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POVZETEK 
 

Otrok se v vsakdanjem življenju skoraj na vsakem koraku srečuje z matematiko in geometrijo, 

zato je pomembno, da se ga že v predšolskem obdobju začne seznanjati z ustreznimi in njemu 

prilagojenimi vsebinami. Otrok se le-teh vsebin uči skozi lastno izkušnjo, zato je zelo 

pomembno, da vzgojitelji upoštevamo otrokove izkušnje, predznanja in nenazadnje njegove 

interese in potrebe. Izkušnje si pridobiva vsak dan, zato je pomembno, da vzgojitelji gradimo 

prav na teh izkušnjah. Področje matematike zajema več vsebin, med kateri se nahaja tudi 

geometrija. Otrok izkušnje z oblikami in črtami pridobiva predvsem z lastno aktivnostjo, ki 

vključuje igro in načrtovane ter nenačrtovane dejavnosti. Izkušnje z geometrijski telesi, liki in 

črtami otrok dobi tako, da z njimi manipulira in jih spoznava na sebi lasten način. Van Hiele 

pravi, da so za učenje pojmov iz geometrije pomembne predvsem izkušnje in manipulacija s 

predmeti, medtem ko Piaget zagovarja, da učenje pojmov iz geometrije poteka postopoma, 

bolj pomembna je starost in ne le izkušnja.   

Van Hiele je zavrnil pristop od lika k točki, saj pravi, da je ta pristop v nasprotju z izkušnjami 

otrok. V svojem empiričnem delu sem uporabila pristop "od telesa k točki". Otroci so ob 

načrtovanih dejavnostih v okviru enomesečnega učnega pristopa spoznavali lastnosti 

geometrijskih teles, likov in črt ter postopoma prehajali iz večjih dimenzij na manjše. Začeli 

smo s spoznavanjem tridimenzionalnih oblik, kot so telesa, nadaljevali z dvodimenzionalnimi, 

kot so liki, in končali z enodimenzionalnimi oblikami, kot so črte. Otroci so skozi načrtovane 

dejavnosti napredovali v znanju, kar sem ugotovila s preverjanjem znanja pred in po učnem 

pristopu. Rezultati raziskave so me zato spodbudili, da bom kot bodoča vzgojiteljica v 

vsakodnevne dejavnosti v vrtcu čim več načrtovano in ne le spontano vključevala matematiko 

in geometrijo.  

 

 

 

Ključne besede: matematika v vrtcu, geometrija, geometrijska telesa, liki in črte, igra, 

načrtovane dejavnosti. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Children meet with mathematics and geometry through their everyday activities at almost 

every step in their social environment. Therefore, it is of great importance to begin teaching 

them with an appropriate and adjusted contents (connected to mathematics and geometry) 

already early in kindergarten years. As children usually learn through own experiences, these 

should, together with previous knowledge, needs and interest of children, not only be 

considered by educators, but should also form a core of educational process. Geometry is an 

important sub-field of mathematics, which in general covers wide range of various contents. 

Children acquire experiences with solids, shapes  and lines primarily trough play and other 

planned or unplanned activities. These should be constructed in such manner, that 

experienced are won by children in their own way. In contrast to Piaget, who was of opinion 

that learning of geometric concepts is gradual process and that age level is more important 

than experience, Van Hiele emphasized importance of children's experiences and 

manipulation of objects (a concept of learning geometry called 'geometry from the figure to 

the point' )  

Van Hiele refused approach »from the point to the figure« (note: points, lines and forms first, 

later objects), because such approach is not in accordance with children experiences. In my 

planned practical work with children  I used "from the figure to the point approach". In the 

empirical part of my diploma I presented my planned practical activities (games with little 

houses). In the period of one month  children  have got  knowledge of characteristics of 

geometric solids, shapes, lines and gradually apply this knowledge from greater onto smaller 

dimensions. We first started with manipulation of three-dimensional objects (different bodies) 

and then later on continued with two-dimensional forms as lines. The children's advance in 

 knowledge was visible, as I found with test of knowledge before and after my practical 

activities with children. Results of my research support my recognition (as an educator of 

small children in the future) that I will include mathematics and geometry systematically and 

in a planned way, not just spontaneously in the everyday activities in the kindergarten. 

 

 

Keywords: mathematics in kindergarten, geometry, geometrical solids, shapes and lines, 

game, planned activities. 

 



KAZALO 
 

I.  UVOD ................................................................................................................................. 1 

II.  TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 3 

1.  MATEMATIKA V VRTCU ............................................................................................... 3 

1.1.  MATEMATIČNE VSEBINE .................................................................................... 5 

1.1.1.  GEOMETRIJA ..................................................................................................... 6 

2.  GEOMETRIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE ............................................................. 11 

2.1.  GLOBALNI CILJI ................................................................................................... 11 

2.2.  CILJI ......................................................................................................................... 11 

2.3.  PRIMERI DEJAVNOSTI ZA OTROKE, STARE OD 3 DO 6 LET ...................... 12 

2.4.  VLOGA ODRASLEGA ........................................................................................... 13 

3.  UČENJE O GEOMETRIJSKIH POJMIH ........................................................................ 14 

3.1.  TEORIJA PIAGETA ................................................................................................ 15 

3.2.  VAN HIELOVA TEORIJA ..................................................................................... 18 

3.3.  GEOMETRIJA OD TELESA K TOČKI ................................................................. 20 

4.  POMEN RAZLIČNIH DEJAVNOSTI IZ GEOMETRIJE ZA UČENJE ........................ 21 

4.1.  IGRA ........................................................................................................................ 22 

4.2.  SPONTANE IN NAČRTOVANE DEJAVNOSTI .................................................. 25 

4.3.  SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE OTROKOVIH MATEMATIČNIH 

DOSEŽKOV ......................................................................................................................... 27 

III.  EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 29 

5.  PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN METODOLOGIJE ................................................ 29 

5.1.  OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................ 29 

5.2.  CILJI RAZISKAVE ................................................................................................. 29 

5.3.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE ................................................. 30 

5.4.  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA .................................................................. 31 

5.4.1.  RAZISKOVALNA METODA .......................................................................... 31 

5.4.2.  VZOREC ............................................................................................................ 31 

5.4.3.  PRIPOMOČKI ................................................................................................... 31 

5.4.4.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ............................................................ 31 

5.4.5.  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV .......................................................... 31 

6.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................. 32 



6.1.  UGOTAVLJANJE PREDZNANJA ........................................................................ 32 

6.2.  UČNI PRISTOP ....................................................................................................... 44 

6.2.1.  PRVA DEJAVNOST ......................................................................................... 44 

6.2.2.  DRUGA DEJAVNOST ...................................................................................... 49 

6.2.3.  TRETJA DEJAVNOST ..................................................................................... 55 

6.2.4.  ČETRTA DEJAVNOST .................................................................................... 57 

6.2.5.  PETA DEJAVNOST .......................................................................................... 62 

6.2.6.  ŠESTA DEJAVNOST ........................................................................................ 65 

6.2.7.  SEDMA DEJAVNOST ...................................................................................... 68 

6.2.8.  OSMA DEJAVNOST ........................................................................................ 70 

6.3.  UGOTAVLJANJE ZNANJA PO UČNEM PRISTOPU ......................................... 72 

6.4.  POVZETEK UGOTOVITEV .................................................................................. 83 

7.  ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 87 

8.  LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 88 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



KAZALO SLIK 
 

Slika 1: S slike deklice, stare 4 leta, je možno prepoznati krog in kvadrat, ne pa trikotnika. .. 38 

Slika 2: S slike dečka, starega 4 leta, je možno razbrati krog, trikotnik in kvadrat pa sta 

nepravilne oblike. ..................................................................................................................... 38 

Slika 3: Deček, star skoraj 4 leta, je pravilno narisal krog, trikotnik in kvadrat pa sta 

neprepoznavna. ......................................................................................................................... 39 

Slika 4: S slike deklice, stare malo manj kot 3 leta in pol, je možno razbrati le obliko kroga. 39 

Slika 5: Slika dečka, starega malo manj kot 3 leta in pol, prikazuje samo krog. ..................... 40 

Slika 6: Igra z odpadno embalažo. ........................................................................................... 47 

Slika 7: Izdelovanje objektov 1. ............................................................................................... 48 

Slika 8: Izdelovanje objektov 2. ............................................................................................... 48 

Slika 9: Masaža z okroglim predmetom. .................................................................................. 52 

Slika 10: Masaža z oglatim predmetom. .................................................................................. 52 

Slika 11: Pihanje v oglate predmete. ........................................................................................ 53 

Slika 12: Pihanje v okrogle predmete. ..................................................................................... 53 

Slika 13: Spuščanje okroglih predmetov po klančini. .............................................................. 54 

Slika 14: Spuščanje oglatih predmetov po klančini. ................................................................ 54 

Slika 15: Kaj je to? Odtis stopala. ............................................................................................ 56 

Slika 16: Odtiskovanje svojih dlani. ........................................................................................ 56 

Slika 17: "Štampiljkanje" ......................................................................................................... 59 

Slika 18: Odtisi gradnikov geometrijskih teles. ....................................................................... 60 

Slika 19: Spoznavanje odtisov posameznih teles. .................................................................... 60 

Slika 20: Sestavljanje poljubnih figur. ..................................................................................... 61 

Slika 21: "Ugotavljanje in ugibanje" manjkajočega lika, ko odprem oči. ............................... 61 

Slika 22: Gibalna igra – spoznavamo geometrijske like. ......................................................... 64 

Slika 23: Reševanje didaktičnih listov. .................................................................................... 64 

Slika 24: Igra z didaktičnimi igračami. .................................................................................... 64 

Slika 25: Hoja po ravni črti oz. vrvi. ........................................................................................ 67 

Slika 26: Hoja po krivi črti oz. vrvi. ......................................................................................... 67 

Slika 27: Oblikovanje dežele krivih in dežele ravnih črt. ........................................................ 69 

Slika 28: Dežela krivih in dežela ravnih črt. ............................................................................ 69 

Slika 29: Opazovanje stvari v okolici, ki imajo oblike geometrijskih likov. ........................... 71 



Slika 30: Opazovanje predmetov v okolici, ki nas spominjajo na geometrija telesa. .............. 71 

Slika 31: Opazovanje ravnih in kriv črt v okolici. ................................................................... 71 

Slika 32: Deklica, stara 4 leta, je tudi po učnem pristopu pravilno narisala krog in kvadrat, 

risanje trikotnika pa ji še vedno povzroča težave. .................................................................... 78 

Slika 33: S slike dečka, starega 4 leta, je tudi po učnem pristopu možno razbrati samo krog. 79 

Slika 34: Deček, star skoraj 4 leta, je tudi po učnem pristopu pravilno narisal krog. Trikotnik 

ima že nakazano "špico", prav tako pa se že pri kvadratu vidijo "vogali". .............................. 79 

Slika 35: Deklica, stara malo manj kot 3 leta in pol, je napredovala v risanju. Z njene slike je 

možno razbrati krog, z risanjem pa se je močno približala tudi liku, ki ima obliko trikotnika.

 .................................................................................................................................................. 80 

Slika 36: Deček, star malo manj kot 3 leta in pol, je napredoval v risanju. Ob krogu je narisal 

tudi lika, ki sta podobna kvadratu. ........................................................................................... 80 

 

 



KAZALO TABEL 
 

Tabela 1: Rezultati prvega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ........................ 32 

Tabela 2: Rezultati drugega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ...................... 34 

Tabela 3: Rezultati druge naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. .......................................... 35 

Tabela 4: Rezultati tretje naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ........................................... 36 

Tabela 5: Rezultati četrte naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. .......................................... 36 

Tabela 6: Rezultati pete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ............................................ 37 

Tabela 7: Rezultati sedme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ......................................... 40 

Tabela 8: Rezultati osme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ........................................... 41 

Tabela 9: Rezultati devete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ......................................... 42 

Tabela 10: Rezultati prvega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ...................... 72 

Tabela 11: Rezultati drugega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. .................... 74 

Tabela 12: Rezultati druge naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ........................................ 75 

Tabela 13: Rezultati tretje naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ......................................... 75 

Tabela 14: Rezultati četrte naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ........................................ 76 

Tabela 15: Rezultati pete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. .......................................... 77 

Tabela 16: Rezultati sedme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ....................................... 81 

Tabela 17: Rezultati osme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ......................................... 81 

Tabela 18: Rezultati devete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. ....................................... 82 

 
 



 1

I. UVOD 
 

"Joj, spet se moram učiti matematiko, skicirat kocko, računati obseg kroga, risati ravno črto 

ob ravnilu in še in še." Te besede pogosto slišimo iz ust osnovnošolcev in srednješolcev, ne 

slišimo pa jih od predšolskih otrok, kljub temu, da sta matematika in geometrija prisotni 

povsod okrog nas in nas spremljata ves čas, kar pomeni, da smo ves čas obkroženi z oblikami, 

ki jih proučuje geometrija. Otrok se z matematiko sreča že zelo zgodaj, ko na primer razvršča 

igrače, gradi stolpe iz lego kock, se igra s plastelinom in žogo, razmišlja, kako postaviti 

kozarec z vodo, da se ne polije, in prav tu je vidna matematika ter njeni problemi. V življenju 

se tako odrasli kot otroci srečujemo z različnimi problemi in pri tem niso izključeni niti 

matematični, ki pa otroku lahko predstavljajo izziv in veselje, če so odziv njegove igre. Otrok 

se veseli novih uspehov, s tem pa prihaja do novih spoznanj, novih odkritij in novih znanj. Da 

do teh spoznaj pride, mora imeti pred seboj konkretni material.  

 

Matematika me je osebno zanimala že od malih nog, najbolj me je zanimalo računanje, 

geometrija pa malo manj, saj me je vedno motilo preveč risanja in skiciranja. Velikokrat se mi 

je zdelo podanih preveč podatkov, zato sem se s težko roko lotila geometrijskih matematičnih 

nalog. Geometrija mi je postala zanimiva na fakulteti, ko sem spoznala, da se jo lahko učiš 

tudi skozi igro in to že v predšolskem obdobju. Kljub nekemu znanju so se v meni porajala 

vprašanja, kako predšolskemu otroku pravzaprav vzbuditi zanimanje za geometrijo, kako mu 

jo predstaviti na zabaven način, da si poleg vseh dejavnosti in iger pridobiva tudi novo znanje. 

To nepoznavanje oz. nevedenje me je vodilo do tega, da sem se odločila preučiti problematiko 

o geometrijskih telesih, likih in črtah za predšolske otroke, stare od 3 do 4 leta.  

 

V diplomskem delu namenjam pozornost predšolskim otrokom. Otroci se z geometrijskimi 

telesi, liki in črtami srečujejo na vsakem koraku – preko igre, vsakodnevnih nenačrtovanih in 

načrtovanih dejavnosti in tudi preko opazovanja. S tem si pridobivajo izkušnje, gradijo znanje 

in usvajajo nove matematične ter geometrijske pojme in predstave.  

 

V teoretičnem delu sem prikazala pomen matematike v vrtcu, nato sem se osredotočila na 

geometrijo in iz nje izpeljane cilje, pri čemer sem dala največji poudarek prav poznavanju 

pojmov iz geometrije, natančneje geometrijskim oblikam. Pri usvajanju novih pojmov otroci 

razvijajo predvsem svoje mišljenje in prav zato sem v nadaljevanju svojega diplomskega dela 
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predstavila razvojne stopnje oz. stadije otrokovega mišljenja skozi oči Piageta in Van Hiela. 

Izpostavila sem tudi pomen različnih dejavnosti, ki so pomembne za učenje pojmov iz 

geometrije.  

 

V empiričnem delu sem predstavila cilje, potek in rezultate učnega pristopa, s katerim sem 

ugotavljala, kako otroci napredujejo v znanju o geometrijskih pojmih skozi načrtovane 

dejavnosti.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. MATEMATIKA V VRTCU  
 

Matematika je abstrakten sistem urejanja izkušenj. Mali otroci o matematiki razmišljajo zelo 

konkretno. Količina jim na primer ne pomeni nič, če ni ničesar, kar bi lahko izmerili ali 

prešteli, zato jim moramo pokazati matematične odnose s stvarmi, ki jih obkrožajo. Predšolski 

otroci se s pomočjo odraslih začnejo zavedati, da je vsakdanje življenje prepleteno z 

matematičnimi zasnovami, ki pa jih ni mogoče obvladati samo s knjigami, ampak z 

vključevanjem v vsakdanje življenje, v svet, ki nas obkroža. (Hansen, Kaufmann, Burke 

Walsh, 2000) 

 

Matematika v vsakdanjem življenju ni nič novega, nič novega pa ni tudi v vrtcu. Po navadi se 

sploh ne zavedamo, da jo uporabljamo, pa vendar jo. Z njo se srečamo že v predšolskem 

obdobju oz. v zgodnjem otroštvu in ne šele v šoli oz. ko odrastemo.   

 

Matematika v vrtcu vključuje najrazličnejše dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da v igri in v 

vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanje o tem, kaj je veliko, kaj je 

majhno, česa je več in česa je manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kakšne so 

oblike. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

Ob pridobljenih izkušnjah in znanju otrok spoznava, da lahko vsakodnevne probleme in 

naloge reši učinkoviteje, če uporablja "matematične" strategije: išče nove situacije, ki mu 

vsakič znova predstavljajo izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditev 

njegovega načina mišljenja (Kurikulum za vrtce, 1999). Enakega mišljenja je tudi Japelj 

Pavešič (v Marjanovič Umek, 2001), ki pravi, da otrok matematične izkušnje in znanja 

uporablja ob vsakdanjih problemih, saj ga prav reševanje problemov zabava, motivira ga 

namreč prav ta občutek lastnega uspeha in dosežkov. Same izkušnje torej otroku omogočajo 

prehod na višjo stopnjo njegovega mišljenja (Kokalj, Levičnik, 1982).   
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V sedanjem času predšolskega otroka matematike ne učimo, ampak ga samo uvajamo vanjo, 

in sicer tako, da razvijamo matematične predstave in pojme. Včasih pa temu ni bilo tako. 

