. Ugotavljanje razumevanja in uporaba matematičnih pojmov ob preprosti dejavnosti.  

2. Načrtovanje in izvajanje matematičnih dejavnosti, diskusija in dialog z otroki.  

3. Ugotavljanje napredka pri razumevanju in uporabi matematičnih pojmov ob ponovitvi 

prve preproste dejavnosti. 

 

Podatke sem zbirala na dveh ravneh: 

1. razumevanje matematičnih pojmov in predmetnih oznak oz. predlogov, ki opisujejo 

različne položaje v povezavi z orientacijo v prostoru, 

2. uporaba jezikovnih predlogov in matematičnih pojmov, ki opisujejo položaj predmetov v 

prostoru. 
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Otroke sem individualno (odmaknjeno od preostalih otrok) opazovala po prej pripravljenih 

nalogah ter si rezultate beležila v tabelo. V prvem raziskovalnem koraku sem ugotavljala 

otrokovo že usvojeno znanje na področju orientacije v prostoru, na podlagi rezultatov pa sem 

načrtovala ustrezne matematične dejavnosti, s katerimi bi njihovo znanje še nadgradila. 

Nekatere od dejavnosti, ki so se izvajale v eksperimentalni skupini, so v nadaljevanju 

diplomske naloge tudi opisane in predstavljene. 

 

Načrtovane dejavnosti sem v eksperimentalni skupini izvajala 12 delovnih dni. V dejavnostih 

so sodelovali vsi otroci, vključeni v skupino (ne glede, ali so sodelovali pri raziskavi). Otroci 

iz opazovane kontrolne skupine niso bili udeleženi v načrtovanih dejavnostih na področju 

razvijanja orientacije v prostoru. 

 

Po pretečenih 12 dneh sem izvedla tretji akcijski korak in ponovno opazovala otroke. Z 

rezultati sem ugotavljala otrokov napredek pri razumevanju in uporabi matematičnih pojmov 

na področju orientacije v prostoru. Opazovanje napredka je potekalo na istih nalogah kot ob 

prvem preverjanju, rezultate sem beležila v tabelo. Opazovanje sem ponovila tudi v kontrolni 

skupini. 

 

Ob koncu raziskave sem med seboj primerjala dobljene rezultate v eksperimentalni in 

kontrolni skupini ter tako ugotovila, ali sem z načrtovanimi dejavnostmi vplivala na jezikovni 

razvoj otroka in hkrati na usvajanje in uporabo matematičnih pojmov na področju orientacije 

v prostoru v prvem starostnem obdobju.  

 

8 POTEK RAZISKOVANJA IN ANALIZA 

 

8.1 PRVI AKCIJSKI KORAK 

 

Prvi akcijski korak moje raziskave je bil namenjen ugotavljanju otrokovega že usvojenega 

znanja v razumevanju matematičnih pojmov in predmetnih oznak, ki opisujejo različne 

položaje predmetov v povezavi z orientacijo v prostoru in uporabi jezikovnih predlogov pri 

opisovanju položajev predmeta v prostoru. Predznanje otrok sem ugotavljala z opazovanjem 

otrok po prej pripravljenih enostavnih dejavnostih. Opazovala sem jih individualno 

(odmaknjene od preostalih otrok), rezultate sem beležila v tabelo. 
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Prvi sklop nalog je bil namenjen ugotavljanju otrokovega razumevanja matematičnih 

predmetnih oznak, ki opisuje položaje predmeta v prostoru. Ker se otroci sprva orientirajo 

glede na lastno telo, je bila njihova naloga gibati se po prostoru po mojih navodilih. Otroci so 

opravili deset nalog (dve od teh z vključevanjem predmetov). 

 

Drugi sklop nalog je bil namenjen ugotavljanju uporabe jezikovnih predlogov, ki opisujejo 

položaj predmeta v prostoru. Pri vseh nalogah je bila vključena naša ljubkovalna igrača – 

žabica, ki se je premikala po igralnici, otroci pa so morali besedno opisovati njen položaj 

(npr.: na omari, v škatli, pod stolom ipd.). Tudi drugi sklop nalog je vključeval deset nalog. 

Prvi akcijski korak sem po istih postopkih in ob istih nalogah izvedla tudi v kontrolni skupini.  

 

REZULTATI PRVEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Tabela 1: Razumevanje pojmov ob navodilih vzgojiteljice – eksperimentalna skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti razumevanja predlogov: 87,5 %. 

 

Pri prvem sklopu nalog je bilo večina otrok zelo uspešnih. 100,0 % uspešnost so otroci 

dosegli pri naslednjih navodilih: zlezi pod mizo, stopi na stol, zlezi v škatlo, stopi na mizo, 

pospravi knjigo na polico, vzemi žogo iz škatle. Pri navodilu 'skrij se za vrata' in 'umij si roke 

Šifra otroka A B C D E F G H  skupaj 

          Št. % 

Zlezi POD mizo.          8 100,0 

Stopi NA stol.          8 100,0 

Zlezi V škatlo.          8 100,0 

Stopi NA mizo.          8 100,0 

Umij si roke V 

umivalnici. 

    X     7 87,5 

Stopi PRED 

Mihca. 

X   X X X  X  3 37,5 

Stopi ZA mano.     X X  X  5 62,5 

Skrij se ZA 

vrata. 

    X     7 87,5 

Pospravi knjigo 

NA polico. 

         8 100,0 

Vzemi žogo IZ 

škatle. 

         8 100,0 

            

skupaj 9 10 10 9 6 8 10 8    

skupaj % 90,0 100,0 100,0 90,0 60,0 80,0 100,0 80,0    
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v umivalnici' je imel težave le otrok E. Več težav sta otrokom delali navodili 6 in 7 (torej 

'stopi pred Mihca' in 'stopi za mano'). Predloga za in pred otroci pogosto zamenjujejo ali pa se 

postavijo za oziroma ob omenjeno osebo. Predlog za jim je bolj poznan, saj jih pogosto slišijo 

na sprehodih (npr. stopi za Natašo, hodi za Natašo ipd.). Tudi navodilo 8, skrij se za vrata, je 

bilo bolj uspešno izvedeno (kar 87,5 % vseh opazovanih). Menim, da zaradi glagola skriti se, 

ki so ga že večkrat slišali, in podobno aktivnost že večkrat izvršili.  

 

Otrok E je imel pri 40,0 % vseh navodil težave pri izvajanju. Menim, da zaradi starosti, saj je 

izmed vseh opazovanih otrok najmlajši. Težave so mu delali predlogi za, pred in v.  

 

Tabela 2: Razumevanje pojmov ob navodilih vzgojiteljice – kontrolna skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti razumevanja predlogov: 75,0 %. 

 

Tudi v kontrolni skupini so rezultati v prvem akcijskem koraku podobni kot v eksperimentalni 

skupini. V prvem sklopu nalog, s katerimi  sem preverjala razumevanje predlogov, so se 

nepravilni rezultati pojavljali ob istih predlogih. To so predlogi v, pred in za. Otroci so imeli 

težave predvsem pri razumevanju predlogov pred in za, ki ju pogosto zamenjujejo ali pa se 

postavijo poleg (ob) želeni predmet. 

Šifra otroka J K L M N O P R  skupaj 

          Št. % 

Zlezi POD mizo.          8 100,0 

Stopi NA stol.          8 100,0 

Zlezi V škatlo.          8 100,0 

Stopi NA mizo.          8 100,0 

Umij si roke V 

umivalnici. 

 X X    X   5 62,5 

Stopi PRED 

Mihca. 

X X   X  X X  3 37,5 

Stopi ZA mano.  X X X  X X X  2 25,0 

Skrij se ZA 

vrata. 

  X X X X X X  2 25,0 

Pospravi knjigo 

NA polico. 

         8 100,0 

Vzemi žogo IZ 

škatle. 

         8 100,0 

            

skupaj 9 7 7 8 8 8 6 7    

skupaj % 90,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 60,0 70,0    
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Razumevanje predlogov pred in za je kompleksen proces. Osebe imajo opredeljeno stran 

telesa (spredaj, zadaj), ki jo hitro usvojimo in razumemo, ponotranjimo opredelitev strani 

razlike se pri opredelitvi ne pojavljajo. Pri predmetih pa se pojavljajo razlike. Večina 

predmetov nima opredeljene strani spredaj in zadaj, zato je postavitev pred oziroma za 

predmet odvisna od opazovalca (npr.: otrok in odrasel gledata v škatlo, vsak od opazovalcev 

opredelitev pred škatlo vidi iz svojega zornega kota, ki sta si lahko različna, posledično sta si 

različni tudi rešitvi problema). 

 

Tabela 3: Uporaba jezikovnih predlogov za opisovanje položajev v prostoru – 

eksperimentalna skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti uporabe predlogov: 48,75 %. 

 

Z drugim sklopom nalog sem opazovala uporabo jezikovnih predlogov pri otrocih, ki 

opisujejo položaj predmetov v prostoru. Predmet, ki so ga opazovali v prostoru, je bila žabica. 

Pri opazovanju so imeli otroci več težav z izražanjem in opisovanjem položajev predmeta. 

Otroci so pri opisovanju položaja pogosto uporabljali besedo  tam, nekateri pa so omenjeni 

besedi dodali še predlog za opisovanje položaja (npr. tam pod stolom, tam gor na omari). Zelo 

uspešni so bili pri izražanju s predlogi na ( na omari: 87,5 % uspešnih opazovancev; na 

ležalnikih: 75,0 % uspešnih opazovancev), pod (pod stolom = 75,0 % uspešnih opazovancev) 

in v (v škatli: 62,5 % uspešnih opazovancev). Predlog v so otroci opisovali tudi s predlogom 

notri, kar sem pri analizi upoštevala kot uspešno izražanje. Prav nihče od opazovancev pa pri 

Šifra otroka A B C D E F G H  skupaj 

           Št. % 

NA omari     tam     7 87,5 

POD stolom    tam tam     6 75,0 

V škatli tam    tam   X  5 62,5 

ZA škatlo X tam na 

tleh 

tam tam na tleh na 

tleh 

tam  0 0,0 

V omari tam   X tam  na   4 50,0 

POD blazino    X tam   tam  5 62,5 

NA ležalnikih    X tam     6 75,0 

PRED košem X tukaj na 

tleh 

X tam X X na 

tleh 

 0 0,0 

ZA vrati X X ne 

vem 

X tam X X tam  0 0,0 

NA polici    X tam     6 75,0 

            

Skupaj 5 7 7 2 0 7 6 5    

Skupaj % 50,0 70,0 70,0 20,0 0,0 70,0 60,0 50,0    
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opisu položaja predmeta v prostoru ni uporabil predlogov za in pred. Za opis položajev 'za 

vrati' in 'pred košem' so otroci uporabljali različne opise, npr.: tam, tukaj, na tleh in ne vem. 

Otrok E je za opisovanje položajev predmeta uporabljal le besedo 'tam' in kazal s prstom na 

predmet (0,0 % uspešnost). 