Razlika med Vzgojnim programom oz. prejšnjim učnim programom v vrtcu in sedanjim 

dokumentom, Kurikulom za vrtce, je ta, da je bil včasih poudarek na učni snovi in vsebini in 

ne na otroku, kot je to sedaj. Včasih je bil največji poudarek na dejavnostih, ki jih je 

načrtovala in vodila vzgojiteljica. Osnovne dejavnosti so bile zaposlitve, ki so jih delili na 

zaposlitve po individualnih željah otrok in na skupne, usmerjene zaposlitve, ki jih predlaga 

vzgojiteljica. Vzgojiteljica je morala skrbno načrtovati svoje aktivnosti, predvidevati pa je 

morala tudi to, kaj bodo naredili in odgovorili otroci. Sedaj moramo upoštevati otrokove 

izkušnje in iz njih izhajati, saj le ob tem gradijo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. V 

Vzgojnem programu je bila vsa pozornost po področjih ter starostnih obdobjih namenjena 

zaposlitvam, kot so igra, spontane dejavnosti, usmerjene in vodene dejavnosti ter delovna 

opravila, sedanji Kurikulum za vrtce pa namesto pojma "zaposlitev" uporablja pojem 

"dejavnosti otrok", pri čemer poudarja, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 

združuje temeljna načela predšolske vzgoje. (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2004) 

 

Matematika v vrtcu je torej ena od samostojnih vsebinskih področij dejavnosti za delo v vrtcu, 

ki jo določa Kurikulum za vrtce (1999). Ker pa je kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi 

matematika najbolj uresničljiva, ko se povezuje z drugimi področji, in sicer z: 

 - jezikom, 

- družbo, 

- gibanjem, 

- naravo, 

- umetnostjo.  

 

V prej veljavnem Vzgojnem programu (Kokalj, Levičnik, 1982) matematika ni bila 

samostojno področje, ampak le ožje področje intelektualne vzgoje. Vzgojni program je 

vključeval okvirne vsebine in naloge predšolske vzgoje za delo v vzgojno-varstveni 

organizaciji, in sicer po posameznih vzgojnih področjih, kot so: 

-  področje telesne in zdravstvene vzgoje, 

- področje estetske vzgoje, 

- področje moralne vzgoje, 

- področje intelektualne vzgoje.  
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Cilje intelektualne vzgoje so uresničevali še na naslednjih ožjih področjih (prav tam):  

- področju spoznavanja otrok z okoljem,  

- področju razvijanja govora in  

- področju razvijanja temeljnih matematičnih predstav in pojmov.  

 

1.1. MATEMATIČNE VSEBINE 
 

Sedanja matematika v vrtcu torej ni ločena dejavnost, ni šolski predmet, temveč je del 

celotnega, prepletenega in povezanega kurikuluma. V izvedbenem kurikulumu lahko 

vzgojitelj različno dopolnjuje in povezuje predlagane matematične vsebine, ki so zajete v 

javno veljavnem programu Kurikulumu za vrtce (1999). 

 

Matematične vsebine, ki so v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju pomembne, so torej 

naslednje (Hodnik Čadež, 2002):  

- predštevilsko obdobje, kamor sodijo opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije, 

- števila, 

- preprosta obdelava podatkov, 

- geometrija, 

- orientacija v prostoru. 

 

Za razumevanje različnih matematičnih vsebin mora biti izhodišče vedno nek problem. Po 

sedanjem dokumentu Kurikulum za vrtce  je zato potrebno osnovne matematične pojme 

oblikovati in utemeljevati tako, da izhajamo iz problemskih situacij, ki jih mora otrok sam 

doživeti. (Cotič, Felda, Hodnik, 2000)  

 

Matematične vsebine otrok najbolje in najhitreje usvaja, če ima na voljo dovolj didaktičnega 

materiala in igrač. V predšolskem obdobju otrokov svet sestoji predvsem iz konkretnih 

objektov in konkretnih operacij, zato morajo dejavnosti v vrtcu potekati na konkretni, 

nadzorni in neabstraktni ravni, temeljiti morajo na življenjskih izkušnjah. Otrok pri usvajanju 

matematičnih vsebin in pojmov "prehodi" tri ravni: konkretno, slikovno in simbolno. V 

predšolskem obdobju in tudi kasneje v prvem razredu je zelo pomembna konkretna raven ali 

konkretno-izkustvena dejavnost (Cotič, Felda, Hodnik, 2000). Otrok skozi te korake usvaja 

matematične vsebine, ki si sledijo ena za drugo (otrok naprej razvršča, ureja in šele nato meri 
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ter šteje) in se med seboj nadgrajujejo. Podrobneje bom predstavila geometrijo, ki zajema 

pojme o geometrijskih telesih, likih in črtah.  

 

1.1.1. GEOMETRIJA 

 

Geometrija je panoga matematike, ki predstavlja obravnavo prostorskih odnosov in oblik. Je 

tudi ena izmed matematičnih vsebin v vrtcu, ki se ukvarja z oblikami teles in likov, črtami, 

orientacijo v prostoru in simetrijo. Z geometrijo se otroci začnejo srečevati že v predšolskem 

obdobju, kjer spoznavajo osnovne izraze in pojme. Otroci spoznavajo splošne oblike, s 

katerimi opisujejo vsakdanje reči, spoznavajo lastnosti teles in likov, simetrične oblike v 

prostoru. Naučijo se novih izrazov, s katerimi opisujejo predmete v okolici (okroglo, oglato, 

ravno, krivo, trikotno ...), učijo se izrazov, s katerimi opisujejo položaje predmetov (pod, nad, 

spredaj, zadaj, levo ...), srečujejo pa se tudi s simetričnimi rečmi, zato hitro uganejo, kakšen je 

tisti del, ki ga ne vidijo. Otrok hitro spozna, da je predmet, ki ga drži v roki, enak predmetu, ki 

ga vidi v ogledalu. 

 

Vsebine geometrije v predšolskem obdobju: 

- geometrijska telesa, 

- geometrijski liki, 

- črte, 

- simetrija, 

- orientacija v prostoru.  

 

V nadaljevanju bom vsako od naštetih vsebin na kratko predstavila.  

 

1.1.1.1. GEOMETRIJSKA TELESA 

  

Telesa so splošne oblike, s katerimi opisujemo vsakdanje reči. Telo je z vseh strani omejen 

prostor s ploskvami. Vsako telo sega v tri smeri in ima tri razsežnosti: višino, dolžino in 

širino. Ko govorimo o obliki telesa, pravimo, da vsako telo omejuje vsaj ena ploskev. Telesa, 

ki jih omejujejo same ravne ploskve, so oglata telesa, telesa, ki niso omejena s samimi 

ravnimi ploskvami, pa so okrogla telesa. Kjer se stikata dve ploskvi telesa, nastane rob ali 

robna črta. Robovi so lahko ravne ali krive črte. Kjer pa se stikajo vsaj tri ploskve (oz. na 
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stičišču robov), pa nastane oglišče. Telesa, ki imajo oglišča, imenujemo oglata telesa, telesa, 

ki oglišč nimajo, pa imenujemo okrogla telesa. (Perat, 1998) 

  

Predšolskim otrokom podajamo izkušnje s polnimi modeli teles, ki so tridimenzionalni. S 

tem, ko telesa opazujejo in izvajajo aktivnosti, ugotavljajo različne lastnosti.  Otroci morajo v 

aktivnosti vključiti predvsem tipne izkušnje, saj s tem ugotovijo, kakšne so mejne ploskve, ki 

omejujejo določeno telo oz. predmet. S tem otrok spozna, da so ena telesa okrogla, druga pa 

oglata. Do te ugotovitve pridejo predvsem z dejavnostjo kotaljenja. Med okroglimi oblikami 

izstopajo krogla, valj in stožec, med oglatimi pa kocka, kvader in piramida. (Cotič idr., 1996)  

 

"Matematične opredelitve" posameznih geometrijskih teles (Cotič idr., 1996): 

  

a) oglata 

 
    Kocka ali heksaeder je pravilno oglato telo, je pokončna  

    štiristrana prizma, ki jo omejuje šest enako velikih kvadratov. 

    Modeli: igralna kocka, različne škatle, Rubikova kocka ... 

 

     

 

    Kvader je oglato telo, je pokončna štiristrana prizma, ki ga 

    omejuje šest pravokotnikov, pri čemer sta po dva nasproti ležeča 

    enako velika. Kocka je poseben primer kvadra. 

    Modeli: škatlica za vžigalice, omara, knjiga ... 

 

 

     

    Piramida je oglato telo. Največkrat obravnavamo pravilno  

    pokončno štiristrano piramido, ki je omejena s kvadratom in s 

    štirimi enakimi trikotniki, ki se stikajo na vrhu.  

    Modeli: egipčanska piramida, streha ... 
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b) okrogla 

 

 

    Krogla je najpravilnejše in najbolj enostavno geometrijsko telo. 

    Omejuje jo ena sama zaobljena ploskev, pri tem so vse točke  

    na njej enako oddaljene od središčne točke krogle.  

    Modeli: žoga, milni mehurčki, frnikola, sonce, globus ...  

 

 

      

 

 

    Stožec je telo, ki ga omejujeta krog in plašč, ki je kriva ploskev. 

    Tako kot piramida ima izstopajočo špičasto točko – vrh.  

    Modeli: kornet, pustna kapa, vrečka za kostanj ... 

 

 

 

 

 

  

    Valj ali cilinder je telo, ki ga opiše pravokotnik, če se zavrti 

    okoli svoje osi. Omejujeta ga dva enako velika, skladna in  

    vzporedno ležeča kroga ter plašč, ki je kriva ploskev.  

    Modeli: pločevinka, svinčnik, sveča, cev, zvita preproga ... 

 

1.1.1.2. GEOMETRIJSKI LIKI 

     

Predšolski otrok z natančnim opazovanjem teles preide na like. S tem, ko odtiskuje telesa na 

papir, je njegova pozornost usmerjena na posamezno ploskev telesa, ki je značilna za določen 

lik. Pod pojmom lik si predstavljamo kakršen koli omejen del ravnine. Ravnino, ki jo 

popolnoma omejujejo robne črte, torej imenujemo lik. Predšolski otrok na začetku spoznava 

naslednje like:  krog, kvadrat, pravokotnik in trikotnik (Cotič idr., 1996). 
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    Krog je lik, ki nima stranic. Omejen je s krivo črto, ki ji pravimo 

    krožnica. Vse točke na njej so enako oddaljene od središčne 

    točke kroga.  

 

 

 

     

 

    Kvadrat je večkotnik, ki ima vse štiri stranice enako dolge, le-te 

    pa v ogliščih tvorijo prave kote. 

 

 

 

    Pravokotnik je večkotnik, ki ima štiri prave kote in enako dolgi 

    nasprotni stranici. 

 

 

 

 

    Trikotnik je večkotnik, ki je omejen s tremi ravnimi stranicami.  
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1.1.1.3. ČRTE 

 

Predšolski otrok z različnimi dejavnostmi spoznava tudi črte.  

Črta je nepretrgana vrsta točk. Sklenjena črta nastane, če jo začnemo in končamo risati v isti 

točki, pri nesklenjeni pa se začetek in konec črte ujemata.  

 

1.1.1.4. SIMETRIJA 

 

Simetrične oblike nas obdajajo že od rojstva. Če je nek predmet simetričen, lahko ugotovimo, 

kakšen je njegov del, ki ga ne vidimo.  

Predšolskemu otroku znanje simetrije ne pomeni znati določiti simetralo simetričnemu 

predmetu, ampak uporablja posledice simetrije. Otrok ve, kako mora nadaljevati nedokončano 

risbo na drugi strani lista, da bo simetrična, in ne posveča pozornosti osi vrtenja, raziskuje pa, 

kako mora položiti predmet, da se kotali. Priložnosti za spoznavanje simetrije predšolskemu 

otroku nudi tudi risanje, prerisovanje in nadaljevanje vzorcev, iskanje vzorcev na puloverjih, 

opazovanje ljudi in predmetov v ogledalu itd. (Marjanovič Umek, 2001) 

 

1.1.1.5. ORIENTACIJA V PROSTORU 

 

Ko se otrok zaveda sebe ločeno od prostora, začne raziskovati prostor okoli sebe.  

Predšolski otrok se izrazov za opisovanje položaja, ki so v vsakdanjem pogovoru med ljudmi 

zelo pogosti, ne uči sam od sebe. Najprej se srečuje z izrazi  za opisovanje položaja 

predmetov (na, ob, v, za ...), nato pokaže, da izraze razume in jih kasneje tudi začne 

uporabljati. Izraze za opis položaja otrok sliši že zelo zgodaj, npr.: medvedek je za omaro, 

medvedek je na levi strani omare. Ob tem, ko otrok posluša navodila in se premika v pravo 

smer, se uči orientacije v prostoru. Primer pojma leva in desna: nekateri otroci se najprej 

naučijo levo in desno na sebi, drugi pa so bolj dovzetni za učenje v prostoru in bodo hitro 

znali zaviti v levo ali desno smer po navodilu, ne bodo pa znali natakniti pravega copata na 

pravo nogo ali pokazati levega ušesa. (Marjanovič Umek, 2001)  
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2. GEOMETRIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE  
 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. 

Je dokument, ki strokovnemu delavcu v vrtcu, tj. vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, 

ravnatelju, nudi strokovno podlago pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, ob 

upoštevanju zavezujočih ciljev in iz njih izpeljanih načel kurikuluma. (Vrbovšek, 2009) 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisani cilji Kurikulama za vrtce, iz katerih so izpeljana 

načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji, 

iz katerih so izpeljani cilji za posamezna področja: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in 

matematika.  

 

Zadnji navaja za vrtce obvezujoče globalne cilje, ki so pri matematiki zaradi didaktičnih 

namenov zapisani ločeno po področjih, vendar se v vsakdanji praksi pri dejavnostih med 

seboj prepletajo in povezujejo. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

2.1. GLOBALNI CILJI 
 

Otrok: 

 - se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 - si razvija matematično izražanje,  

 - si razvija matematično mišljenje,  

 - si razvija matematične spretnosti, 

 - doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo. (Kurikulum za vrtce, 1999)  

 

2.2. CILJI 
 

Otrok: 

 - spoznava geometrijska telesa in like, 

 - spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

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

 zgoraj, spodaj, levo, desno) in se uči orientacije v prostoru, 

 - prireja 1-1, 
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 - razvršča, 

 - išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

 - se sreča z geometrijskimi telesi, liki skozi igro, 

 - prepozna in poimenuje preprosta geometrijska telesa in like, 

 - prepozna in riše različne črte. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

2.3. PRIMERI DEJAVNOSTI ZA OTROKE, STARE OD 3 DO 6 LET  
 

Matematika v vrtcu vključuje najrazličnejše dejavnosti iz področja geometrije, s katerimi se 

otrok srečuje vsak dan in s tem pridobiva matematična znanja. V svojem raziskovanju sem 

zajela otroke, stare od 3 do 4 leta. V nadaljevanju navajam nekaj splošnih primerov teh 

dejavnosti, ki jih navaja Kurikulum za vrtce (1999). 

 

Otrok:  

- rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti ter položaja, barve, oblike (npr. 

okroglo, ravno, špičasto), površine (npr. mehko, mokro) velikosti (npr. veliko, majhno), smeri 

(npr. spodaj, zgoraj, desno, levo), 

- izkusi geometrijske lastnosti predmetov z različnimi čuti tudi ob njihovih nasprotjih, 

- se igra z geometrijskimi telesi in liki (kocka, krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, krog, črta, 

pika …), išče oblike v naravi, jih imenuje, izdeluje, riše s pripomočki in prosto, 

- se igra z dvodimenzionalnimi (ploščice) in tridimenzionalnimi predmeti različnih barv, 

geometrijskih oblik, z votlimi in polnimi predmeti, 

- rabi izraze za geometrijske pojme, kot so krivo, poševno na, vogal, imena teles, ki jih 

uporabljamo v vsakdanjem pogovoru, 

- raziskuje svojo igralnico in vso stavbo vrtca, škatle, v katere lahko zleze in se pogovarja o 

tem, kje je kaj opazil, 

- rabi izraze za primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih (veliko, malo, več, manj, 

enako, mnogo, večji, manjši, enako veliko itn.), 

- predmete razvršča po padajoči ali naraščajoči lastnosti. 
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2.4.  VLOGA ODRASLEGA 
 

Otrok se z matematiko srečuje vsak dan, zato imamo vzgojitelji, pomočniki in drugi odrasli 

pomembno vlogo pri matematičnih dejavnostih, pri čemer moramo upoštevati razvojno 

stopnjo ter interes otrok, pomembne pa so tudi same pobude. 

Otroku moramo nuditi ustrezen prostor, sredstva oz. material ali igrače in mu omogočiti 

najrazličnejše dejavnosti. Spodbujati ga moramo pri igri in lastnih aktivnostih, saj s tem otrok 

pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja.  

 

Nove pojme vpeljujemo glede na zanimanje in razvoj otroka. Otroku omogočamo, da 

predmete prijema in jih spoznava v igri, preden jim nadene imena. Omogočamo mu, da se 

lahko varno igra s snovmi, s čim manj dodatnimi opozorili in prepovedmi. (Kurikulum za 

vrtce, 1999) 

 

Pri oblikovanju matematičnih pojmov in predstav moramo odrasli otroku omogočiti, da se 

igra z "matematičnimi" igračami, da v govoru uporablja "matematične" izraze,  da ponavlja 

poskuse in poskuša oblikovati zaključke ter pravila.  

 

Otrok se torej matematike najbolje uči, ko  je v igro in v dejavnosti vključen odrasel oz. 

vzgojitelj. Torej se mora vzgojitelj vključiti v otrokovo igro in v njegove dejavnosti ter jih 

obogatiti z matematičnimi cilji. Pozoren mora biti na to, da se igre in dejavnosti ne prekinja in 

da so kljub vsemu pobude igre in dejavnosti še vedno otrokove. Pozoren je na uporabo 

matematičnih besed, ki jih uporablja otrok in tudi sam. Igro in dejavnosti izpelje tako, da 

otrok doživi uspeh svoje dobre rešitve. Otroku omogoča pridobivanje novih izkušenj. 