 

Tabela 4: Uporaba jezikovnih predlogov za opisovanje položajev v prostoru – kontrolna 

skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti uporabe predlogov: 78,75 %. 

 

V drugem sklopu nalog, kjer sem opazovala jezikovno uporabo predlogov za izražanje 

položajev predmeta v prostoru, so bili rezultati v kontrolni skupini nekoliko boljši kot v 

eksperimentalni skupini. Otroci v kontrolni skupini so pri opisovanju položajev predmeta v 

prostoru uporabljali veliko več predlogov in se več izražali. Ponovno sem opazila primanjkljaj 

oziroma neuspešno uporabo predlogov za in pred. Uspešnost izražanja pri omenjenih 

predlogih se je gibala od 37,5 % do 50,0 % pravilno izraženih predlogov. 

 

POVZETEK UGOTOVITEV 

 

S prvim akcijskim korakom sem ugotovila, da ima večina otrok težave pri razumevanju in 

izražanju predlogov pred in za, saj je opredelitev sprednje in zadnje strani pri predmetih lahko 

Šifra otroka J K L M N O P R  skupaj 

          Št. % 

NA omari          8 100,0 

POD stolom          8 100,0 

V škatli    X      7 87,5 

ZA škatlo   ne 

vem 

X  ni X   4 50,0 

V omari   ne 

vem 

 gor 

na 

    6 75,0 

POD blazino          8 100,0 

NA 

ležalnikih 

     tam    7 87,5 

PRED 

košem 

 zadaj  X  tam na 

tleh 

ne 

vem 

 3 37,5 

ZA vrati   ni  ne 

vem 

ni ne 

vem 

  4 50,0 

NA polici          8 100,0 

            

Skupaj 10 9 7 7 8 6 7 9    

Skupaj % 100,0 90,0 70,0 70,0 80,0 60,0 70,0 90,0    
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različna glede na opazovalca in stran, s katere opazovalec predmet opazuje. Glede na to so si 

lahko rešitve različne. Nekateri imajo težave tudi pri izražanju predlogov v in pod. Rezultati 

eksperimentalne in kontrolne skupine kažejo na isti primanjkljaj, vendar z manjšim odstotkom 

razlike v uspešnosti opazovancev. Z načrtovanimi dejavnostmi moram krepiti razumevanje 

pojmov pred in za ter otroke spodbujati k jezikovnemu izražanju in opisovanju položajev 

predmetov v prostoru. Menim, da pomembno vlogo pri jezikovnem razvoju otroka nosi tudi 

vzgojitelj in druge odrasle osebe v skupini in da moramo vsi skrbeti za čim več 

matematičnega izražanja in opisovanja vsakodnevnih in drugih dejavnosti. 

 

8.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK 

 

V nadaljevanju opisujem načrtovane dejavnosti, ki so bile izvedene v eksperimentalni 

skupini. 

 

8.2.1 Opazujemo položaj igrače v igralnici 

 

- Cilja: 

- otrok se orientira po prostoru, 

- otrok uporablja matematične predloge za opis položaja predmeta (na, v, pod, za, pred). 

 

- Opis dejavnosti: V dejavnost je vključena ljubkovalna igrača – žabica. Pred otrokom jo 

premikam po prostoru, otrok opazuje in poimenuje položaj žabice.  

 

- Primer:  Žabica skoči na omaro. Žabica se skrije za vrata. Žabica skoči v koš. Žabica sedi 

na polici. Žabica se skrije pod ležalnike ipd. 

Otroka vprašamo, kje je žabica, pri opisu položaja uporablja ustrezne predloge. 
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Slika 1: Žabica je NA stolu 

 

 

Slika 2: Žabica je POD mizo 

 

- Analiza dejavnosti:  Otroci so pri dejavnosti radi sodelovali. Hitro so usvojili položaje na 

mizi, pod mizo, v omari, na polici, na omari, pod ležalniki, pod radiatorjem, pod stolom, 

pod umivalnikom, v škatli, v košu ipd. Zelo težko pa so usvojili položaje za ali pred 

predmetom (npr. za vrati, za košem, za hrbtom, pred vrati, pred omaro ipd.), zato sem te 

položaje večkrat uporabljala.   
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8.2.2 Otrok opisuje položaj predmetov na sliki 

 

- Cilj: otrok uporablja predloge za opis položaja predmetov na sliki (na, v, pod, za, pred). 

 

- Opis dejavnosti: Pri dejavnosti potrebujemo didaktično igro z naslikanimi predmeti v 

različnih položajih z drugimi predmeti (lahko jo izdela vzgojitelj sam). Otroka ob slikah 

spodbudimo k opisovanju položaja predmetov na sliki. 

 

- Primer: veverica – drevo: Veverica na drevesu. Veverica za drevesom. 

vaza cvetja – miza:  Vaza na mizi. Vaza pod mizo. 

 

Opomba: Ob slikah lahko otrok opisuje položaj predmetov ali pa vzgojitelj 

otroka sprašuje, na kateri sliki je vaza cvetja pod mizo, otrok pa poišče pravo 

sliko. 

    

- Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti so otroci rajši odgovarjali na vprašanja, kot je npr: ˝Na 

kateri sliki se veverica skriva za drevesom?˝, in kazali na prave slike, kot pa položaje 

opisovali. Ob vztrajnosti in veliko spodbude so kasneje položaje predmetov tudi 

opisovali, vendar je bila njihova pozornost zelo kratka. Dejavnost smo večkrat ponavljali, 

tudi zjutraj v času prihajanja otrok ali popoldne v času odhajanja, ko je bilo v skupini 

manj otrok. 