(Marjanovič Umek, 2001)   

 

Pri svojem diplomskem delu sem uporabila metode dela, ki otroku uspešno posredujejo 

matematične vsebine, pojme, znanja in spoznanja. Metode dela nam, odraslim, predvsem 

vzgojiteljem, pomagajo doseči zastavljene cilje.  
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Pri dejavnostih uporabljamo različne oblike učenja oz. metode dela (Retuznik Bozovičar, 

Krajnc, 2011):  

 - metoda igre, 

 - metoda opazovanja, 

 - metoda razgovora (pogovora), 

 - metoda demonstracije, 

 - metoda dela s konkretnim materialom, 

 - metoda pripovedovanja (razlaganja), 

 - metoda praktičnega dela. 

 

3. UČENJE O GEOMETRIJSKIH POJMIH 
 

Spodbudno dejstvo pri učenju matematike majhnih otrok je, da se le-ti ob reševanju realnih 

matematičnih problemov učijo o matematičnih pojmih in strategijah (Hodnik Čadež, 2002).  

 

Uvajati predšolskega otroka v matematiko oz. v matematične predstave in pojme, med 

katerimi so tudi pojmi iz geometrije, pomeni organizirati in omogočiti aktivnosti, ob katerih 

bo otrok spoznal kvalitativne in kvantitativne lastnosti predmetov ter razmerja med njimi 

(Kokalj, Levičnik, 1982).  Razvijanje matematičnih predstav in pojmov mora biti povezano s 

celotnim razvojem predšolskega otroka. Slediti moramo njegovemu postopnemu mišljenju in 

njegovemu razumevanju prostora. 

 

Učenje in poučevanje geometrije ter geometrijskih pojmov v vrtcu sloni na Piagetovi 

kognitivni teoriji, ki razlaga otrokov razvoj mišljenja, ter na Van Hielejevi stopenjski teoriji 

razvoja geometrijskega mišljenja oz. teoriji prostorskega razvoja, ki pa ima večji pomen 

kasneje v osnovni šoli.   
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3.1. TEORIJA PIAGETA 
 

Otrok ima ob rojstvu na razpolago nekaj osnovnih struktur, ki jih v interakciji z okoljem 

reorganizira in iz njih razvija nove. Piaget je verjel, da je osebni okvir organiziranega znanja, 

ki ga posameznik uporablja v neki situaciji, aktivno zgrajen iz prejšnjih interakcij z okoljem. 

(Labinowich, 1989) 

 

Piaget v svoji teoriji otrokovega razvoja prostorskih pojmov razlikuje med zaznavanjem in 

predstavljanjem. Zaznavanje opiše kot neko znanje o predmetih zaradi kontakta z njimi, kar 

pomeni, da otrok zazna objekt, ko je v direktnem kontaktu z njim, predstavljanje pa opiše kot 

priklic predmetov v spomin v njihovi odsotnosti, kar pomeni, da otrok razmišlja o objektu, si 

ga predstavlja tudi takrat, ko ni v direktnem kontaktu z njim, torej ga fizično ne vidi. 

(Dickson, Brown, Gibson, 1993) 

 

Otrokova sposobnost zaznavanja in otrokov razvoj mišljenja se po Piagetu razvija skozi več 

faz/stopenj oz. obdobij (Labinowich, 1989): senzomotorično (0–2 leti starosti), 

predoperativno (2–6 let), obdobje konkretnih operacij (7–11 let) in obdobje formalnega 

mišljenja (11 let in več). Za predšolskega otroka sta pomembni prvi dve obdobji, zato bom 

podrobneje opisala le ti dve. 

 

Senzomotorično obdobje je obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanja fizičnih aktivnosti. 

Otroci v tem obdobju spoznavajo svet okoli sebe. Ob koncu prvega leta spremenijo svoj 

pogled na svet, saj dojamejo stalnost predmetov, kar pomeni, da predmeti obstajajo tudi, ko 

jih oni ne vidijo več (Labinowich, 1989). 

 

Predoperativno obdobje je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja. Otrokovo 

mišljenje ni več povezano z zunanjo dejavnostjo, temveč je že ponotranjeno. Oblike 

notranjega prestavljanja, ki se pojavijo na začetku te stopnje, so: posnemanje, simbolna igra, 

domišljija in jezik. V tem obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in hiter razvoj govora.   

Sposobnost logičnega mišljena je še vedno nefleksibilna. Za to stopnjo je še značilno: 

- nesposobnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na izhodiščno točko oz. v 

prvotno stanje (ireverzibilnost), 

- nesposobnost obdržati v zavesti spremembe dveh dimenzij istočasno (centracija), 
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- nesposobnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (egocentrizem). (Labinowich, 1989) 

 

Znotraj vsakega obdobja razvoja Piaget navaja postopen razvoj geometrijskih predstav in 

pojmov oz. postopno razlikovanje geometrijskih lastnosti. Po Piagetu si razvoj geometrijskih 

pojmov in predstav sledi v določenem zaporedju. Otrok se najprej sooči z senzomotoričnimi 

aktivnostmi, s pomočjo katerih oblikuje topološke predstave (npr. ali je neka črta sklenjena ali 

ne). Kasneje razvija predstave o konceptih projektivne geometrije (npr. koncept pravega kota, 

ravne črte ...) in na koncu evklidske geometrije (položaj v dvo- ali tridimenzionalnem 

prostoru, podobnosti ...). (Dickson, Brown, Gibson, 1993) 

  

Prvi koncepti, ki jih otrok spoznava na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, so torej 

topološke narave. Otrok v predšolskem obdobju najprej prepoznava topološke lastnosti, ki pa 

niso odvisne od oblike in velikosti. Univerzalne lastnosti so bližina, ločenost, urejenost, 

sklenjenost in nepretrganost. Primer teh lastnosti, ki veljajo pri otroškem risanju (Dickson, 

Brown, Gibson, 1993): 

- bližina (npr. risanje človeka, ki ima oči tesno skupaj, čeprav so v sorazmerju z usti 

enako oddaljene), 

- ločenost (npr. glava in trup se ne prekrivata), 

- urejenost (npr. nos je narisan med očmi in usti), 

- sklenjenost (npr. oči so narisane znotraj glave, so del celote), 

- nepretrganost (npr. otrok nariše roko iz telesa, ne pa iz glave). 

V tem obdobju otrok še nima razvite sposobnosti predstave z različnih perspektiv, kar 

pomeni, da si težko predstavlja predmet z drugega zornega kota.  

V obdobju konkretnih operacij otrok že razlikuje projektivne lastnosti. Sposoben je 

predvidevati, kako bi izgledal nek objekt oz. predmet iz različnih zornih kotov, na primer, ko 

otrok nariše glavo iz profila, a mu hkrati nariše cel obraz, torej še vedno nariše dve očesi 

namesto enega. 

Za zadnjo stopnjo, stopnjo formalnih operacij, pa je značilen razvoj evklidskih relacij. Otrok 

na tej stopnji razvija evklidske lastnosti. To so lastnosti, ki se nanašajo na velikost, razdajo, 

smer itn. Otrok je sposoben razlikovati med različnimi oblikami, sposoben je določiti pravi 

položaj geometrijske oblike, in sicer s tem, da ve, katere kote in stranice je potrebno izmeriti.  

Primer: otrok je sposoben razlikovati med kvadratom in trapezom na podlagi različnih kotov 

geometrijskega lika in dolžin njegovih stranic. (Dickson, Brown, Gibson, 1993) 
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Piagetove raziskave so torej pokazale, da je otrokova formacija prostora najprej topološka, 

čemur bi lahko rekli tudi "elastična geometrija" zaradi načina spreminjanja ene oblike v 

drugo. Primer: ko bi trileten otrok dobil navodilo, naj nariše trikotnik, bi ta narisal krog. S 

topološkega vidika je to ustrezno, saj trikotnik lahko z "raztegovanjem" in s "krčenjem" 

spremenimo v krog. Lovell (v Hodnik Čadež, 2002) je odgovor na vprašanje, ali otroci 

osvojijo topološki prostor pred evklidskim, pustil odprto. Ugotovil je, da otroci oblike lažje 

izdelajo (npr. iz vžigalic) kot pa narišejo. Enako je s tridimenzionalnimi objekti, na primer, ko 

otroci izdelajo kocko iz plastelina. S tem je postavil dvom o otrokovi topološki formaciji 

prostora. Otrok vsekakor najbolje zaznava tridimenzionalni svet.   

 

Piagetova teorija je spremenila pogled na razvoj in učenje otroka. Piaget in njegovi sodelavci 

so menili, da je razvoj vedno pred učenjem in da mora otrok najprej doseči določeno stopnjo 

razvoja, šele nato se lahko sproži proces učenja, kar pomeni, da toka razvoja ni mogoče ali pa 

ga je zelo težko spreminjati. (Labinowicz, 1989) 

 

Po njegovem mnenju se otrokov razvoj odvija po diskretno ločenih razvojnih stopnjah in po 

točno določenem vrstnem redu, vsaka stopnja pa ima svoje karakteristike (Manfreda Kolar, 

2006). Otroci približno iste starosti, ki so v istem stadiju razvoja, dajejo ob reševanju nekega 

problema podobne odgovore (Batistič Zorec, 2006).  

 

Novejše raziskave kažejo, da je Piaget podcenjeval mišljenje predšolskih otrok in  precenjeval 

miselne zmožnosti adolescentov. Kritizirana je njegova trditev o egocentrizmu, saj glede na 

sodobne ugotovitve predšolski otroci niso tako egocentrični, kot je mislil oz. poudarjal Piaget, 

saj z njimi ni opravil empiričnih raziskav. Raziskave kažejo, da je uspešnost reševanja 

problemov odvisna od otrokovih interesov, zato otroci ne kažejo iste sposobnosti pri 

reševanju določenih nalog, kot je predvideval Piaget. Kritiki mu očitajo, da njegova teorija 

zanemarja vlogo poučevanja, zanemarja čustveni razvoj, prevelik poudarek je na tem, česa 

otrok ne zmore, hkrati pa njegova teorija ne razlaga, kako socialni dejavniki v okolju vplivajo 

na razvoj mišljenja. (Batistič Zorec, 2006)   
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3.2. VAN HIELOVA TEORIJA  
 

Van Hiele je zavrnil pristop oz. koncept "od točke k telesu", saj pravi, da je ta pristop v 

nasprotju z izkušnjami otrok, temveč zagovarja pristop "od telesa k točki", ki zagovarja, da 

otrok znanje hitreje usvoji skozi dejavnosti kot z razlago. Ta pristop bom opisala v 

nadaljevanju. 

 

Van Hiele (v Clements, Battista, 1992) pravi, da je razvoj rezultat izkušenj in poučevanja ter 

da otrok pride na višji nivo le po določenih zaporednih stopnjah. Van Hielov model temelji na 

tem, da se otroci določenih spoznanj ne smejo učiti na pamet, ampak morajo spoznanja 

pridobiti z lastnimi izkušnjami. Izkušnje z geometrijo so pomembne, da otrok napreduje skozi 

stopnje.  

Van Hiele je bil v tem nasproten Piagetu, ki je rekel, da je razvoj pogojen s starostjo. Van 

Hiele trdi, da otrok napreduje na naslednjo stopnjo, ko pridobi določeno število izkušenj. 

Starost tu ni najbolj pomembna (Clements, Battista, 1992). 

 

Njegova teorija torej vključuje pet stopenj razvoja, ki opisujejo, kako se pri otroku razvija 

geometrično mišljenje oz. kako otrok napreduje v geometrijskem znanju.  

Po Van Hielovi teoriji (Clements, Battista, 1992) otrok napreduje skozi pet stopenj, ki so 

oštevilčene z od 0 do 4. Kritiki so stopnje preštevilčili od 1 do 5 in tako dodali še eno stopnjo, 

predspoznavno, ter jo poimenovali kot stopnjo 0.  

Zadnja van Hielova dela opredeljujejo samo tri stopnje: vizualno, opisno in teoretično. V 

teoretično je združil zadnje tri stopnje – analizo, abstrakcijo in dokazovanje (Hodnik Čadež, 

2002).  

Za te stopnje je značilno opazovanje lastnosti predmetov, ki vodijo v oblikovanje pojmov v 

geometriji (Dickson, Brown, Gibson, 1993). Edina stopnja, ki je pomembna za predšolskega 

otroka, je prva. Druga stopnja se pojavi šele kasneje, v osnovni šoli. 
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Van Hieleove stopnje geometrijskega znanja (Clements, Battista, 1992):  

 

1. stopnja – vizualna stopnja:  

Predmet razmišljanja so posamezne oblike in njihov izgled.  

Otrok oblike prepozna na podlagi izkušenj, pogosto s primerjanjem na podlagi videza in 

imena. Geometrijskih lastnosti oblik še ne prepozna. Ne prepozna različnih likov, odloča se 

zgolj na podlagi zaznavanja in ne razumevanja. Otrok zaznava različne oblike, npr. trikotnik, 

krog in kvadrat. Te oblike nato povezuje z ostalimi predmeti. Otrok npr. reče, da je trikotnik 

"kot streha" ali "to je krog, ker izgleda kot sonce". Otroci torej oblikujejo skupine na podlagi 

videza. 

Rezultati razmišljanja so skupine oblik, ki so si med seboj podobne.  

  

2. stopnja – deskriptivno analitična oz. opisna stopnja: 

Predmet razmišljanja so skupine oblik in ne posamezne skupine.  

Skupinam vizualnih objektov (oglata telesa) začnejo pripisovati geometrijske lastnosti.  

Otrok prepozna in zna določiti obliko lika glede na njihove lastnosti (npr. kvadrat je lik s 

štirimi enako dolgimi stranicami), vendar med lastnostmi geometrijskih oblik in med 

lastnostmi skupin oblik še vedno ne vidi povezave oz. hierarhije. Reče npr.: "Kvadrat ima štiri 

enake stranice, štiri enake kote ter skladni in pravokotni diagonali, ki se razpolavljata." Otrok 

ne vidi, da je pravokotnik paralelogram. Lastnosti telesa spoznava skozi dejavnosti, kot so 

opazovanje, merjenje, modeliranje. Na tej stopnji se otrok začne zavedati, da določene oblike 

zaradi skupnih lastnosti tvorijo določeno skupino. Otroci že znajo našteti lastnosti posameznih 

oblik iz določene skupine, ne znajo pa ugotavljati podskupin (npr. znajo našteti lastnosti 

kvadratov in pravokotnikov, ne zavedajo pa se, da so kvadrati podskupina pravokotnikov).  

Rezultat razmišljanja so lastnosti oblik.  

 

3. stopnja – neformalna dedukcija – teoretična: 

Predmet razmišljanja so lastnosti oblik.  

Otrok je sposoben razmišljati o lastnostih geometrijskih oblik, zaznava povezavo med 

oblikami in lastnostmi, razume, da so si lastnosti likov med seboj sorodne in da lahko z 

nekimi lastnostmi opišemo eno lastnost. Razume npr., da je kvadrat vrsta pravokotnika, 

vendar pravokotnik ni vrsta kvadrata, razume, da ima enakokrak trikotnik dva enaka kota. Za 

"dokazovanje" svojega znanja oz. za sklepanje logičnih povezav podaja neformalne 
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argumente, npr. kvadrat spada med pravokotnike, ker ima štiri skladne stranice in en pravi 

kot.  

Rezultati razmišljanja so razmerja med lastnostmi geometrijskih oblik.  

 

4. stopnja – formalno deduktivna stopnja: 

Predmet razmišljanja so razmerja med lastnostmi geometrijskih oblik. 

Učenec oblikuje dokaze na nivoju visokošolske geometrije. Oblikovati zna poizkuse, razume 

vlogo nedefiniranih pojmov, definicij, aksiomov in teorij v geometriji.    

Rezultat razmišljanja so razlike in primerjave med različnimi aksiomskimi sistemi geometrije. 

  

5. stopnja – strogo matematična stopnja: 

Za to stopnjo je značilno abstraktno mišljenje. Učenec razume, da so definicije v geometriji 

arbitrarne in ni nujno, da se nanašajo na konkretno realizacijo. 

 

Stopnja 0 – predspoznavna: 

Otrok na tej stopnji opazi le podmnožice vizualnih lastnosti neke oblike, kar se kaže v 

nesposobnosti ločevanja oblik med seboj. Lahko npr. loči trikotnik od kroga, ni pa sposoben 

ločiti trikotnika od kvadrata.  

 

3.3. GEOMETRIJA OD TELESA K TOČKI 
 

Otroci se morajo geometrije učiti neposredno preko izkušenj. Pot v pisani svet geometrije 

mora graditi na konkretnih izkušnjah, na konkretnih stvareh in konkretnih operacijah. 

 

Do uvedbe devetletne osnovne šole je poučevanje geometrije temeljilo na konceptu "od točke 

k telesu", kar pomeni, da se otroci najprej srečajo s pojmom točka. Ta pot seznanjanja otrok z 

geometrijo je za predšolskega otroka preveč abstraktna, saj ne temelji na njegovih izkušnjah 

in njegovem poznavanju sveta (Cotič, Felda, Hodnik, 2000). Po tem konceptu so otroci od 

točke do likov prišli preko črt in daljic.  

 

Pri svojem empiričnem delu oz. obravnavanju geometrijskih oblik sem se posluževala novega 

pristopa oz. načela "od telesa k točki", kar pomeni postopen prehod od večjih dimenzij k 

manjšim. Otrok se tako najprej srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo, išče predmete, ki so si 
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med seboj podobni, spoznava lastnosti geometrijskih teles iz različnih materialov, telesa tudi 

samostojno izdeluje in preko odtiskovanja ploskev geometrijskih teles v pesek, plastelin, kot 

štampiljka na papir postopoma prehaja na dvodimenzionalne oblike. Najpogostejše oblike, ki 

otroka obkrožajo in jih srečuje tako rekoč vsak dan, so krogla (modeli so žoga, kepica 

sladoleda, sonce ...), valj (modeli so valjar, valjasta blazina, cev ...), kvader (modeli so omara, 

razne škatle, nebotičnik, blok ...), kocka (modeli so igralna kocka, kremna rezina, leseni 

gradniki ...) ter stožec (modeli so čarovniška kapa, kornet ...). Bistvena lastnost geometrijskih 

teles, ki jo odkrivamo s predšolskim otrokom, je ta, da so nekatera telesa okrogla, druga pa 

oglata. Otrok to izkušnjo lahko pridobiva na različne načine: telesa kotali po klancu, piha 

vanje itd. Tudi izdelovanje teles iz različnih materialov poglobi otrokovo razlikovanje med 

oglatimi in okroglimi telesi. (Hodnik Čadež, 2002) 

 

Pristop od telesa k točki nam torej kaže, da je otroku vedno bližja tridimenzionalna geometrija 

(telesa) kot abstraktna dvodimenzionalna (ploskve in liki) ali še bolj abstraktna 

enodimenzionalna (črte) ter ničdimenzionalna geometrija, ki se ukvarja s točko.  