 

 

Slika 3: Opisovanje položajev predmetov na sliki 
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Sliki 4 in 5: Različni primeri didaktične igre za opisovanje položajev na sliki 

 

8.2.3 Gibanje otroka po prostoru in postavljanje otroka v različne položaje 

 

- Cilja: 

- otrok se orientira po prostoru in drugih prostorih vrtca, 

- otrok zaznava lastno telo v prostoru in v različnih položajih. 

 

- Opis dejavnosti: Otrok se giblje po prostoru in ga opazuje. Opazuje meje prostora, 

predmete, ki so vključeni vanj, zleze na ali pod mizo ter ga opazuje z različnih položajev. 

Ob tem ga spremlja in opazuje vzgojiteljica in se z njim pogovarja, kaj opazi. Podobno 

raziskujemo tudi druge prostore vrtca in se z otroki pogovarjamo, npr.: kam vodijo 

stopnice, kje je pot do kuhinje, kje ima ravnateljica svojo pisarno, kje je telovadnica, kje 

sta naši garderoba in igralnica ipd. 
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Slika 6: Dečka sta po navodilu stopila na mizo 

 

Slika 7: Deklica stoji pred vrati (lahko tudi zunaj oziroma na drugi strani vrat) 

 

- Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti so bili otroci zelo aktivni. Kasneje, ko so igro že 

poznali, so med seboj tekmovali, kdo bo prvi na opisanem položaju. Hitro so usvojili tudi 

druge prostore vrtca, saj smo se po vrtcu večkrat sprehajali že prej. Nekateri otroci so 

imeli težave pri postavitvi za ali pred predmet; običajno je pri tej nalogi prihajalo do 

zamenjave (če je bilo navodilo ˝stopi za mano˝ in je otrok stopil pred, je ob navodilu 

˝stopi pred mano˝stopil ravno obratno, torej za mano). To se je dogajalo pri večini otrok. 

Vedno pa so prav stopili pred ogledalo (zaradi samo ene možne rešitve). 
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8.2.4 Igra skrivalnic ljubkovalne igrače 

 

- Cilj: otrok posluša in razvija razumevanje navodil ter se orientira v prostoru. 

 

- Opis dejavnosti:  Otrok počaka izven igralnice, vzgojiteljica skrije predmet (ljubkovalno 

igračo – žabico). Otrok se vrne v igralnico, vzgojiteljica ga usmerja k iskanju igrače. 

Podaja mu navodila oziroma usmeritve, ki temeljijo po principu od širšega k ožjemu. 

Navodila so jasna, položaj igrače opisujemo z vedno več informacijami. Pri tem otroku 

pustimo dovolj časa za razmislek.  

 

- Primer:  Žabica je v omari … V majhni omari, kjer so kocke … V omari, kjer je radio. 

  

Sliki 8 in 9: Deklici opazujeta omare in iščeta žabico, ki se skriva v eni izmed njih 

 

- Analiza dejavnosti: Otroci so se igro skrivalnice želeli igrati ves čas. Sprva so se vračali 

na isto mesto, kot je bila žabica skrita prej, kasneje pa so čakali na čim več navodil, da so 

se lažje orientirali po prostoru. Dejavnost sem izvajala v paru ali individualno, drugi 

otroci so čakali pred igralnico. Nekajkrat so skrivali predmet in podajali navodila tudi 

otroci (tisti bolj spretni), pri tem pa so uporabljali točno taka navodila, kot so jih slišali od 

mene. Pri dejavnosti smo se zelo zabavali. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Pišek; diplomska naloga 

34 

8.2.5 Gibalne dejavnosti v telovadnici 

 

- Cilja:  

- otrok se orientira po prostoru, 

- otrok se giblje po navodilih. 

 

- Opis dejavnosti: V telovadnici pripravimo poligon ter otroke usmerimo k vadbenim 

postajam. Pri različnih elementih upoštevajo navodila za vadbo.  

 

- Primer: Splezaj na letvenik. Splazi se pod oviro. Skoči v obroč. Teci naprej. Hodi po 

klopi. Splezaj na skrinjo ipd. 

 

   

   

Slike 10, 11, 12 in 13: Gibalne dejavnosti v telovadnici 

 

- Analiza dejavnosti: Pri gibalnih dejavnostih otroci zelo radi sodelujejo in gibanje jim 

zares veliko pomeni. Ob pripravljenih dejavnostih sem otroke mimogrede spraševala o 

položajih, kjer se nahajajo, in so bili pri opisih zelo natančni (npr. v obroču, pod blazino, 
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na skrinji), menim, da zaradi navodil, ki jih večkrat slišijo. Telovadnica je zaradi veliko 

možnih aktivnosti odlično okolje za medpodročno povezovanje gibanja in matematike, 

saj se ob vseh gibalnih dejavnostih otrok ves čas orientira po prostoru in telo postavlja v 

različne položaje. 

 

8.2.6 Gibanje otroka po navodilih 

 

- Cilja: 

- otrok zaznava lastno telo v prostoru in se orientira po prostoru, 

- otrok razume navodila in se giblje po njih. 

 

- Opis dejavnosti:  Otroka ob dnevni rutini spontano usmerjamo po prostoru in opazujemo 

njegovo razumevanje. 

 

- Primeri: Vrzi papir v koš. Škarje pospravi na polico. Lonček odnesi na mizo. Pojdi 

naprej. Hodi za menoj. Počakaj pri vratih ipd. 

 

- Analiza dejavnosti: Otroci se rutine hitro navadijo ter se ob rutinskih dejavnostih hitro 

orientirajo po prostoru (že pri starosti 1–2 let). Starejše otroke lahko usmerjamo z 

navodili, da na pravo mesto pospravijo druge, nevsakdanje predmete (npr. pospravi 

škarje, prinesi mi lepilni trak ipd.). Nekateri otroci so pri opazovanju bolj natančni in se v 

prostoru hitreje orientirajo, nekateri pa se težje orientirajo tudi ob preprostih navodilih in 

usmeritvah. V obdobju načrtovanih dejavnostih sem otroke usmerjala in opazovala tudi 

ob dnevni rutini in podobnih preprostih dejavnostih. 
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Slika 14: Deklica je robček odnesla v koš 

 

 

Slika 15: Deklica išče zelenjavo v kuhinjskem kotičku (po navodilih) 
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8.2.7 Gibanje otroka po navodilih po "cesti" 

 

- Cilja: 

- otrok zaznava lastno telo v prostoru in se orientira po prostoru, 

- otrok razume navodila in se giblje po njih. 

 

- Opis dejavnosti:  Na tla narišemo ali nalepimo "cesto" z več križišči. Otrok ima v rokah 

obroč in vozi po cesti po navodilih vzgojiteljice. Ob vsakem križišču se ustavi in posluša 

navodila za nadaljnje gibanje. 

 

- Primer: Avto pelje naprej. Stop. Zavije desno proti ogledalu in pelje naprej. Stop. Pelje 

naprej. Stop. Zavije levo. Stop. Kam si pripeljal. (Do okna.) 

 

Opomba: Pojma levo in desno razložimo z dodatnimi informacijami (npr. desno proti 

ogledalu).  

 

    

Sliki 16 in 17: Deklica pelje po "cesti"po navodilih 

 

- Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti so imeli otroci sprva nekaj težav z razumevanjem 

navodil in pravil igre. Ko so pravila usvojili, so začeli poslušati navodila, ki sem jih 

narekovala. Pri dejavnosti niso bili uspešni vsi otroci, saj niso zbrano poslušali usmeritev. 

Nekateri so potovali po svoji začrtani poti, kljub temu, da so bila navodila drugačna. Ko 

so prišli na cilj, so namesto opisa položaja v prostoru, opisovali, da so prišli npr. na 

morje, v trgovino, domov. Pri dejavnosti sem opazila, da trije otroci že ločijo pojem leva 

in desna smer. Otroci so pri dejavnosti radi sodelovali in nastopali pred drugimi.   
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8.2.8 Poiščimo pojočo skrinjico 

 

- Cilj: otrok razvija zvočno orientacijo v prostoru. 

 

- Opis dejavnosti: Potrebujemo pojočo skrinjico. Otrok počaka zunaj igralnice, 

vzgojiteljica v igralnici skrije pojočo skrinjico. Otrok vstopi v igralnico in se orientira po 

slišanem zvoku pojoče skrinjice ter jo poišče. 

 

- Primer: Skrinjico lahko skrijemo na polico, pod mizo, v omaro, pod odejo ali ležalnike, v 

nahrbtnik ipd. 

 

- Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti so se otroci zavedali, da morajo biti čisto tiho, da bodo 

slišali pojočo skrinjico. Otroci so si zelo želeli iskati pojočo skrinjico, ko pa so bili na 

vrsti, jih večina ni bila kos nalogi. Pri iskanju sta bila popolnoma samostojna in uspešna 

samo dva otroka (od osmih prisotnih), drugim smo pomagali z usmeritvami (npr. poglej v 

omaro itn.). Dejavnost je bila prijetna izkušnja za opazovanje otrok in je ponujala veliko 

izzivov za otroke.  

 

8.2.9 Presenečenje Čarovnice Mice – pospravljanje igrač na pravo mesto  

 

- Cilj: otrok razvršča igrače na pravo mesto in se orientira po prostoru. 

 

- Opis dejavnosti: Ko otrok ni v igralnici, vzgojiteljica na tla strese različne igrače in 

kocke. Ko otroci zagledajo nered, jih motiviramo z zgodbo Čarovnice Mice, ki nam rada 

nagaja. Otroke spodbudimo k pospravljanju in razvrščanju igrač, hkrati pa se ob 

dejavnosti orientirajo po prostoru, saj morajo ugotoviti pravo mesto zaboja, kjer so igrače 

pospravljene. 

 

- Analiza dejavnosti: Ko so otroci zagledali nered v igralnici, so na obrazih kazali znake 

razočaranja. »Le zakaj nam Čarovnica Mica nagaja?« so se spraševali. Otroci so bili za 

pospravljanje močno motivirani. Med aktivnostjo sem lahko opazovala, kdo ima razvite 

orientacijske sposobnosti, ali pravilno razvrščajo predmete, ali imajo razvite navade za 

pospravljanje in sodelovanje med otroki. Odlična dejavnost za opazovanje otrok na 

različnih področjih. Otroci so o pripetljaju Čarovnice Mice govorili še ves dan. 
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Slika 18: Otroci pospravljajo igrače in se orientirajo po prostoru 

 

8.2.10 Čarobna vrečka – pospravljanje igrač na pravo mesto  

 

- Cilj: otrok razvršča igrače na pravo mesto in se orientira po prostoru. 

 

- Opis dejavnosti: Vzgojiteljica v čarobni vrečki zbere različne kose igrač in drugih 

predmetov. Vsak otrok izvleče eno igračo in jo pospravi na pravo mesto. Pri tem lahko 

vključimo tudi različne osebne predmete otrok (npr. copate, kape, stekleničke, lončke, 

dojenčka ipd.). 