Za otroka je bolje, da v vrtcu najprej sreča telesa ter njihove lastnosti ter sliši njihova imena, 

šele potem pa like in njihova imena. Telesa lahko prime in otiplje njihove ploskve, ki so liki, 

robove, ki so daljice, in vogale, ki so točke. (Marjanovič Umek, 2001) 

 

Začeti je torej treba s prostorsko geometrijo (telesa), preko različnih aktivnosti nadaljujemo z 

ravnino (liki) in šele nazadnje obravnavamo različne črte in točke. (Cotič, Felda, Hodnik, 

2000) 

 

4. POMEN RAZLIČNIH DEJAVNOSTI IZ GEOMETRIJE ZA 

UČENJE 
 

Otroka začnemo že zelo zgodaj sistematično seznanjati s "pravo" matematiko, ko ga 

seznanjamo z različnimi geometrijski oblikami.  

 

Otroci se v vrtcu z matematiko in geometrijskimi oblikami srečujejo pri različnih aktivnostih. 

Pri tem je pomembno, da se seznanijo z matematičnimi in geometrijskimi vsebinami pri tistih 

aktivnostih, ki so za njih zabavne (npr. plesanje, gibanje ...) (Anning, Edward, 1999). 

Vzgojitelj mora organizirati "matematične situacije", ki so kar se da blizu otrokovemu 
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realnemu življenju. Otroku mora privzgojiti pozitiven odnos do matematičnih in 

geometrijskih vsebin ter mu ponuditi veliko različnih zabavnih aktivnosti, v katerih bo 

pridobival matematično znanje. To znanje, ki ga otrok pridobiva v predšolskem obdobju, je 

pomembno zaradi prehoda v šolo, saj učitelj lahko nato na tem znanju gradi naprej. (Anning, 

Edward, 1999) 

 

Otrok si torej v vrtcu pridobiva matematična in geometrijska znanja ter izkušnje preko igre, 

ob vsakodnevnih spontanih dejavnostih in tudi pri posebej načrtovanih dejavnostih, s katerimi 

vzgojitelj ustvari pogoje za doseganje ciljev na področju matematike. (Marjanovič Umek, 

2001) 

 

V nadaljevanju bom predstavila pomen igre (spontane in načrtovane) in pomen različnih 

dejavnosti (načrtovanih in spontanih).  

Spontana igra v vrtcu poteka vedno in povsod in to nevede, načrtovano življenje in delo v 

vrtcu pa je že miselni proces. Načrtovanje vsakdanjika vzgojitelju tako predstavlja teoretično 

podlago za izvajanje pedagoškega procesa. (Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011) 

 

4.1. IGRA 
 

Igra je v otroškem življenju glavna vsebina in, kot pravi Prairierjeva (v Žnidaršič, 2011), 

bistven del učenja majhnega otroka. Preko nje otrok marsikaj pridobi. Igra ga pomirja, ob 

igranju se počuti varnega in preko igre se otrok nauči, kar sam želi in hoče. Znanje, ki ga 

pridobi skozi igro, je prav zato najbolj trdno in trajno (Vrbovšek, 2009).  

 

Učenje matematičnih in geometrijskih pojmov ter predstav poteka prav v igri. Otrok uporablja 

matematiko torej v igri, preko katere se uči novih pojmov.  

Otrok lahko izbira med različnimi igrami, nekateri izbirajo igre zelo raznoliko, drugi pa 

ostajajo zgolj pri nekaterih. Sam izbor igre vpliva na razvijanje matematičnih in geometrijskih 

pojmov in predstav ter na učenje o matematičnih in geometrijskih pojmih in predstavah.  

 

Igra je torej univerzalna in zapletena dejavnost, ki je vtkana v vse človekove dejavnosti. Kot 

svojevrstna dejavnost je igra najbolj primerna otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim 

njegovega psihofizičnega razvoja, hkrati pa kot svobodna in ustvarjalna dejavnost nudi 
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odraslim veliko možnosti za spoznavanje in vzgajanje otroka. Igra ima tako zelo dominantno 

vlogo v otrokovem razvoju in vzgoji, saj vključuje elemente igre, kot so samostojnost, 

spontanost in samozadovoljstvo, izraznost in divergentnost. Je dejavnost, v kateri otrok 

odkriva in spoznava samega sebe in svet okoli sebe. (Marjanovič Umek, 1991)   

 

Otrok s pomočjo igre pridobiva nove izkušnje in spoznanja, predvsem tista, ki jih potrebuje in 

jih lahko uporabi v vsakdanjem življenju. (Marjanovič Umek, 1991) 

 

Igra otroke notranje motivira in angažira. Kljub temu, da je igra zabavna, lahko postane po 

določenem času ponavljajoča se dejavnost. Pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre 

ima zato po mnenju več avtorjev ključno vlogo prav vzgojitelj. Vzgojitelj lahko igro otrok 

spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti 

(Marjanovič Umek, 2006). Pri igri mora otroka opazovati, spremljati vsak njegov korak, 

vsako dogajanje, hkrati pa se mora v igro tudi sam vključevati in vzpostavljati stik z otrokom.  

 

Klasifikacija otroške igre se med avtorji delno razlikuje glede na število različnih skupin in 

podskupin iger, njihova poimenovanja in vsebinsko pokritost (Marjanovič Umek, Fekonja, 

2008).  

Pri nas je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič, 1961 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Igralne dejavnosti oz. igro umešča v štiri skupine in 

prav te igre so pomembne za razvoj geometrijskih pojmov in predstav  ter matematičnih 

vsebin: 

- funkcijska igra, ki vključuje npr. otipavanje, prijemanje, metanje, tek, torej kakršno koli 

preizkušnje senzomotoričnih shem na predmetih, 

- domišljijska igra, ki vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog, 

- dojemalna igra, pri kateri gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje, 

- ustvarjalna igra, ki vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo.  

 

V funkcijski igri otrok preizkuša svoje zaznavno-gibalne sheme, ki mu dajejo občutek 

zadovoljstva. Otrok neposredno manipulira s predmeti in jih raziskuje (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006). Prav to raziskovanje oz. manipuliranje z materiali pa lahko vsebuje tudi 

veliko matematičnih dejavnosti in možnosti za matematično učenje.  
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Otrok v dojemalni igri poimenuje, kar vidi, sledi navodilom, izvaja dejavnosti na pobudo 

drugega, odgovarja na vprašanja, daje navodila ter dojema relacije, kar pomeni, da razume 

odnose med prvinami (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Primer dejavnosti: otrok postavlja 

like v ustrezne prvine vlaganke oz. vstavljanke.  

Ustvarjalno igro lahko delno primerjamo s konstrukcijsko igro. V tej igri otrok povezuje, 

sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in ustvarja konstrukcijo. Prva konstrukcijska 

igra se pojavi že ob koncu prvega leta, ko otrok npr. sestavlja velike kvadrate ali položi 

narobe obrnjeno skodelico na veliko kocko. Otrok igralni material najprej sestavlja in gradi po 

metodi poskusov in napak, kasneje pa vedno bolj spoznava načine povezovanja in 

kombiniranja prvin (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Konstrukcijska igra vključuje 

učenje matematike, in sicer prirejanje, razvrščanje, štetje, seštevanje in odštevanje, 

primerjanje ter geometrija telesa, like in črte. Primer dejavnosti je, ko se otrok igra z 

odpadnim materialom oz. odpadno embalažo, npr. sestavlja stolp iz različnega odpadnega 

materiala (škatle, tulci ...). 

V domišljijski oz. simbolni igri otrok reprezentira neko dejanje, predmet ali pojav iz realnega 

ali domišljijskega sveta. V igri uporablja simbole, ki nosijo pomen. Simbolno aktivnost lahko 

usmerja nase, na igrače ali na druge ljudi (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Primer 

dejavnosti je npr., ko se deklica pretvarja, da si s kocko češe lase.  

Otrok matematične pojme usvaja tudi v igri s pravili, ki se pojavlja od drugega ali tretjega leta 

dalje. Otroci v teh igrah sledijo preprostim navodilom. Primer dejavnosti so različne gibalne 

igre. 
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4.2. SPONTANE IN NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  
 

Otrok potrebuje stalne matematične vzpodbude, zato mora vzgojitelj za doseganje 

matematičnih ciljev najprej izkoristiti vsakdanje bivanje otroka v vrtcu, in sicer (Marjanovič 

Umek, 2001): 

 

a) prihod v vrtec 

Prihod v vrtec je povezan z različnimi rutinskimi dogodki, ki vključujejo tudi področje 

geometrije. Matematiko, natančneje področje geometrije, lahko srečajo npr. v obliki: 

- pogovora o obliki luči v garderobi, 

- pogovora o obliki omare in mize v garderobi,   

- pogovora ob gledanju oblike lista, na katerem je napis otrokovega imena in simbola nad 

obešalnikom za oblačila in polico za čevlje. 

 
b) obroke 

Obroki so priložnost za manipulacijo z objekti. Pripravljanje mize je stvar, ki jo ponavljamo 

vsak dan in jo je zato smiselno izkoristiti za pridobivanje znanja iz geometrije. Ideje: 

- otroci zložijo prtičke na trikotnike za kosilo in pravokotnike za malico ter jih položijo na 

desno stran krožnika, 

- pogovarjajo se o tem, ali se jabolko lahko kotali ali ne.  

 

c) pripravo na počitek ali spanje 

Zajema lahko: 

- pogovore o oblikah ležalnikov, 

- pogovore o tem, na kakšno površino naj se uležejo, da bodo lahko ležali, ali se npr. lahko 

uležejo na gumijasto žogo. 

 

d) odhod na sprehod 

- otroci se z vzgojiteljem dogovarjajo, kaj bodo opazovali na poti (prometne znake, črte na 

cesti, strehe hiš, avtomobile),  

- sprehod je tudi priložnost za napovedovanje dogodkov – vzgojitelj poskuša v pogovoru z 

otroki vnaprej napovedati npr. kakšne oblike prometnih znakov bodo srečali, po sprehodu pa  

ugotavljajo, če so bile njihove napovedi drugačne od dejanskega stanja. 
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e) bivanje zunaj 

Bivanje na igrišču je velikokrat namenjeno prosti igri ali predlagani splošni aktivnosti, 

sankanju, guganju, plazenju itd. Z vzgojiteljem pa lahko otroci tudi: 

- s palicami rišejo kroge v pesek in nato hodijo po njih, 

- kotalijo različne predmete po različnih strmih klancih in opazujejo, kateri se kotali in kateri 

samo drsi, 

- tipajo liste in druge dele rastline ter se pogovarjajo o tem, kaj je oglato, okroglo, 

- poiščejo primere matematičnih teles (krogle (žoga, kamenček v potoku), kocke in kvadre 

(stanovanjski blok, mejni kamen, pisemski nabiralnik), valja (valjar, dimnik, izpušna cev na 

avtu)) in likov (trikotnike, kroge, pravokotnike in kvadrate (prometni znaki, narisane cestne 

oznake, reklamen table ...)), 

- hodijo po robu peskovnika, po kolebnici. 

 

V dnevno rutino torej otrok vključuje igro in spontane dejavnosti, preko katerih spoznava 

matematiko in dosega njene cilje. 

Poleg spontanih dejavnosti pa so pomembne tudi načrtovane dejavnosti, ki so pogoj za 

razvijanje razumevanja matematičnih pojmov in predstav, med njimi tudi geometrijskih oblik. 

Drugi način je torej načrtovan, a obenem spontan, saj velikokrat poteka v obliki igre. Za 

razliko od prvega, ki poteka spontano, pri drugem vzgojitelj načrtno ustvari pogoje za 

doseganje zastavljenih matematičnih ciljev.  

 

Vzgojitelj si najprej napiše pripravo, potem pa pripravi ustrezno učno okolje.  

 

Poznamo dva nivoja načrtovanja, in sicer makro ter mikro nivo (Retuznik Bozovičar, Krajnc, 

2011): 

- makro načrtovanje ali letna priprava zajema najdaljše obdobje načrtovanja oz. pripravljanja 

vzgojitelja na delo, 

- mikro nivo ali tematska/sprotna priprava je namenjena posamezni temi oz. načrtovani 

dejavnosti. To načrtovanje je podrobnejše in natančnejše od makro načrtovanja. Sem sodijo 

tematski sklopi, krajši učni pristopi, tedenski sklopi in dnevne skice dela. Načrtovanje oz. 

priprava na dejavnosti mora biti vsebinsko, pedagoško in psihološka ustrezno, kar pomeni, da 

mora imeti ustrezne učne oblike in metode.  
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Pri pripravi ustreznega matematičnega učnega okolja mora vzgojitelj poskrbeti, da je prostor 

zasnovan tako, da daje možnosti aktivnega sodelovanja otrok in da je hkrati spodbuden in 

izzivalen za aktivno raziskovanje in igro v povezavi z matematičnimi vsebinami (Vrbovšek, 

2009). Spodbudno okolje pomeni, da vzgojitelj pripravi plakate, igrače in material, s katerim 

otrok manipulira, obenem pa razmišlja in sprašuje. Vzgojitelj lahko pripravi različna 

geometrijska telesa in like, katere otrok razvršča, ureja, sešteva itd. Na stene prilepi različna 

sporočila, ki jih vsakodnevno menja, otrok pa pri tem opazuje in se uči vsakodnevnih rutin. 

Vzgojitelj tako pripravi prostor, ki se ves čas spreminja, okolje pa mora prilagajati in 

spreminjati glede na potrebe in zanimanje otrok. Če vidi, da otroci ne kažejo interesa za 

določene stvari v igralnici, mora le-te zamenjati (Marjanovič Umek, 2001). 

 

4.3. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE OTROKOVIH 

MATEMATIČNIH DOSEŽKOV  
 

V kurikulumu za vrtce je veliko poudarka na natančnem opazovanju otrok, ki se stalno učijo.  

Vzgojitelj lahko otroke opazuje pri rutinskih dejavnostih, spontani in načrtovani igri in pri 

načrtovanih in spontanih dejavnostih oz. poučevanju in učenju.  

 

Opazovanje je nekaj vsakdanjega in običajnega. To opazovanje je pomembno za vzgojiteljevo 

evalvacijo in za deljenje teh izkušenj z vsemi, s katerimi je otrok v kontaktu (Anning,  

Edward, 1999). Z evalvacijo vzgojitelj sledi lastnemu delu in delu otroka. Spremlja dogodke, 

ki pogojujejo učinkovitost oz. neučinkovitost dela (Retuznik Bozovičar, Krajnc, 2011). 

 

Vzgojitelj lahko opazuje naključno (priložnostno) ali namerno (načrtno) (Retuznik Bozovičar, 

Krajnc, 2011): 

a) naključno pomeni, da pri vzgojitelju nek nepričakovan dogodek vzbudi njegovo pozornost 

in si ga zapiše, ker si ga želi zapomniti, 

b) namerno – načrtno opazovanje pa je pomembno za dobro poznavanje otroka in je povezano 

z vzgojiteljevo posebno pozornostjo, usmerjeno k posameznemu otroku. 

   

Spremljanje otrokovih matematičnih dosežkov mora biti vedno načrtovano, postavljeni 

morajo biti jasni kriteriji, na osnovi katerih vzgojitelj ovrednoti vsako nalogo oz. dejavnost 

(Vrbovšek, 2009). 
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Pri dejavnosti vzgojitelj opazuje (Vrbovšek, 2009): 

‐ katere dejavnosti oz. igro otrok izbira, 

‐ kako in kateri material otrok uporablja (vzgojitelj ugotavlja tudi ustreznost materiala),   

‐ katere dejavnosti prevladujejo v otrokovi igri, 

‐ kje se otrok bolje počuti – v skupinski igri ali v individualni,  

‐ kakšne so interakcije med otroci,  

‐ splošno vzdušje, 

‐ vplive iz okolja, ki pozitivno ali negativno vplivajo na dejavnosti,  

‐ ali otrok raje uporablja strukturiran material ali igrače. 

 

Kasneje posamezen dogodek oz. dejavnost analizira po naslednjih točkah (Anning, Edward, 

1999):  

‐ kdo je bil udeležen, 

‐ glavni namen, zastavljeni cilji, glavni viri ter materiali, 

‐ možnosti za učenje otrok pri dejavnosti, 

‐ kaj se je zgodilo,  

‐ ali je bil otrok v igri osredotočen na problem, 

‐ ali je otrok v samem procesu učenja dosegel zastavljene cilje, 

‐ kaj naj bi se otroci naučili, 

‐ kaj se je naučil vzgojitelj sam.  

 

Na osnovi teh točk vzgojitelj ovrednoti otrokov dosežek oziroma napredovanje otroka v 

matematičnem znanju. Točke vzgojitelju pomagajo, da uvidi, kaj so otroci dobili od te 

aktivnosti, kaj so se naučili, kaj razumejo, kaj so sposobni narediti in česa ne. (Anning, 

Edward, 1999) 

 

Samo spremljanje vzgojitelju tako omogoča spoznavanje individualnih značilnosti otrok, 

njegovih individualnih potreb, njihovega napredovanju v razvoju, hkrati pa mu predstavlja 

osnovo za načrtovanje dela in življenja v vrtcu, otroku pa nudi predvsem oporo pri učenju 

(Vrbovšek, 2009). Interpretacija opažanj pri otroku vzgojitelju tudi omogoča, da otroke 

spodbuja k različnim oblikam igre oz. dejavnostim, ki spodbujajo prav učenje o matematičnih 

in geometrijskih pojmih.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

5. PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN METODOLOGIJE 
 

5.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Predšolsko obdobje je obdobje, v katerem otrok pridobiva veliko spretnosti, znanja in 

izkušenj. Ena od njih je tudi izkušnja z geometrijskimi pojmi: z geometrijski telesi, liki in 

črtami.   

Namen tega diplomskega dela je predstaviti dejavnosti, s katerimi lahko na nevsiljiv način 

otroku približamo geometrijo oz. geometrijska telesa, like in črte. Pri tem je pomembno, da 

upoštevamo otrokove izkušnje, njegovo predznanje, razvojno stopnjo in nenazadnje tudi 

njegove interese in potrebe. Šele, ko upoštevamo vse to, lahko pričakujemo uspeh. Pomemben 

je tudi sam pristop, s katerim v otroku vzbudimo zanimanje za dejavnosti.   

 

V diplomskem delu sem namenila pozornost spoznavanju geometrijskih pojmov, in sicer 

geometrijskih teles, likov in črt. Skušala sem ugotoviti, koliko znanja in izkušenj imajo 3 in 4 

leta stari otroci na področju matematike, natančneje, koliko vedo o geometrijskih telesih, likih 

in črtah ter na kakšen način se izražajo. Zanimalo me je, kako se njihovo znanje nadgrajuje 

skozi načrtovane dejavnosti, pri čemer je bil poudarek na aktivnem in samostojnem učenju. 

 

5.2. CILJI RAZISKAVE 
 

- Ugotoviti otroško predznanje o geometrijskih pojmih oz. preveriti predznanje le-teh pred 

načrtovanimi dejavnostmi. 

 

- Izhajajoč iz predznanja otrok oblikovati dejavnosti s področja geometrije za predšolske 

otroke. 

 

- Ugotoviti napredek v znanju – v pojmovanju in razumevanju geometrijskih pojmov, in sicer 

geometrijskih teles, likov in črt po izvedenem učnem pristopu. 
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5.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Raziskovalno vprašanje 1: Katere dejavnosti jih bolj zanimajo: dejavnosti, povezane z 

geometrijskimi telesi, liki ali črtami? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih teles? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih likov? 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih črt? 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Katere izraze, povezane z geometrijskimi telesi, liki in črtami 

otrok uporablja pred načrtovanimi dejavnostmi in katere po njih? 

 

Hipoteza 1: Otroci bodo pokazali večji interes za dejavnosti, ki so povezane z geometrijskimi 

telesi. 

 

Hipoteza 2: Otroci bodo po končanih dejavnostih ločili telesa od likov, ločili bodo okrogla 

telesa od oglatih ter znali poimenovati kroglo in kocko.  

 

Hipoteza 3: Otroci bodo po končanih dejavnostih ločili krog od drugih likov, znali bodo 

poimenovati krog in kvadrat. Uspešno bodo znali narisati krog in kvadrat, z risanjem 

trikotnika pa bodo imeli težave. 

 

Hipoteza 4: Otroci bodo po končanih dejavnostih ločili krive črte od ravnih.  

 

Hipoteza 5: Otroci bodo po končanih dejavnostih uporabili ustrezen izraz za poimenovanje 

krogle in kocke. Pri geometrijskih likih bodo uporabili ustrezno ime za poimenovanje kroga 

in kvadrata, pri črtah pa bodo pravilno znali poimenovati ravno črto, za krivo črto pa bodo 

uporabili različne izraze, npr. vijuga.  
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5.4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

5.4.1. RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri svoji nalogi sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

5.4.2. VZOREC 

 

Dejavnosti sem izvajala v vrtcu Urša v Domžalah februarja l. 2013 v skupini otrok, starih od 3 

do 4 leta. V raziskavo je bilo vključenih 19 otrok, od tega 10 dečkov in 9 deklic. Za obdelavo 

podatkov in za uporabo fotografij v diplomskem delu sem pridobila pisno soglasje staršev. 

  

5.4.3. PRIPOMOČKI 

 

Za izvajanje dejavnosti sem uporabila različne pripomočke, ki so podrobneje predstavljeni v 

načrtu pristopa, dejavnosti pa sem tudi fotografirala. 

 

5.4.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pri svojem delu oz. raziskavi sem uporabila učni pristop, ki je oblikovan glede na ugotovljeno 

predznanje otrok. To predznanje sem preverila s krajšim intervjujem. Učni pristop je 

vključeval različne dejavnosti s področja geometrijskih vsebin in je trajal tri tedne. Podatke 

sem zbirala s pomočjo strukturiranega opazovanja z udeležbo, postavljanja vprašanj, spodbud 

in pogovora. Dejavnosti sem tudi fotografirala. Pozorna sem bila na vse spremembe, ki so se 

dogajale pri otrocih. Napredek otrok sem po končanem pristopu ugotovila s krajšim 

intervjujem.  

 

5.4.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki so obdelani opisno (analiza odgovorov in izvedenih dejavnosti z vidika doseganja 

zastavljenih ciljev) ter v preglednicah. 
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Pred izvajanjem dejavnosti sem preverila, kakšno predznanje imajo otroci o geometrijskih 

telesih, likih in črtah. Zastavila sem jim devet vprašanj, nato pa sem en mesec izvajala 

dejavnosti, v katerih so otroci preko igre, različnih načrtovanih dejavnostih in učenja pridobili 

novo znanje in izkušnje. Ob končanih dejavnostih sem otrokom ponovno zastavila enaka 

vprašanja kot pred dejavnostmi.  

 

6.1. UGOTAVLJANJE PREDZNANJA 
 

Cilj: 

Preveriti otrokovo predznanje o geometrijskih telesih, likih in črtah. 

 

PRVA NALOGA:  

 

Otroku pokažem modele geometrijskih teles – kocko, kvader, valj, stožec in kroglo. Otrok 

vsako telo poimenuje s svojimi besedami in mi iz igralnice prinese predmet enake oblike. 

Zapišem si, ali otrok pravilno poimenuje model geometrijskega telesa, kako ga poimenuje in 

kateri predmet mi prinese. 

 

Tabela prikazuje uspešnost poimenovanja modelov geometrijskih teles. 

 

 pravilno nepravilno 

 št. otrok % št. otrok % 

kocka 17 89,5 2 10,5 

kvader 0 0 19 100 

krogla 3 15,8 16 84,2 

valj 1 5,3 18 94,7 

stožec 0 0 19 100 
Tabela 1: Rezultati prvega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 
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Rezultati kažejo, da nekaj otrok že prepozna in zna poimenovati modele geometrijskih teles,  

drugi pa še ne. Skoraj vsi so prepoznali in pravilno poimenovali model kocke, le eden je rekel, 

da je kocka stol in eden, da je to kvadrat. Ker je žoga igrača, ki jo ima na voljo vsak otrok, so 

kroglo skoraj vsi poimenovali žoga, le trije so rekli, da je to krogla. Kvadra ni nihče 

poimenoval kvader, ampak so uporabili različne izraze; sedem otrok je reklo, da tega ne ve, 

prav toliko jih je uporabilo izraz kocka, ostali otroci pa uporabili izraze kvadrat, deska, 

televizija, blok, klopica (majhna klop). Valj je pravilno imenoval samo en otrok, ostali pa so 

rekli, da je to grad, kozarec, stolp, drevo, krog, bala, dimnik in valjar. Prav tako tudi modela 

stožca ni nihče poimenoval stožec, ampak so uporabili različne izraze: pet otrok je reklo, da je 

kornet, dva sta ga poimenovala stolp in dva klobuk, ostali so rekli, da je smreka, sladoled, 

kozarec, grad, peč, pet otrok pa odgovora ni navedlo.  

 

Tabela prikazuje, katere predmete, podobne modelom geometrijskih teles, so otroci prinesli iz 

igralnice.   

 podoben  predmet v igralnici 

modeli 

geometrijskih teles 

 

kocka ustrezni 

 

- plastična posodica iz kotička dom in družina, 

- manjša škatla iz odpadne embalaže, 

- lego kocka iz kotička s kockami, 

- igralna kocka iz kotička z namiznimi igrami,  

- kartonasta škatla. 

neustrezni  

kvader ustrezni - plastičen kozarček iz kotička dom in družina, 

- blazinica za počitek iz kotička dom in družina, 

- lego kocka iz kotička dom in družina, 

- igralna kocka iz kotička z namiznimi igrami, 

- zabojnik za igrače. 

neustrezni - stolček iz kotička dom in družina 

krogla ustrezni - različne barve in velikosti žog, 

- plastična pomarančna iz kotička dom in družina, 

- plastično jabolko iz kotička dom in družina, 

- balon. 
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neustrezni - plastičen kozarec 

stožec ustrezni - čarovniška kapa, 

- pravi storž, 

- špargelj iz kotička za ustvarjanje. 

neustrezni - plastičen kozarec iz kotička dom in družina 

valj ustrezni - kozarec iz kotička dom in družina, 

- pravi kozarec za pitje čaja, 

- lego kocka v obliki valja, 

- peresnica, 

- skodelica za kavo iz kuhinjskega kotička. 

neustrezni - vijak iz kotička dom in družina 
Tabela 2: Rezultati drugega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da otroci niso imeli težav z iskanjem podobnih geometrijskih predmetov. 

Nekateri so predmete našli zelo hitro, drugi pa so potrebovali nekoliko več časa. Lažje je bilo, 

ko je bilo v igralnici malo otrok in ni bilo motečih dejavnikov (hrupa). Otroci so prinašali več 

ali manj podobne predmete.  
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DRUGA NALOGA:  

 

Otroku pokažem žogo, igralno kocko, škatlo sirupa, peresnico, čarovniški klobuk, on pa mi 

pokaže, kateremu modelu geometrijskega telesa je podoben/podobna oz. kateri model 

geometrijskega telesa ima takšno obliko. Zapišem si, kaj otrok pokaže.  

 

Tabela prikazuje, ali so otroci pravilno pokazali določen predmet, ki je podoben modelu 

geometrijskega telesa. 

 

 pravilno nepravilno 

 št. otrok % št. otrok % 

žoga – krogla 16 84,2 3 15,8 

igralna kocka – kocka 17 89,5 2 10,5 

škatla sirupa – kvader 17 89,5 2 10,5 

čarovniški klobuk – stožec 19 100 0 0 

peresnica – valj 10 52,6 9 47,4 
Tabela 3: Rezultati druge naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati so pokazali, da so otroci boljši na vizualnem nivoju oz. prepoznavanju kot na 

jezikovnem nivoju oz. v poimenovanju. Večina otrok je pravilno pokazala, da je žoga 

podobna krogli, le trije so pokazali valj. Igralna kocka je podobna kocki in vsi razen dveh so 

pokazali pravilno. Eden je pokazal kvader, drugi pa je rekel, da ne ve. Enako število otrok je 

pravilno pokazalo škatlo sirupa, ki je v obliki kvadra. Vsi so pravilno pokazali stožčasti 

čarovniški klobuk, največ težav pa je bilo pri peresnici in valju. Skoraj polovica otrok je 

pokazala, da je peresnica podobna kvadru, deset otrok pa je pokazalo valj. Čar prepoznavanja 

podobnosti med peresnico in valjem je v sami postavitvi peresnice in valja oz. kako je 

postavljen valj, ko ga otrok gleda (navpično ali vodoravno). Prav to jih je verjetno zmedlo, da 

je bila peresnica v večini primerov zanje podobna kvadru.  

 

TRETJA NALOGA:  

 

Otroku pokažem lesene modele geometrijskih teles in mu rečem, naj iz njih izbere vsa telesa, 

ki se kotalijo oz. so okrogla. Zapišem si, ali otrok pravilno izbere vse tri modele geometrijskih 

teles, ki se kotalijo (krogla, valj, stožec).  
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Tabela prikazuje, ali so otroci pravilno izbrali vse tri modele geometrijskih teles, ki se 

kotalijo. 

 

pravilno nepravilno 

št. otrok % št. otrok % 

12 63,2 7 36,8 
Tabela 4: Rezultati tretje naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da je v množici geometrijskih teles več kot polovica otrok pravilno izbrala 

vsa tri okrogla telesa. Sedem otrok je imelo težave pri iskanju oz. izbiranju tretjega okroglega 

telesa (stožca).  

 

ČETRTA NALOGA:  

 

Na mizo položim modele geometrijskih teles in like s papirja. Otroku najprej pokažem kocko 

in mu rečem, naj mi pokaže, kateri lik nastane, če jo odtisnem. Zapišem si, ali otrok pravilno 

pokaže lik kvadrat. Enako naredim za kvader – pravokotnik in piramido – trikotnik. 

 

Tabela prikazuje, ali so otroci pri posameznem modelu geometrijskega telesa  pravilno 

pokazali lik, ki nastane, če ta model odtisnemo. 

 

 pravilno nepravilno 

 št. otrok % št. otrok % 

kocka - kvadrat 16 84,2 3 15,8 

kvader - kvadrat 16 84,2 3 15,8 

piramida - trikotnik 15 78,9 4 21,1 
Tabela 5: Rezultati četrte naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Otroci so bili pri tej nalogi dokaj uspešni. V veliko pomoč so jim bili verjetno kartončki z 

geometrijski liki. Če bi bilo potrebno lik poimenovati, bi verjetno ostala brez njihovih 

odgovorov, saj se otroci še ne znajo pravilno izražati v matematičnem jeziku.  
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PETA NALOGA:  

 

Otroku rečem, da je moje "detektivsko" oko opazilo nekaj okroglega in naj mi on ta predmet 

prinese oz. pokaže. Zapišem si, katere predmete mi prinese oz. pokaže. Enako naredimo tudi 

za nekaj trikotnega in nekaj kvadratnega.  

 

Tabela prikazuje, katere predmete so otroci prinesli oz. mi pokazali. 

 

 predmeti v prostoru 

 pravilni nepravilni 

okrogli - kozarec, 

- krožnik, 

- žoga, 

- skodelica, 

- lonček za rožo, 

- valjar, 

- valj, 

- pomaranča, 

- jabolko. 

 

trikotni - lubenica - kocka 

kvadratni - blazina, 

- kocka. 

 

Tabela 6: Rezultati pete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Namen te naloge je bil, da otrok pokaže nekaj, kar ga spominja na posamezno obliko. Dovolj 

je bilo že, da je bila vsaj ena ploskev okrogla, trikotna ali kvadratna. Naloga se mi je zdela 

zelo zahtevna, kar je potrdilo moje domneve, saj so imeli otroci precejšne težave. Veliko 

težav so imeli predvsem z razumevanjem samih pojmov okrogel, trikoten, kvadraten.  
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ŠESTA NALOGA:  

 

Otroku rečem, naj nariše trikotnik, krog in kvadrat.  

 

Izražanje z risanjem je ena izmed dejavnosti, ko otrok svoje znanje lahko pokaže na listu 

papirja. Spodaj je prikazanih pet slik: treh najstarejših in dveh najmlajših otrok. Slike kažejo 

na like, ki še niso pravilnih oblik in so narisane nenatančno. Z vseh slik je mogoče razbrati 

krog, težje pa je razbrati, kaj je trikotnik in kaj kvadrat. 

 

 
 

Slika 1: S slike deklice, stare 4 leta, je možno prepoznati krog in kvadrat, ne pa trikotnika. 

 

 
 

Slika 2: S slike dečka, starega 4 leta, je možno razbrati krog, trikotnik in kvadrat pa sta nepravilne oblike. 
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Slika 3: Deček, star skoraj 4 leta, je pravilno narisal krog, trikotnik in kvadrat pa sta neprepoznavna. 

 

 

 
 

Slika 4: S slike deklice, stare malo manj kot 3 leta in pol, je možno razbrati le obliko kroga. 
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Slika 5: Slika dečka, starega malo manj kot 3 leta in pol, prikazuje samo krog. 

 

SEDMA NALOGA:  

 

Iz vrvice oblikujem ravno in krivo linijo. Otrok mora ugotoviti, ali oblikovana linija iz vrvice 

predstavlja krivo ali ravno črto. Rečem mu, naj mi pokaže ravno črto, in ga vprašam, zakaj 

misli, da je ravna. Zapišem njegovo presojo oz. ali otrok prepozna ravno črto ter njegovo 

utemeljitev. 

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno in koliko otrok je nepravilno pokazalo ravno črto.  

 

pravilno nepravilno 

št. otrok % št. otrok % 

9 47,4 10 52,6 
Tabela 7: Rezultati sedme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da je skoraj polovica otrok pravilno pokazala in prepoznala ravno črto, kljub 

temu, da nihče ni znal utemeljiti, zakaj je tako. Nekaj otrok je bilo nezainteresiranih in so zato 

brez pomisleka pokazali na črto, ki je bila napačna.   
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OSMA NALOGA:  

 

Otroku pokažem risbo, na kateri dva moža smučata. En za seboj pušča ravno sled oz. črto, 

drugi pa vijugasto oz. krivo. Otroku rečem, naj poimenuje posamezni črti. Zapišem, kako ju 

poimenuje. 

 

Tabela prikazuje uspešnost poimenovanja ravne in krive črte.  

 

pravilno nepravilno 

ravna kriva ravna kriva 

št. otrok % št. otrok % št. otrok % št. otrok % 

3 84,2 0 0 16 84,2 19 100 
Tabela 8: Rezultati osme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Kljub temu, da je skoraj polovica otrok prepoznala ravno črto, je kasneje poimenovati ni znal 

skoraj nihče. Pravilno so ravno črto poimenovali le trije otroci, trije so samo gledali v črto in 

ostali brez besed, ostalih trinajst otrok pa je odgovorilo z "ne vem". Kriva črta jim je 

neznanka, saj je nihče ni znal poimenovati, kar me je zelo presenetilo. Pričakovala sem, da bo 

vsaj en otrok rekel, da je to kriva črta, vendar sem dobila naslednje odgovore: stožna, ovinek, 

ni ravna, kača, vrvica, aaaa in ne vem. Nekaj otrok me je samo nemo gledalo.  
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DEVETA NALOGA:  

 

Otroku pokažem geometrijske like, ki jih poimenuje s svojimi besedami. Zapišem si, ali 

pravilno poimenuje lik in katere izraze uporabi. 