 

- Analiza dejavnosti: Pri dejavnosti so otroci zelo sodelovali in se želeli ves čas igrati. 

Vrečka presenečenja otrokom nudi veliko motivacije, saj nikoli ne vedo, kaj bodo 

izžrebali oziroma izvlekli iz vrečke. Hkrati nastopajo pred vrstniki, vzgojitelj pa ima 

možnost opazovati vsakega posameznika pri reševanju situacije. Pri orientaciji v prostoru 

in pospravljanju predmetov na svoje mesto so bili vsi zelo uspešni (tudi če so izvlekli 

mojo peresnico, so jo pospravili na pravo mesto). Dejavnost lahko otežimo z 

nevsakdanjimi in otrokom tujimi predmeti ter jih opazujemo pri reševanju. Otroci so 

zares uživali. 
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Slika 19: Deček je iz čarobne vrečke izvlekel dojenčka 

 

 

Slika 20: Deček je dojenčka pospravil na pravo mesto 

 

8.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK 

 

Tretji akcijski korak raziskave je temeljil na ugotavljanju napredka otrok pri razumevanju in 

uporabi matematičnih pojmov in orientaciji v prostoru. Tretji akcijski korak je podoben 

prvemu. V njem sem ponovila prve preproste dejavnosti in otroke opazovala pri gibanju po 

navodilih in izražanju oziroma opisovanju položajev predmeta v prostoru. Rezultate sem 

beležila v prej pripravljene tabele. V opazovanje sta bili vključeni obe skupini, tako 
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eksperimentalna kot kontrolna skupina, rezultate sem primerjala s prvimi rezultati in 

opazovala, ali so otroci napredovali. 

 

REZULTATI TRETJEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Tabela 5: Ugotavljanje usvojenega znanja v razumevanju matematičnih pojmov – 

eksperimentalna skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti razumevanja predlogov: 95,0 %. 

 

Pri prvega sklopa nalog v eksperimentalni skupini so bili otroci bolj uspešni kot pri prvem 

preverjanju predznanja. Njihova skupna uspešnost znaša 95,0 % vseh nalog in se je od prvega 

opazovanja povečala za 7,5 %. Pri analizi rezultatov sem opazila, da otrokom težavo 

predstavlja predvsem navodilo "stopi pred Mihca" – otroci rešitev zamenjujejo s postavitvijo 

ob oziroma poleg ali za omenjeno osebo. Druga navodila oziroma naloge so bile opravljene 

100,0 % uspešno. 

Šifra 

otroka 

A B C D E F G H  skupaj 

          Št. % 

Zlezi POD 

mizo. 

         8 100,0 

Stopi NA 

stol. 

         8 100,0 

Zlezi V 

škatlo. 

         8 100,0 

Stopi NA 

mizo. 

         8 100,0 

Umij si roke 

V 

umivalnici. 

         8 100,0 

Stopi PRED 

Mihca. 

     X X X  5 62,5 

Stopi ZA 

mano. 

     X    7 87,5 

Skrij se ZA 

vrata. 

         8 100,0 

Pospravi 

knjigo NA 

polico. 

         8 100,0 

Vzemi žogo 

IZ škatle. 

         8 100,0 

            

skupaj 10 10 10 10 10 8 9 9    

skupaj % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 90,0 90,0    
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Tabela 6: Ugotavljanje usvojenega znanja v razumevanju matematičnih pojmov – kontrolna 

skupina 

 

Povprečna vrednost uspešnosti razumevanja predlogov: 93,75 %. 

 

Tudi v kontrolni skupini so rezultati drugega opazovanja bolj uspešni (kar 93,75 % 

uspešnost). Pri analizi rezultatov sem opazila podoben vzorec kot pri prvem opazovanju. 

Otroci so imeli še vedno težave pri navodilih, ki so vključevala predloge za in pred (zaradi 

neenotnega razumevanja strani predmetov spredaj in zadaj).   

 

Šifra otroka J K L M N O P R  skupaj 

          Št. % 

Zlezi POD 

mizo. 

         8 100,0 

Stopi NA stol.          8 100,0 

Zlezi V 

škatlo. 

         8 100,0 

Stopi NA 

mizo. 

         8 100,0 

Umij si roke 

V umivalnici. 

   X      7 87,5 

Stopi PRED 

Mihca. 

 X        7 87,5 

Stopi ZA 

mano. 

X X        6 75,0 

Skrij se ZA 

vrata. 

   X      7 87,5 

Pospravi 

knjigo NA 

polico. 

         8 100,0 

Vzemi žogo 

IZ škatle. 

         8 100,0 

            

skupaj 9 8 10 8 10 10 10 10    

skupaj % 90,0 80,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0    
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Tabela 7: Uporaba jezikovnih predlogov za opisovanje položajev v prostoru – 2.  opazovanje 

eksperimentalne skupine 

 

Povprečna vrednost uspešnosti uporabe predlogov: 83,75 %. 

 

Rezultati drugega opazovanja drugega sklopa nalog v eksperimentalni skupini so se izboljšali 

za kar 35,0 %. Uspešnost pri opisovanju položajev predmeta v prostoru z uporabo pravih 

predlogov je bila 83,75 %. Zelo uspešni so bili opazovanci pri opisovanju položajev npr.: na 

omari, pod stolom, pod blazino, na ležalnikih, na polici. Na podlagi rezultatov opazimo, da so 

otroci usvojili uporabo predlogov na in pod in tudi predlog v (pri uporabi predloga v so bili 

otroci uspešni kar v 87,5 %, to pomeni, da predloga v ni usvojil le en otrok).  