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno in koliko jih je nepravilno poimenovalo določen lik. 

 

 pravilno nepravilno 

 št. otrok % št. otrok % 

kvadrat 1 5,3 18 94,7 

trikotnik 3 10,5 17 89,5 

krog 14 73,7 5 26,3 
Tabela 9: Rezultati devete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Pri tej nalogi so me rezultati nekoliko presenetili. Pričakovala sem, da bo več otrok znalo 

poimenovati trikotnik in kvadrat. Večina otrok trikotnika ne loči od kvadrata, zato je enajst 

otrok trikotnik poimenovalo kot kvadrat, pet otrok pa je reklo, da ne ve. Kvadrat je pravilno 

poimenoval samo en otrok, sedem jih je reklo, da je kvadrat kocka, dva sta rekla, da je 

trikotnik, ostali pa so odgovorili, da ne vedo.  

 

SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Nad rezultati nalog sem bila presenečena, saj sem pričakovala, da imajo otroci več 

predznanja.  

Pri prvi nalogi sem opazila, da imajo otroci problem na ravni poimenovanja in ne na vizualni 

ravni. Pri tej nalogi sem pričakovala, da bo več otrok znalo pravilno poimenovati geometrijski 

model kroglo. Pri samem poimenovanju so me presenetili tudi pri osmi nalogi. Pričakovala 

sem, da bo več otrok znalo poimenovati ravno in krivo črto, saj sem mislila, da imajo otroci 

že toliko izkušenj s črtami, da jih znajo poimenovati. Otroci še nimajo usvojenega pravilnega 

poimenovanja geometrijskih likov, zato so imeli težave tudi pri šesti nalogi. Težko narišejo 

nekaj, za kar ne vedo, kako izgleda. Največ težav so imeli s peto nalogo, ki pa je verjetno še 

nekoliko prezahtevna za to starostno skupino. 

Dobre rezultate brez predznanja pa so pokazali pri tretji nalogi, kjer je bilo potrebno najti 

predmete, ki se kotalijo in to brez poskušanja kotaljenja.  
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Na podlagi otrokovega predznanja in že osvojenih pojmov sem nato načrtovala dejavnosti.  

Te sem pripravila z namenom doseči zastavljene cilje. Ker sem s preverjanjem predznanja 

ugotovila, da imajo otroci zelo malo znanja o črtah, sem dala večji poudarek spoznavanju črt. 

S predznanjem sem tudi ugotovila, da imajo otroci težave predvsem s poimenovanjem 

posameznih oblik in ne toliko s prepoznavanjem, zato sem skozi učni pristop dala večji 

poudarek prav poimenovanju posameznih teles, likov in seveda tudi črt.  
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6.2. UČNI PRISTOP 
 

Učni pristop je bil sestavljen iz  osmih dejavnosti, ki so se medsebojno povezovale. Začeli 

smo s spoznavanjem tridimenzionalnih oblik – geometrijskih teles, nadaljevali z 

dvodimenzionalnimi oblikami (geometrijskimi liki) in zaključili z enodimenzionalnimi 

oblikami (črtami). Vsaka dejavnost je bila nadgradnja predhodne. Dejavnosti so se odvijale v 

skupini otrok, starih od 3 do 4 leta, večino časa pa je bilo prisotnih 19 otrok.  

Pri izvajanju sem bila pozorna na to, da sem vključevala vse otroke, ne samo nekaterih. 

Pozorna sem bila tudi na to, da so bili vsi otroci ves čas motivirani in se niso dolgočasili. 

  

6.2.1. PRVA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - manipulira z materialom in ob tem spoznava/odkriva lastnosti geometrijskih teles, 

 - rabi izraze za opisovanje položaja predmetov, 

 - se seznanja z okroglimi in oglatimi oblikami. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: odpadni material (škatle, tulci, plastični pokrovčki, krogle itd.), lepilo, škarje, 

slike stavb 

 

Motivacija:  

Po zajtrku se z otroki usedemo v jutranji krog. Vprašam jih, kje oz. v kakšnih stavbah živijo. 

S seboj prinesem fotografije stavb različnih oblik. Pustim jim nekaj časa, da si fotografije 

ogledajo, nato pa se o njih pogovorimo. Vprašam jih, kaj vidijo na slikah, ali so vse stavbe 

enake oblike …  
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Potek dejavnosti:  

Po končanem pogovoru otrokom povem, da sem med pospravljanjem svoje hiše našla veliko 

različne odpadne embalaže. To embalažo sem prinesla s seboj in jo stresem na tla. Otrokom 

pustim, da se z njo zaigrajo, nato pa jih spodbudim, da vsak otrok sestavi svojo hiško. Še pred 

tem jih seznanim z imeni geometrijskih teles oz. gradnikov, ki jih v nadaljevanju uporabijo pri 

gradnji hišk. Vsak otrok izbere nekaj odpadne embalaže in si z njo zgradi hiško. Postavimo se 

okrog miz, ki jih prej zaščitim. Otrokom pustim, da samostojno ustvarjajo. Pri tem jih 

spodbujam, da mi povedo, katere gradnike so uporabili, kam so jih postavili (na, pod, ob ...), 

npr. kam postavijo stožec, kako postavijo valj, kako postavijo kroglo, katere gradnike dajo 

skupaj, da se ne podrejo … Otroci hiške postavijo na vidno mesto v igralnici in nato sledi 

pogovor. 

 

Analiza dejavnosti:  

V jutranjem krogu sem otrokom najprej zastavila vprašanje, kje oz. v kakšnih stavbah živijo. 

Večina je odgovorila, da v hišah, ki so kvadratne. Vprašala sem jih, če kdo živi v igluju in če 

sploh vedo, kakšne oblike je iglu. Otroci so povedali, da je iglu okrogel in da so igluji v 

deželah, kjer je veliko snega. Torej otroci le vedo, da ljudje ne živimo samo v hišah. Ena 

izmed deklic je rekla, da takrat, ko gre z mami in očijem na morje, živi v šotoru. Ta odgovor 

me je zelo pozitivno presenetil, saj se tega niti sama nisem domislila. Sledil je ogled različnih 

slik s stavbami. Pustila sem jim čas za ogledovanje, nato pa sem jih vprašala, če so hiše 

različnih ali enakih oblik. Najprej so samo začudeno gledali, sam izraz oblika jim ni bil 

razumljiv, zato sem jih vprašala, ali so vse stavbe na fotografijah enake ali se v čem 

razlikujejo. Otroci so povedali, da se slike razlikujejo. Skupaj smo prišli do skupne rešitve oz. 

sklepa, da so stavbe različnih oblik.  

Po pogovoru so se otroci igrali z odpadno embalažo. Njihov odziv mi je bil zelo všeč, saj za 

igro in raziskovanje niso potrebovali dodatne spodbude. Začeli so postavljati eno škatlo na 

drugo, kocko so kotaliti iz ene dlani v drugo, kroglo postavljati na rolice toaletnega papirja … 

Intenzivno so se zaigrali, zato sem jim pustila čas za igro, nato pa sem se jim pridružila in jih 

povabila k sestavljanju hiš. Pokazala sem jim embalaže različnih oblik in jih tudi 

poimenovala. Otroci so nato izbrali svoj odpadni material in odšli k mizi. Zanimivo je bilo, da 

so uporabili embalaže različnih oblik, nihče ni izbral embalaže enakih oblik. Pustila sem jim, 

da se ustvarjalno izražajo, da sestavljajo svoje hiške, vmes pa sem jim zastavila različna 

vprašanja:  
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1. Katere gradnike oz. embalaže si uporabil pri sestavljanju svoje hiške? Kakšne oblike so, 

čemu je podobna določena škatla?  

Dobila sem zanimive odgovore: 

- škatla od sira – "okrogla", "taka kot žoga";  

- škatla od čaja – "kockna", "kvadratna", "kocka";  

- čarovniški klobuk – "taka kot kornet", "takšna kot sladoled", "šotorna", "oblike gradu", "kot 

smreka"; 

- rolica od papirnatih brisač - "take okrogle oblike", "valjar", "kot bala", "kot stolp", "kot 

kozarec". 

2. Na vprašanje, kam postavijo stožec, sem dobila odgovor, da na škatlo. Deklico, ki je 

uporabila škatlo v obliki stožca, sem vprašala, če jo lahko postavi še kako drugače. Povedala 

mi je, da lahko, ampak nanjo potem ne more več ničesar postaviti, ker potem pade dol. Otroke 

sem vprašala, zakaj krogle ali kocke ne moremo položit na stožec. Odgovor deklice: "Ker ima 

špičko in lahko pade dol."  

3. Deklico, ki je uporabila valj, sem vprašala: "Zakaj si valj postavila na škatlo oglate oblike 

in ne na klobuk, ki je v obliki stožca?" Odgovor deklice: "Tukaj, ker ne pade dol in ker sem 

jaz tako sestavila oz. si tako zamislila." Deklica je imela v roki rolico toaletnega papirja in 

škatlo v obliki kocke. Rolico toaletnega papirja je postavila pokonci in jo prilepila na škatlo v 

obliki kvadra. Deklico sem opazovala in jo vprašala, zakaj se je tako odločila. Dobila sem 

odgovor: "Tako jo lahko dam, ker stoji naravnost, tako pa ne, ker lahko pade dol, se zapelje 

tako dol." 

Deček je sestavljal hiško in uporabljal večinoma škatle kockaste oblike, zato sem ga vprašala: 

"Ali lahko poleg škatel kockaste oblike še kaj položiš na te škatle?" Deček je pokazal rolico 

papirnatih brisač in rekel: "Ja, lahko, sam' moraš dati tako (rolico postavi pokonci)." Dečka 

sem vprašala: "Pa jo je možno postaviti še kako drugače?" Deček je odvrnil: "Ne, ker se 

potem skotali." 

4. Vključeni so bili tudi pogovori o kroglah. Deklico, ki je v roki držala kroglo in plastično 

embalažo kave v obliki valja, sem vprašala: "Ali lahko škatlo v obliki valja položim na 

kroglo?" Deklica je odgovorila, da ne, zato je sledilo moje vprašanje, zakaj ne. Deklica je 

odgovorila: "Ker je krogla okrogla, ne moreva dati tega na kroglo." Nato sem otroke, ki so 

uporabili kroglo, vprašala, kako postavijo kroglo in zakaj ne stoji pri miru, npr. na škatli, ki 

ima obliko kvadra. Otroci so odgovorili: »Ker  žoga tako povalja in pade dol. Ker bo padla 

dol, se bo odkotalila.«  
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Otroci so podali zanimive odgovore, pri izdelovanju hišk so močno uživali. Všeč jim je bilo 

postavljanje ene škatle na drugo in ene škatle v drugo. Zanimivo je bilo videti njihove obraze, 

ko rolica toaletnega papirja ni želela stati pri miru in se je odkotalila.  

Otroci so se po zaključeni dejavnosti vrnili k igranju s škatlam. Še naprej so gradili hiške, 

raziskovali in se igrali. Škatle so dajali v druge škatle, vanje so poskušali skriti kroglo. Škatlo 

so poskušali postaviti na klobuk (stožec). Pri igri so se pogovarjali: "Moja hiša ima okrogel 

dimnik in kvadratna vrata." "Joj, žoga pa noče sem noter." "Tale klobuk (stožec) je pa 

majhen." "Na tole škatlo bom dal pa okrogle gume in se peljal." Dejavnosti nisem prekinjala, 

o hiškah smo se zato pogovarjali naslednji dan, saj je bila motivacija na višku in bi bilo škoda, 

da bi prekinila njihovo dejavnost.  

Uvodni del je pokazal veliko mero motiviranosti in manipulacije z odpadnim materialom, kar 

kaže na uresničitev cilja, da otroci ob igri in manipulaciji z materialom odkrivajo lastnosti 

geometrijskih teles. Otroci so kasneje ta material uporabili pri gradnji hišk. Z odpadne 

embalaže so sestavljali hiške. Ob samem ustvarjanju smo se veliko pogovarjali, pri čemer so 

otroci uporabljali različne izraze za opisovanje položaja različnih gradnikov, npr. stožec je 

postavljen na škatli, ena škatla je ob drugi škatli. Pri tem so bili zelo izvirni. Pri gradnji so 

morali biti pozorni predvsem, kateri gradnik so postavili na katerega, saj je bilo od tega 

odvisno, ali je posamezen gradnik stal pri miru ali se je skotalil. Otroci so se torej skozi 

dejavnosti začenjali seznanjati z okroglimi in oglati oblikami.   

 

 
Slika 6: Igra z odpadno embalažo. 

 



 48

 
Slika 7: Izdelovanje objektov 1. 

 

 

 

 

 
Slika 8: Izdelovanje objektov 2. 
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6.2.2. DRUGA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - loči okroglo in oglato obliko, 

 - poimenuje obliko, ki je uporabljena v izdelku oz. najde podoben predmet,  

 - razvršča predmete glede na dano lastnost. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah (tandem) 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: odpadna embalaža različnih oblik (okrogle, oglate oblike), različne velikosti in 

različnih materialov (škatle, stiropor, pločevinke), šeleshamer oz. plakat, valovita lepenka, 

moosgumi pena 

 

Motivacija:  

Ko se usedemo v jutranji krog, otroke vprašam, kako je potekalo izdelovanje hišk. Ogledamo 

si naše hiške, nato pa jih vprašam, katere gradnike so uporabili pri gradnji. Vsak otrok si 

zatem iz svoje hiške izbere en kos odpadnega materiala. Njegova naloga je, da poimenuje 

obliko embalaže oziroma v svoji okolici (igralnici) poišče kaj podobnega oz. tak predmet, ki 

ga spominja na to geometrijsko obliko oz. telo (npr. krogla – žoga). Vsak otrok pove, zakaj se 

je odločil prav za ta predmet, v čem sta si podobna. Ko zaključimo, otroke vprašam, zakaj 

mislijo, da je veliko predmetov okoli nas "škatlaste" oblike in zakaj npr. predmeti na policah 

niso okrogli.  

 

Potek dejavnosti: 

Pred otroke postavim dve škatli. Rečem jim, da sem predmete z moje hiške razvrstila v dve 

škatli, v eni je embalaža okrogle oblike, v drugi pa embalaža oglate oblike. Vsak otrok naj iz 

vsake škatle vzame en predmet oz. embalažo. Vsak otrok vsak predmet posebej (najprej 

okrogel, nato oglat) povalja po dlani. Nato predmeta (najprej okroglega, nato oglatega) kotali 

po sobi. V nadaljevanju se otroci v paru masirajo z okroglim in oglatim predmetom.  

Vsak otrok prinese svoja izbrana predmeta in pihne vanju (najprej v enega, nato v drugega) 

ter ju poskuša spraviti v gibanje. Embalažo, ki se skotali, razvrstimo na en kup, embalažo, ki 
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se ne kotali, pa na drugega. Torej jo z otroki razvrščamo glede na kotaljenje. Otroke pri tem 

vprašam in jih spodbudim, naj mi povedo, zakaj menijo, da se je okrogel predmet zakotalil, 

oglat pa ne.  

Vprašam jih, če bi lahko še kako drugače preverili, ali se neka stvar kotali ali ne. Če od otrok 

ne dobim predloga, sama predlagam idejo. 

Skupaj iz valovite lepenke in moosgume pene naredimo klančino. Otroci razvrščajo glede na 

to, ali se njegova embalaža zakotali ali ne. Vsak otroci poskuša utemeljiti, zakaj je nek 

predmet razvrstil v določeno skupino.  

 

Analiza dejavnosti:  

V jutranjem krogu smo si najprej pogledali, iz katerih gradnikov je sestavljena posamezna 

hiška. Vsak otrok si je iz svoje hiške izbral en kos odpadnega materiala in povedal, na katero 

geometrijsko telo ga spominja. Nekaj otrok je znalo povedati, kakšne oblike je odpadni 

material, ostali pa so v igralnici poiskali in pokazali predmet, ki ga najbolje spominja na to 

obliko. Za poimenovanje oblik škatel oz. za poimenovanje podobne oblike v igralnici so 

uporabili naslednje izraze:  

- oglata škatla: "kocka", "škatla od flomastrov, "kockna", "kocka", "taka kot kocka", "kot 

čokolada" 

- stožec: "tak kot kornet" 

- rolice toaletnega papirja: "podobna kot krogla", "taka kot krog", "valjar". 

Kdor ni znal poimenovati, je v igralnici pokazal predmet podobne oblike. Otroci so pokazali 

škatlo za zdravnike, podobno embalažo na hiški od prijatelja (npr. embalaža čaja podobna 

embalaži kosmičev ali rolica papirnatih brisač podobna konzervi valjaste oblike). 

Otroci so oblike spoznavali s celim telesom in pri tem zelo uživali. Masirali so se najprej z 

okrogli predmetom in nato z oglatim. Pri masiranju z oglatim predmetom so otroci uporabljali 

naslednje izraze: "kako boli", "kera špičasta škatla", "tole gre pa veliko težje kot pa z žogo" 

itd. Prisotno je bilo veliko smeha in veselja. Veselje je bilo prisotno tudi pri pihanju in 

kotaljenju različnih embalaž, ob čemer so otroci ugotovili, da se je ena zakotalila, druga pa ne.  

Pri razvrščanju embalaže glede na kotaljenje smo se skupaj dogovorili za znak, ki bo 

označeval, ali se predmet kotali (krog) ali se ne kotali (prečrtan krog). Znaka smo prilepi na 

škatli. Otroci z razvrščanjem niso imeli težav. Ko sva z vzgojiteljico zelo močno pihnili v 

škatlo in se je ta premaknila zelo daleč, so otroci vedeli, da se škatla ni zakotalila, ampak je 

samo drsela.  
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Sledila je dejavnost spuščanja predmetov po klančini. Otroke sem vprašala, če imajo kakšno 

idejo, kako bi še lahko preverili, ali se neka stvar kotali. Niso mi znali povedati, zato sem 

povedala svojo idejo. Skupaj smo naredili klančino iz valovite lepenke in stola ter po njej 

spuščali predmete ter jih razvrščali. Pri tem sem jih spraševala, zakaj so določen predmet 

razvrstili v določeno škatlo. Za okrogle predmete so odgovarjali, da zato, ker so se zakotalili 

in se kotali še naprej, za oglate pa zato, ker so se samo prevrnili. Odgovarjali so enako, poleg 

tega pa so znali tudi pravilno razvrstiti embalažo v ustrezno škatlo, četudi sem škatli 

zamenjala. Enako smo naredili tudi s klančino iz moosgumi pene in dobili enake rezultate. Na 

koncu so otroci še povedali, da so v eni okrogli predmeti, ki se kotalijo, v drugi pa predmeti, 

ki se ne.  

Otroci so se v nadaljevanju še igrali z embalažami in klančino. Spuščali so jih po klancu in 

ugotavljali, ali se kotalijo. Večina otrok si je izbrala okrogle predmete. Zanimiv pogovor dveh 

fantov ob igri: "Daj, da jaz še enkrat poizkusim to škatlo, če se bo kotalila. Pa se res noče. 

Zakaj. Čaki, bom b'l porinil. Pa se je spet sam' prevrnila. Tvoja žoga se pa kotali, moja škatla 

pa noče. " 

Otroci so si izbrali tudi krogle, pihali vanje, jih lovili in ob tem komentirali: "ušla mi je", 

"zavila je pod mizo", "kako se hitro kotali", "zavija", "zaletela se je", "kako je hitra", "moja 

gre pa bolj počasi". Otroci so pokazali, da jim nestrukturiran material nudi veliko veselje.  

V uvodnem delu smo si torej z otroki ogledali naše hiške in se o njih pogovorili. Pogovarjali 

smo se, kakšnih oblik so gradniki oz. kateremu predmetu v igralnici so podobni. Pri tem so 

bili zelo izvirni, kar kaže na uresničitev prvega cilja. Strmina in klančina je otroke vodila do 

tega, da so razvrščali predmete glede na to, ali se neka stvar kotali. Razvrščanje predmetov 

otrokom ni delalo težav, kar kaže na to, da ločijo okroglo od oglatega.  
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Slika 9: Masaža z okroglim predmetom. 

 

 

 
Slika 10: Masaža z oglatim predmetom. 
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Slika 11: Pihanje v oglate predmete. 

 

 

 
Slika 12: Pihanje v okrogle predmete. 
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Slika 13: Spuščanje okroglih predmetov po klančini. 

        

 

 

 
Slika 14: Spuščanje oglatih predmetov po klančini. 
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6.2.3. TRETJA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - spoznava prostor, 

 - spoznava razlike med geometrijskim telesom in likom, 

 - se seznanja z geometrijski oblikami (liki). 

 

Učne oblike: frontalna, individualna 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: list z odtisom stopala, tempera barve, šeleshamer, različna odpadna embalaža 

(škatle), različni predmeti, beli listi 

 

Motivacija: 

Z otroki se posedemo v jutranji krog, v katerem otrokom povem, da se je v moji hiški na 

polici skrivala barva. Ko sem šla mimo, sem udarila v polico, s katere je na tla padla barva. Z 

nogo sem stopila vanjo in za menoj so se pojavile takšne packe, kot so na listu. Pokažem list z 

odtisom stopala. O njem se pogovarjamo (kaj je to, kako je nastal, ali sledi delamo samo s 

stopali ali lahko odtiskujemo še kaj).  

 

Potek dejavnosti:  

V nadaljevanju nato predlagam, da naredimo odtise svojih dlani in s tem na listu pustimo sled. 

Otroci si z barvo namažejo dlani in jih odtisnejo na papir. 

Nato jih vprašam, ali mislijo, da sledi puščajo tudi škatle in predmeti različnih oblik. 

Otrokom nato prinesem veliko škatlo s predmeti in z embalažami različnih oblik, ki si jih nato 

izberejo, jih namažejo z barvo in jih odtisnejo na papir. Odtisi embalaž in predmetov 

postanejo liki, ki jih z otroki tudi poimenujemo.  

  

Analiza dejavnosti:  

V jutranjem krogu sem otrokom pokazala sledili mojih stopal. Ko sem jih vprašala, kako se 

sled imenuje, so vsi odgovorili, da je to stopinja. Otroke sem vprašala, kaj lahko še 

odtiskujemo. Povedali so mi, da lahko odtiskujemo tudi svoje dlani, zato je vsak otrok sam 
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namazal svojo dlan in jo odtisnil na papir. Nekateri izdelki so imeli popoln odtis, drugi odtisi 

pa so bili nekoliko zmazani.  

Otroci so odtiskovali predmete in embalaže različnih oblik. Med odtiskovanjem sem jih 

spodbujala, da so s svojimi besedami poimenovali nastale oz. odtisnjene oblike. Uporabili so 

besede: krog, zvezda, kocka, smreka. Vsaka sled je torej dobila svoje poimenovanje. 

Skozi dejavnost "štampiljkanja" so torej otroci spoznavali razlike med telesi in liki. 

Štampiljke so bile v tem primeru telesa, odtisi na listu pa liki. Ko smo embalaže in predmete 

odtisnili na list papirja, smo dobili like. Za otroke je bil to prvi korak seznanjanja z novimi 

oblikami, liki.  

 

 

 
Slika 15: Kaj je to? Odtis stopala. 

 

 

 
Slika 16: Odtiskovanje svojih dlani. 
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6.2.4. ČETRTA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

 Otrok: 

 - se preko geometrijskih teles spoznava z osnovnimi geometrijski oblikami (liki), 

 - poskuša poimenovati lik, 

 - utrjuje poimenovanje geometrijskih teles. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: gradniki iz penaste mase, vrečka, tempera barva, šeleshamer, velika 

geometrijska telesa iz moosgumi pene, veliki plastificirani liki iz papirja, majhni liki iz 

papirja, lesene kocke, otrokove slike z odtisi različnih predmetov, knjige 

 

Motivacija: 

V jutranjem krogu otrokom pokažem slike, ki smo jih naredili prejšnji dan. Skupaj poskušamo 

poiskati predmet, ki je dal posamezen odtis. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom rečem, da sem med igračami v moji hiši našla prav posebne štampiljke. Otroke 

razdelim v dve skupini. Obe skupini gresta za mizo, na kateri imata pripravljena telesa iz 

penaste mase: kocko, kroglo, kvader, piramido ter šeleshamer. Tokrat odtiskujemo gradnike, 

iz katerih bo nastala oblika: krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik. Nastali bodo torej liki. 

Otroci telesa pomočijo v barvo in naredijo odtis na papir. Vsaka skupina odtiskuje na svoj 

papir. Ko ga zapolnijo, skupaj pogledamo nastale oblike. Nato sama odtisnem velika telesa, 

telesa sproti poimenujem. Nastanejo liki, ki jih tudi poimenujem. Otrokom razdelim risalne 

liste in vsak otrok na svoj risalni list izdela štampiljke oz. odtiskuje telesa. Pogovarjamo se, 

kaj je nastalo, kakšne vzorce delajo. Nastale oblike otroci poimenujejo s svojimi besedami.  
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Otroke nato razdelim v tri skupine:  

Skupina 1:  

Otroci iz izrezanih likov iz papirja sestavljajo poljubne figure.  

 

Skupina 2:  

Otrokom na mizo položim geometrijske like iz papirja (kvadrat, trikotnik, pravokotnik, krog). 

Skupaj jih poimenujemo. Otroci nato zamižijo, medtem enega skrijem. Ko pogledajo, 

poskušajo ugotoviti, kateri lik manjka.   

 

Skupina 3: 

Otroci imajo na razpolago didaktične igre: 

 - lesene kocke,  

- didaktično igro Kakadu,  

- didaktično igro z magnetnimi geometrijski liki, 

- sestavljanko Baby form, 

- slikanice.  

 

Analiza dejavnosti: 

V jutranjem krogu sem otrokom pokazala izdelke z odtisi. Otroci so povedali, da so te slike 

naredili sami, ko so odtiskovali različne predmete in škatle. Poimenovali smo like na slikah, iz 

katerih se jih je dalo razbrati osnovno obliko (krog, kvadrat, trikotnik), nato pa povedali, 

kateri predmet oz. škatla je naredila odtis oz. obliko. Nato smo se skupaj pogovorili, kaj smo 

uporabili, da so nastale takšne slike. Ugotovili smo, da smo potrebovali barve, liste in 

predmete oz. škatle, torej nekaj, kar se da odtisniti.  

Otroke sem razdelila v dve skupini, v katerih so na skupni risalni list odtiskovali telesa iz 

penaste mase. Odtise so delali sami. Ko sem opazila, da sta lista zapolnjena, smo skupaj 

pogledali oba lista in poskušali ugotoviti, ali so na njih povsem enaki odtisi, tj. enakih oblik. 

Otroci so mi povedali, da se oblike odtisov razlikujejo.  

Po skupnem spoznavanju poimenovanja geometrijskih likov so otroci s pomočjo štampiljk, ki 

imajo obliko trikotnika, kvadrata, kroga, pravokotnika, oblikovali različne slike. S svojim 

besediščem so opisovali in poimenovali obliko določenega odtisa. Uporabili so različne 

izraze: za krog so uporabili besedi krog in žoga, za trikotnik so uporabili besede streha, 

trikotnik, kvadrat, smreka,  za kvadrat pa so uporabili besedi kocka in hiša. Vsak otrok je torej 
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uporabil različne izraze. Če je bilo poimenovanje lika neustrezno, npr. žoga, sem povedala 

ustrezen izraz oz. pravilno poimenovanje, npr. krog.  

Nato pa je potekalo delo v skupinah: v eni skupini so otroci iz izrezanih likov sestavljali 

figure. Namen te naloge je bil, da otrok like postavlja v različne lege in pri tem spoznava, da 

liki ne ležijo vedno samo v enem položaju, npr. vodoravno, ampak, da so lahko tudi navpično, 

poševno itd. Otroci so torej obračali in postavljali trikotnike v različne lege, zraven postavljali 

kvadrate in sestavljali svoje motive.  

V drugi skupini so morali otroci že pokazati svoje znanje oz. poimenovanje določenih likov. 

Poimenovati so morali tistega, ki manjka (sem ga skrila). Otroci so delno znali poimenovati 

krog in trikotnik, kvadrata (ki so mu rekli kocka) in pravokotnika pa še ne. 

V tretji skupini so se otroci poljubno igrali z didaktičnimi igračami.  

Z odtiskovanjem teles iz penaste mase v barvo na list papirja so se otroci postopno začeli 

spoznavati z geometrijskimi liki. Preden so odtisnili določeno telo iz penaste mase, so 

predmet še poimenovali in ob tem utrjevali poimenovanja posameznih geometrijskih teles. Z 

odtiskovanjem gradnikov iz penaste mase na list papirja smo tako prešli na like. Nastale 

oblike so otroci poskušali poimenovati, pri čemer so bili dokaj uspešni.   

 

 

 

 
Slika 17: "Štampiljkanje" 
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Slika 18: Odtisi gradnikov geometrijskih teles. 

 

 

 

 
Slika 19: Spoznavanje odtisov posameznih teles. 
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Slika 20: Sestavljanje poljubnih figur. 

 

        

 
Slika 21: "Ugotavljanje in ugibanje" manjkajočega lika, ko odprem oči. 
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6.2.5. PETA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - spoznava geometrijske like in jih med seboj loči, 

 - poimenuje like. 
 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: tamburin, barvne tempere, didaktični listi z liki iz papirja, lesene vstavljanke oz. 

didaktične igre, knjige oz. slikanice, sestavljanke 

 

Motivacija: 

Otroke vprašam, kaj lahko delamo v hiški, ko nam je dolgčas. Povem jim, da se bomo na 

snegu igrali gibalno igrico. 

 

Potek dejavnosti:  

Igramo se gibalno igrico: 

Na snežni površini na zunanjem igrišču so narisani geometrijski liki oz. oblike geometrijskih 

likov (trikotnik, kvadrat, krog). Ti so tako veliki, da lahko v posamezen lik stopijo vsi otroci, 

ki se ob igranju na tamburin prosto gibajo med narisanimi liki. Ko neham igrati, povem lik, 

otroci ga poiščejo in stopijo vanj. 

 

Nato se vrnemo v igralnico, kjer otroke razdelim v dve skupini, v eni se igrajo z didaktičnimi 

igračami, v drugi skupini pa rešujejo didaktični list. 

 

Skupina 1: 

- didaktične lesene kocke, 

- didaktične lesene barvne kocke,  

- didaktična igra z magnetnimi geometrijski liki, 

- sestavljanka Baby form 

- različne slikanice oz. knjige. 
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Skupina 2: 

Otroci se posedejo za mizo, kjer vsak otrok dobi didaktični list, na katerem je iz različnih 

likov (krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik) oblikovana slika, in kuverto, v kateri so manjši 

delčki oz. liki. Otrokova naloga je, da položi ustrezen lik na ustrezno mesto. Pri tem jih 

sprašujem, katere like prepoznajo na sliki, čemu služi kvadrat na hiši, koliko likov je okrogle 

oblike ... 

 

Analiza dejavnosti:  

Otroci so med igro na snegu zelo uživali. Ko sem igrala na tamburin, so prosto tekali po 

igrišču, ko pa sem končala in imenovala lik, pa so skočili nanj. Vsako poimenovanje sem 

ponovila večkrat.  Ko sem poimenovala krog,  otroci niso imeli težav in so vsi stekli vanj. Pri 

iskanju trikotnika in kvadrata so imeli nekoliko težav. Težko so poiskali kvadrat. Površina za 

igro tudi ni bila ravna, saj smo se igrali na hribu in so imeli slab pregled nad narisanimi liki. 

Možno je tudi, da kvadrata niso prepoznali, zato so posnemali svoje prijatelje in tekli za njimi. 

Otroci so se pogovarjali: "Ti narobe tečeš, sem moraš iti, tam je krog."  Po vrnitvi v igralnico 

sem otroke razdelila v dve skupini. V eni so se igrali z didaktičnimi igračami, v drugi pa so 

reševali didaktične liste. 

Pri didaktičnih listih naj bi otroci med seboj ločili osnovne geometrijske oblike. Trikotnik, 

pravokotnik, kvadrat so na listu različnih velikosti in razporejeni v različnih legah. Ko je 

otrok sestavil sliko, sem ga vprašala, katere like prepozna, koliko likov je okrogle oblike, kje 

je trikotnik, naročila sem mu tudi, naj pokaže krog, kvadrat, trikotnik. Ko sem otrokom rekla, 

naj mi pokažejo trikotnik, kvadrat, krog, niso imeli težav in so mi v večini pokazali pravilno, 

ko pa sem rekla, naj poimenujejo posamezen lik, so nekateri znali poimenovati krog in 

trikotnik, kvadrat pa so preimenovali v kocko oz. zanj niso našli ustreznega izraza. Če otroka 

vprašaš, kakšne oblike je določen lik, še vedno odgovori z imenom barve, npr. modra. 

Večkrat (tudi pri drugih dejavnostih) so otroci namesto oblike povedali barvo. Na splošno so 

bili otroci pri tej nalogi zelo motivirani, ko so pokrili eno sliko z liki, so želeli še drugo in 

tretjo. Otrokom je bila igra všeč, ni pa jim bilo všeč, da sem jih vmes spraševala. Deček, ki 

sem ga med sestavljanjem slike vprašala, katere like prepozna na sliki, mi je odgovoril: 

"Počakaj, da sestavim, potem ti pa povem." To mi je dalo lekcijo, naj otrok med igro ne 

sprašujem, ampak naj jim pustim, da se igrajo.     

Skozi gibalno igro sem torej realizirala prvi cilj, da otrok spoznava geometrijske like in jih 

med seboj loči. Otroci so morali prepoznati like, ki so bili narisani na snežni površini, hkrati 

pa so morali vedeti tudi poimenovanje teh oblik oz. likov. Da so lahko stopili v krog, so 
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morali ločiti krog od ostalih dveh oblik. Pri tem so bili precej uspešni. Didaktični listi so 

pripomogli k uresničitvi drugega cilja, pri čemer so morali otroci že pokazati svoje znanje in 

poimenovati lik. Nekateri otroci so bili bolj uspešni, drugi nekoliko manj.   

 

 

 

 
Slika 22: Gibalna igra – spoznavamo geometrijske like. 

 

 

         
           Slika 23: Reševanje didaktičnih listov. 

              Slika 24: Igra z didaktičnimi igračami. 
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6.2.6. ŠESTA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - spozna ravno in krivo črto. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: kolebnice, glasba – CD, listi papirja, svinčniki 

  

Motivacija:  

Otrokom rečem, da se rada igram v svoji hiši, tako kot smo se mi prejšnji dan, rada pa tudi 

potujem, po navadi kar z avtom. Vprašam jih, s čim še lahko potujemo oz.  katera prevozna 

sredstva še lahko uporabimo za svoje potovanje. Ugotovimo, da lahko potujemo tudi z 

letalom, kolesom in vlakom. 

  

Potek dejavnosti:  

Postavimo se v vrsto, kjer otrokom rečem, da se bomo spremenili vlak z vagoni in se igrali 

gibalno igrico vlak.  

Z otroki naredimo kolono in se primemo za ramena. Najprej sem vlakovodja jaz, nato pa to 

vlogo prevzamejo še otroci. Vlak lahko vozi naravnost, zato hodimo naravnost, lahko zavija, 

zato enkrat močno zavijemo v desno, drugič močno v levo, lahko pa tudi kroži, zato tudi mi 

krožimo. Ves čas nas v ozadju spremljala glasba. Ko se pesem zaključi, otrokom povem, da je 

vlak ujelo močno sneženje in je dokončno zabrisalo sledi tirnic, zato bo vlakovodja eden 

izmed otrok, jaz pa bom prometnica in bom vlak usmerjala. Otroke razdelim v dve skupini, 

obe naredita ravno kolono. Prvi v koloni je vlakovodja in upošteva navodila prometnice, ostali 

pa so vagoni. Ko prometnica reče, naj vozi naravnost, otroci hodijo naravnost. Ko reče, naj 

vozijo vijugasto, vijugajo, ko reče, naj zavijajo, otroci zavijajo enkrat v levo, drugič v desno, 

in ko reče, naj se ustavijo, tudi to naredijo. Vsak otrok si po svoje razlaga pojme in vodi 

kolono. Vloge zamenjajo, tako da se vsi otroci vsaj enkrat identificirajo z  vlogo vlakovodje. 