 

Predloga za in pred otrokom še vedno delata težave. Otroci omenjena predloga zelo redko 

uporabljajo. Opaziti je, da otroci položaj predmeta uspešneje opišejo, če predmet vidijo (npr.: 

"Žabica je za škatlo" je uspešno opisalo 75,0 %, "Žabica je pred vrati" je uspešno opisalo 62,5 

% opazovancev). Položaj predmeta za vrati je uspešno opisalo le 25,0  % opazovancev (to sta 

2 opazovanca), kar pomeni, da si otroci še vedno težko razlagajo in razumejo, kaj se zgodi s 

predmetom, ko ga ne vidijo oziroma kje predmet sploh je.  

 

 

 

 

 

 

Šifra otroka A B C D E F G H  skupaj 

          Št. % 

NA omari          8 100,0 

POD stolom          8 100,0 

V škatli    X      7 87,5 

ZA škatlo   X    X   6 75,0 

V omari    X      7 87,5 

POD blazino          8 100,0 

NA ležalnikih          8 100,0 

PRED košem    X X  X   5 62,5 

ZA vrati X  X X X X X   2 25,0 

NA polici          8 100,0 

            

Skupaj 9 10 8 6 8 9 7 10    

Skupaj % 90,0 100,0 80,0 60,0 80,0 90,0 70,0 100,0    
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Tabela 8: Uporaba jezikovnih predlogov za opisovanje položajev v prostoru – 2. opazovanje 

kontrolne skupine 

 

Povprečna vrednost uspešnosti uporabe predlogov:  78,75 %. 

 

Uspešnost drugega opazovanja v kontrolni skupini je bila enaka kot v prvem opazovanju 

(skupaj 78,75 % uspešnost). Otroci so bili 100,0 % uspešni pri opisovanju položajev, ki so 

vsebovali predloge na, pod in v (položaj žabice npr.: na omari, pod stolom, v omari, pod 

blazino, na ležalnikih, na polici). Več težav so imeli otroci pri uporabi predlogov pred in za, 

tudi zato, ker pravzaprav ni enotne rešitve. Uspešnost pri omenjenih predlogih se je gibala od 

25,0 % do 37,5 %, kar pomeni, da predloga za in pred uporabljajo največ trije opazovanci.  

 

8.4 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali so otroci po načrtovanih dejavnostih napredovali v 

uporabi jezika in razumevanju matematičnih pojmov iz področja orientacije v prostoru. Za 

lažjo analizo in ugotavljanje napredka sem opazovala dve skupini otrok; eksperimentalna 

skupina, ki je bila vključena v načrtovane dejavnosti in kontrolna skupina, ki ni sodelovala pri 

dejavnostih. Rezultate sem med seboj primerjala in ugotovila naslednje: 

 

Pri razumevanju navodil, ki so vključevala matematične pojme v povezavi z orientacijo v 

prostoru, otroci niso imeli velikih težav. Slabše razumevanje se je izkazalo le pri razumevanju 

predlogov za in pred. Podobni rezultati so se izkazali tudi v kontrolni skupini, ki so bili še 

nekoliko slabši. Pri drugem opazovanju sta v razumevanju matematičnih pojmov napredovali 

Šifra otroka J K L M N O P R  skupaj 

          Št. % 

NA omari          8 100,0 

POD stolom          8 100,0 

V škatli  X        7 87,5 

ZA škatlo  X X X  X X   3 37,5 

V omari          8 100,0 

POD blazino          8 100,0 

NA ležalnikih          8 100,0 

PRED košem   X X  X X X  3 37,5 

ZA vrati  X X X X X X   2 25,0 

NA polici          8 100,0 

            

Skupaj 10 7 7 7 9 7 7 9    

Skupaj % 100,0 70,0 70,0 70,0 90,0 70,0 70,0 90,0    
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obe skupini, še vedno pa so rezultati kazali na šibko razumevanje predlogov za in pred, ki ju 

otroci pogosto zamenjujejo (tudi zaradi neenotne rešitve). Pri razumevanju predlogov na, v in 

pod so bili otroci 100,0 % uspešni. Tudi navodili, ki sta vključevali predmete, otrokom nista 

delali težav, kar kaže, da se otroci dobro zavedajo svojega telesa v prostoru, zato lahko svoje 

znanje prenašajo tudi na predmete. 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako lahko z načrtovanimi dejavnostmi povezujemo jezik z 

usvajanjem pojmov iz orientacije v prostoru? 

 

Z načrtovanimi dejavnostmi sem želela povezati področje jezika s področjem matematike in 

orientacije v prostoru, pri tem pa spodbuditi otrokovo usvajanje in razumevanje matematičnih 

pojmov iz orientacije. Otroci so pojme čim večkrat slišali, se postavljali v različne položaje, 

raziskovali različna okolja in opisovali različne položaje predmetov. Igrali smo se igro 

skrivalnic, ki je bila otrokova najljubša dejavnost. 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali otroci napredujejo v uporabi jezika in razumevanju 

matematičnih pojmov s področja orientacije v prostoru? 

 

Pri opazovanju jezikovnega izražanja in uporabi predlogov za opisovanje položajev predmeta 

v prostoru sem v prvem opazovanju opazila veliko šibkost pri izražanju in uporabi predlogov. 

Otroci so pri prvem opazovanju na vprašanje "Kje je žabica?" veliko odgovarjali z besedami: 

tam, ne vem, ali pa na vprašanje sploh niso odgovorili. Eksperimentalna skupina je bila pri 

prvem opazovanju le 48,75 % uspešna pri opisovanju položajev, kontrolna skupina je bila bolj 

uspešna (kar 78,75 % uspešnost). Z načrtovanimi dejavnostmi sem otroke čim bolj spodbujala 

k opisovanju različnih položajev ter tudi sama uporabljala veliko navodil, ki so vključevala 

matematične pojme v povezavi z orientacijo v prostoru. Rezultati eksperimentalne skupine so 

bili v drugem opazovanju očitno bolj uspešni (izboljšali so se za kar 35,0 % in so bili v 

povprečju bolj uspešni), medtem ko so rezultati kontrolne skupine dosegli enak rezultat kot 

pri prvem opazovanju (78,75 %). Opazila sem tudi, da je uporaba predlogov pred in za, pri 

opisovanju položajev v prostoru slabša in morda tudi slabše razumljiva. To so pokazali 

rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine, v prvem in drugem opazovanju.  

 

Z dobljenimi rezultati sem pridobila pritrdilen odgovor na raziskovalna vprašanja, ki sem si 

jih zastavila na začetku raziskave. Z načrtovanimi dejavnostmi lahko pozitivno in spodbudno 
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povezujemo jezik in matematiko, hkrati pa otroci napredujejo pri razumevanju in uporabi 

matematičnih pojmov s področja orientacije v prostoru. Preko načrtovanih dejavnosti otroke 

bogatimo z znanjem in izkušnjami, tako na področju matematike kot jezika in tudi drugih 

področjih kurikuluma.    
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ZAKLJUČEK 

 

Ko otrok še niti ne hodi, se že igra z različnimi igračami, jih opazuje, prijema, premika in ob 

tem že spoznava prve matematične zakonitosti. Morda so prav prostorske predstave eno prvih 

področij matematike, s katerim se otrok srečuje že od rojstva naprej. Pojme usvaja 

neposredno in preko lastnih izkušenj. Seveda v interakciji z odraslimi, ki so del tega okolja. 

Starši in tudi vzgojitelji so tisti, ki otroku dopustijo igro in spontano učenje ob njej, ali pa 

otrokovo igralno okolje organizirajo tako, da pripravijo določen matematični kontekst, iz 

katerega se otrok uči.  

 

Za otrokov razvoj imajo velik pomen okolje in materiali, s katerimi rokuje in se igra. Preko 

vseh pridobljenih izkušenj otrok spoznava osnovne matematične pojme. Da je njegovo 

razumevanje prostora hitrejše, je pomembno, da otroku nudimo čim bolj razgibano okolje in 

raznovrstne materiale, ki mu nudijo bogate izkušnje.  

 

Pri vseh načrtovanih dejavnostih je pomembno, da vzgojitelj upošteva tudi medpodročne 

povezave. Izkušnje, ki jih je otrok deležen pri gibalnih dejavnostih, so vezane na prostor in 

čas, z gibanjem pa prostor doživlja neposredno. Brez gibalnih izkušenj je lahko predstava o 

prostoru zabrisana ali nejasna. Zelo pomembne so tudi druge gibalne izkušnje na prostem, 

kjer naj bo otrok sam aktiven, dejavnosti naj mu bodo kot izziv. 

 

Dejavnosti, ki jih vzgojitelj načrtuje, so zelo pomembne za otrokov razvoj in učenje, vendar 

ne edine, preko katerih otrok usvaja in pridobiva znanja in izkušnje. Lahko ga usmerjamo k 

spontanim in vsakdanjim dejavnostim, ki za odrasle na prvi pogled nimajo nekega 

pomembnega smotra, otrok pa ob njih odkriva nova spoznanja in razvija umske spretnosti. 

Zavedati se moramo tudi dejstva, da je v predšolskem obdobju otrokova najljubša dejavnost 

igra, ob kateri se tudi največ nauči, zato je igri pomembno nameniti čim več časa in raznolikih 

okoliščin. Pri vseh dejavnostih ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki mora biti ustvarjalen in 

iznajdljiv, otrokom mora nuditi in postavljati čim več izzivov in jih usmeriti k aktivni 

participaciji pri usvajanju novih znanj in ne samo sledenju navodilom. Vzgojitelj lahko tako s 

spontano igro otrok in drugimi spontanimi dejavnostmi uresniči enake cilje kot s strogo 

načrtovanimi dejavnostmi.  
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V empiričnem delu diplomske naloge sem področje matematike povezala tudi s področjem 

jezika. V prvem starostnem obdobju predšolskega otroka je jezikovni in govorni razvoj 

najintenzivnejši, zato sem njegov napredek želela opazovati preko načrtovanih matematičnih 

dejavnosti. 

 

Preko opazovanj sem opazila velik napredek pri govornem izražanju in uporabi 

(matematičnih) predlogov za opisovanje položaja predmetov v prostoru v eksperimentalni 

skupini, ki je bila vključena v načrtovane dejavnosti. Povprečje rezultatov kontrolne skupine 

je ostalo enako kot pri prvem opazovanju, vendar so se rezultati spremenili pri posameznih 

nalogah. S pridobljenimi rezultati sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja na 

začetku raziskave, da načrtovane matematične in druge dejavnosti pozitivno vplivajo na 

razumevanje matematičnih pojmov, hkrati pa vplivajo tudi na jezikovni razvoj otrok. Pri tem 

bi poudarila, da se mora vzgojitelj pri vseh načrtovanih dejavnostih zavedati svoje vloge in 

vpliva na govorni in jezikovni razvoj predšolskega otroka. 
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