Zadnja dva vlakovodja usmerjam tako, da svoje vagone poskušata pripeljati iz enega prostora 

(igralnice) v drugega (garderobo), v katerem so na tleh iz kolebnice oblikovane črte oz. 
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tirnice. Otrokom v tem prostoru rečem, da so še vedno vagoni, vendar se tokrat ne držijo več 

za boke oz. ramena, ampak vsak koraka sam, saj so vidne tirnice, po katerih vozi vlak. Najprej 

vagoni vozijo po ravnih črtah oz. tirnicah in nato po vijugastih oz. krivih tirnicah. Otroci 

hodijo najprej po ravni in nato še po vijugasti kolebnici. Na koncu narišejo občutenja ob hoji 

po ravni in ob hoji po krivi črti.  

 

Analiza dejavnosti:  

V jutranjem krogu smo se z otroki pogovarjali o tem, s katerimi prevoznimi sredstvi lahko 

potujemo. Otroci so mi  povedali, da lahko potujemo z avtom, z letalom, peš, z avtobusom in 

tudi z ladjo. Neka deklica je z navdušenjem povedala, da ona potuje na morje z veliko ladjo, 

na katero se zapelje z avtom in potem v avtu sedi ter gleda morje in šteje ptice.   

Ko smo ugotovili, da lahko potujemo tudi z vlakom, smo se vanj tudi spremenili. Naredili 

smo kolono, se prijeli za ramena in takoj, ko smo zaslišali glasbo, začeli korakati. Otroci so 

glasbo prepoznali, zato so z navdušenjem korali po ritmu melodije. Ko je glasba ugasnila, so 

jo želeli slišati še enkrat, zato smo igro vlakec ponovili. Ni jih motilo, da sem bila na čelu 

kolone jaz. Vlogo vlaka so nato prevzeli otroci. V tem, da so oni glavni in vodijo svoje 

vagone – ostale otroke, so zelo uživali. Navodil (hodi naravnost, zavijaj v desno, zavijaj v 

levo) večina otrok ni upoštevala. Edino navodilo, ki so ga upoštevali, je bilo, naj krožijo. V 

tem so tudi najbolj uživali. Najbolj jim je bila všeč hoja v krogu. Ostalih navodil otroci niso 

upoštevali, bolj kot to jim je bilo pomembno, da so oni na čelu kolone, ostali pa sledijo. 

Največ navdušenja in veselja so pokazali v garderobi pri hoji po kolebnici. Najprej so hodili 

po kolebnici, ki je bila oblikovana v ravno črto, nato pa po drugi kolebnici, ki je zavijala. Ko 

sem otroke vprašala, po kateri poti je težje hoditi, so odgovorili, da po ravni. To se je tudi 

opazilo, saj so ob hoji po ravni kolebnici z rokami lovili ravnotežje. Ko smo zaključili, sem 

otrokom za lažje poimenovanje krive in ravne črte povedala, da kriva črta zavija, ravna pa gre 

naravnost in ne dela ovinkov. Dejavnost smo zaključili z risanjem svojih občutenj ob hoji po 

ravni in ob hoji po krivi črti. Otrokom je bila hoja po kolebnici zelo všeč, zato je veliko otrok 

narisalo sebe, kako hodijo po kolebnici. Slike so torej povedale več kot dovolj. 

Ob dejavnosti hoje po kolebnicah so otroci začeli spoznavati krivo in ravno črto. S hojo po 

kolebnici so poskušali ločiti krivo črto od ravne.  
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    Slika 25: Hoja po ravni črti oz. vrvi. 

 

 
Slika 26: Hoja po krivi črti oz. vrvi. 
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6.2.7. SEDMA DEJAVNOST 

 

Cilji: 

Otrok: 

 - se ustvarjalno izraža z vrvicami, 

 - loči krive črte od ravnih. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna 

 

Učne metode: metoda pogovora, metoda praktičnega dela 

 

Pripomočki: vrvice, kolebnice, beli listi, lepilo 

 

Motivacija: 

Z otroki se zberemo v jutranjem krogu, kjer jim rečem, da bomo danes z vlakom odpotovali v 

deželo krivih in ravnih črt. Ponovimo gibalno igrico prejšnjega dne.  

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom ponudim različno dolge vrvice, sami nato oblikujejo deželo ravnih in krivih črt. 

Poljubno se igrajo z vrvicami, nato jim dam liste papirja in lepilo. Na listu oblikujejo deželo 

krivih in deželo ravnih črt. Na enem listu je dežela ravnih črt, na drugem pa dežela krivih črt. 

Vsakega otroka tudi vprašam: "Če želim v deželo krivih črt, po kateri tvoji poti na listu naj 

grem?", "Meni je všeč ravna pot. Po kateri tvoji "oblikovani" poti na listu naj grem?" 

 

Analiza dejavnosti: 

Po risbah sodeč lahko rečem, da so otroci ločili ravno in krivo deželo. Na en list so prilepili 

vrvico tako, da je bila oblikovana naravnost (vodoravno ali navpično), na drugi list pa tako, da 

je zavijala. Ko sem jih vprašala, katera črta je kriva in katera ravna, so jo znali pokazati. Znali 

so mi tudi povedati, zakaj je črta kriva oziroma ravna. Pri dejavnosti so pokali veliko interesa. 

Nekateri otroci so me spraševali, ali lahko naredijo več ravnih in krivih dežel. Spraševali so 

me, ali lahko dobijo liste in vrvice za domov, da bodo tudi doma naredili ti dve deželi.  

Ob dejavnosti sta bila uresničena oba cilja. Otroci so pri oblikovanju dežele ravnih in krivih 

črt dokazali, da ločijo ravno črto od krive. Oblikovali so obe deželi in ju med seboj ločili. Pri 
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dejavnosti so se zelo ustvarjalno izražali, saj so vrvico večkrat postavili tako, da je ležala v 

ravni liniji ali pa je preprosto zavijala.  

 

 

 
 

Slika 27: Oblikovanje dežele krivih in dežele ravnih črt. 

 

 

 

 
Slika 28: Dežela krivih in dežela ravnih črt. 
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6.2.8. OSMA DEJAVNOST 

 

Cilj: 

- Otrok uporabi znanje, ki ga je pridobil skozi celoten učni pristop oz. dejavnosti. 

 

Učne oblike: frontalna 

 

Učne metode: metoda opazovanja, metoda pogovora 

 

Potek dejavnosti:  

V jutranjem krogu otrokom rečem, da je v vsakdanjem življenju okoli naše hiše veliko stvari, 

ki so različnih oblik. Vprašam jih, kako si lahko te stvari najbolje ogledamo. Napeljem jih na 

to, da gremo na sprehod. Z otroki tako odidemo na sprehod v okolico vrtca, kjer opazujemo 

okolico in iščemo predmete, stvari, ki nas spominjajo na različna geometrijska telesa, like in 

črte (npr. črte na cesti, prometni znaki, stavbe). K opazovanju jih spodbujam z vprašanji, kaj 

vidijo na strehi, kakšne oblike je dimnik, kakšne oblike so okna, ali je okoli nas kaj okroglega, 

ali vidijo kaj, kar jih spominja na kocko, ali mi lahko pokažejo predmet stožčaste oblike ali 

predmet, ki je podobne oblike kot kornet … 

 

Analiza dejavnosti: 

Za zaključek smo se odpravili na sprehod v okolico vrtca, kjer so otroci prepoznali različne 

oblike.  

Opazili so veliko okroglih predmetov (peskovnik v atriju, luči, ure na steni, stop znak, kolesa 

na avtomobilih), predmetov v obliki trikotnika (znak "otroci na cesti", trikotnik, narisan na 

asfaltni površini) in predmetov v obliki kvadrata (prometni znak, ki označuje cono, okna, 

tlakovane ploščice). 

Za poimenovanje geometrijskih teles so izbrali veliko predmetov, ki so oglate in ovalne 

oblike. Oglatim oblikam, kot so korita rož in hiše, so rekli kocke. Ovalne oblike, kot so 

pločevinka, drevesno deblo in smetnjak, pa so poimenovali valj.  

Znali so poimenovati in pokazati tudi različne črte, tako krive kot ravne, ki smo jih opazili na 

cesti in tudi na slikah na stenah igrišča, npr. zmajev rep ima krivo črto, prehod za pešce pa je 

iz ravnih črt.   

Otroci so na sprehodu uživali, pri pogovoru so aktivno sodelovali, vidno pa so pokazali tudi 

veselje ob pravilnem poimenovanju določene oblike. 
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Slika 29: Opazovanje stvari v okolici, ki imajo oblike geometrijskih likov. 

 

 
Slika 30: Opazovanje predmetov v okolici, ki nas spominjajo na geometrija telesa. 

 

 
Slika 31: Opazovanje ravnih in kriv črt v okolici. 
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6.3. UGOTAVLJANJE ZNANJA PO UČNEM PRISTOPU 
 

Cilj: 

Preveriti otrokovo na novo usvojeno znanje.  

 

PRVA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno poimenovalo modele geometrijskih teles pred 

učnim pristopom in po njem. 

 

 pravilno poimenovanje 

 pred učnim pristopom  po učnem pristopu 

 št. otrok % št. otrok % 

kocka 17 89,5 17 89,5 

kvader 0 0 3 15,8 

krogla 3 15,8 11 57,9 

valj 1 5,3 7 36,8 

stožec 0 0 14 73,7 
Tabela 10: Rezultati prvega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da so otroci pridobili znanje oz. usvojili nova imena geometrijskih teles. 

Skoraj vsi otroci so znali poimenovati kocko, izjema sta bila le dva otroka, ki je nista znala 

poimenovati že pri preverjanju predznanja. Malo manj kot polovica otrok je kroglo še vedno 

poimenovala žoga, ostali pa so že uporabili pravilni izraz (krogla). Najbolj so me presenetili s 

poimenovanjem stožca, saj ga je pravilno poimenovalo kar štirinajst otrok, ostalih pet otrok pa 

ga je poimenovalo drevo, storž, zvonec, sladoled in čarovniški klobuk. Tudi pri valju se je 

opazil napredek v poimenovanju. Malo manj kot polovica otrok ga je poimenovala pravilno, 

dva otroka sta rekla, da je krog, dva sta ga poimenovala drevesno deblo, štirje so ga 

poimenovali valjar, eden je rekel, da je krogla in trije so odgovorili, da ne vedo odgovora. 

Rezultati prikazujejo, da so se tudi tokrat najslabše odrezali pri poimenovanju kvadra. 

Pravilno so ga poimenovali le trije otroci. En otrok je rekel, da je podoben omari, en je rekel, 

da je to kvadratek, eden pa ga je poimenoval pravokotnik. Ostali so odgovorili, da ne vedo. 
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Tabela prikazuje, katere predmete, podobne modelom geometrijskih teles, so otroci prinesli iz 

igralnice pred učnim pristopom in katere predmete po njem.  

 

 podobni  predmeti v igralnici 

 pred učnim pristopom po učnem pristopu 

kocka - igralna kocka iz kotička z namiznimi 

igrami, 

- kartonasta škatla, 

- plastična posodica iz kotička dom in 

družina, 

- manjša škatla iz odpadne embalaže,  

- lego kocka iz kotička s kockami. 

- igralna kocka iz kotička z namiznimi 

igrami,  

- kartonasta škatla, 

- škatla iz odpadne embalaže, 

- lego kocka iz kotička s kockami, 

- vaza v obliki kocke, 

- koš za smeti, 

- okvir za sliko, 

- pladenj za kozarce, 

- radirka, 

- blokec z listki. 

kvader - plastični kozarček iz kotička dom in 

družina,  

- blazinica za počitek iz kotička dom 

in družina, 

- lego kocka iz kotička dom in 

družina, 

- igralna kocka iz kotička z namiznimi 

igrami, 

- stolček iz kotička dom in družina,  

- zabojnik za igrače. 

 

- blazinica za počitek iz kotička dom 

in družina,  

- lego kocka iz kotička dom in 

družina, 

- škatla za sestavljanko, 

- preproga, 

- majhna športna blazina, 

- zaboj za igrače, 

- zastavica, 

- tetrapak od soka, 

- knjiga s knjižne police, 

- pobarvanka. 

krogla - različne barve in velikosti žog,  

- plastična pomarančna iz kotička dom 

in družina, 

- plastično jabolko iz kotička dom in 

družina, 

- žoge, 

- kanglica, 

- stenska ura, 

- plastična pomaranča iz kotička dom 

in družina, 
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- balon. - plastično jabolko iz kotička dom in 

družina, 

- balon, 

- volneni cof, 

- gumb. 

stožec - čarovniška kapa, 

- pravi storž, 

- plastični kozarec iz kotička dom in 

družina (nepravilna oblika), 

- špargelj iz kotička za ustvarjanje. 

- čarovniška kapa, 

- konica od silikonske pištole, 

- pravi kornet, 

- zvonček, 

- pravi storž, 

- smreka iz duplo kock. 

valj - vijak iz kotička dom in družina, 

- kozarec iz kotička dom in družina, 

- kozarec za pitje soka ali čaja, 

- lego kocka v obliki valja, 

- peresnica, 

- skodelica za kavo iz kuhinjskega 

kotička. 

 

- plastični valjar iz kotička dom in 

družina, 

- kozarec iz kotička dom in družina, 

- kozarec za pitje soka ali čaja, 

- rolica papirnatih brisač, 

- plastenka za vodo, 

- peresnica, 

- lego kocka v obliki valja, 

- lonček za čigumije, 

- svinčnik. 
Tabela 11: Rezultati drugega dela prve naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati prikazujejo, da se je znanje otrok o geometrijskih telesih izboljšalo. Otroci so v 

okolici hitreje našli več podobnih predmetov.  
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DRUGA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno pokazalo predmet, ki je podoben modelu 

geometrijskega telesa, pred učnim pristopom in po njem.  

 

 pravilno povezovanje modelov geometrijskih teles s 

podobnimi predmeti 

 pred učnim pristopom po učnem pristopu 

 št. otrok % št. otrok % 

žoga - krogla 16 84,2 19 100 

igralna kocka - kocka 17 89,5 19 100 

škatla od sirupa - kvader 17 89,5 18 94,7 

čarovniški klobuk - stožec 19 100 19 100 

peresnica - valj 10 52,6 14 73,7 
Tabela 12: Rezultati druge naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da otroci niso imeli težav s povezovanjem modelov geometrijskih teles in 

njem podobnim predmetom. Vsi otroci so pravilno povezali žogo – kroglo, igralno kocko z 

modelom kocke in čarovniški klobuk z modelom stožca. Težave so imeli še vedno pri 

povezavi peresnica – valj, saj je bil izid tudi tokrat odvisen od tega, kako je bil valj obrnjen, 

ko ga je otrok gledal. Ko je bil valj postavljen pokonci, je bila peresnica podobna kvadru, ko 

pa je ležal, je bila peresnica, za otroke, podobna valju.  

 

TRETJA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno izbralo vse tri modele geometrijskih teles, ki se 

kotalijo, pred učnim pristopom in po njem. 

 

pravilna izbira pred učnim pristopom pravilna izbira po učnem pristopu 

št. otrok % št. otrok % 

12 63,2 16 84,2 
Tabela 13: Rezultati tretje naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 
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Ta naloga za otroke ni bila prezahtevna. Skoraj vsi otroci prepoznajo lastnosti okroglih teles. 

Rezultati kažejo, da je ob učni dejavnosti napredovalo pet otrok. Ti otroci so pokazali oz. 

izbrali vsa okrogla telesa oz. telesa, ki se kotalijo, trije otroci pa naloge še vedno niso uspešno 

rešili, saj so bili še vedno mnenja, da se stožec ne kotali.   

 

ČETRTA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pri posameznem modelu geometrijskega telesa pravilno 

pokazalo na lik, ki nastane, če ta model odtisnemo, pred učnim pristopom in po njem. 

 

 pravilno povezovanje teles in likov 

 pred učnim pristopom po učnem pristopu 

 št. otrok % št. otrok % 

kocka – kvadrat 16 84,2 19 100 

kvader – kvadrat 16 84,2 19 100 

piramida – trikotnik 15 78,9 17 89,5 
Tabela 14: Rezultati četrte naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Ta naloga otrokom ni povzročala niti najmanjših problemov, kar kažejo tudi rezultati v tabeli. 

Napredovali so vsi otroci, tudi tisti, ki pri preverjanju predznanja niso pravilno odgovorili.  

Otroci radi uporabljajo štampiljke, ki na listu puščajo razne sledi in prav "štampiljkanje" je 

dejavnost, ki otrokom pokaže naraven prehod iz tridimenzionalnih oblik na 

dvodimenzionalne.  
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PETA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, katere različne predmete in stvari so otroci prinesli oz. mi pokazali v 

prostoru pred učnim pristopom in po njem.  

 

 predmeti 

 pred učnim pristopom po učnem pristopu 

 pravilni nepravilni pravilni Nepravilni 

okrogli - kozarec, 

- krožnik, 

- žoga, 

- skodelica, 

- lonček za 

rožo, 

- valjar, 

- valj, 

- plastična 

pomaranča, 

- pravo 

jabolko. 

 - kozarec, 

- krožnik, 

- žoga, 

- balon, 

- ropotulja, 

- sonce narisano na steni, 

- krogla, 

- okroglo okno, 

- CD zgoščenka, 

- papirnati blokec na mizi, 

- lepilni trak, 

- sadje: pomaranča,  

- sadje: jabolko 

- plastična pomaranča in 

jabolko. 

 

trikotni - lubenica. - kocka - čarovniški klobuk, 

- obesek za ključe. 

- kocka 

- škatla v obliki 

kvadra iz odpadne 

embalaže. 

kvadratni - blazina 

- kocka. 

 - kocka.  

Tabela 15: Rezultati pete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Za okrogle, trikotne in kvadratne predmete oz. stvari iz okolice sem štela vse, kar je imelo 

vsaj eno ploskev v obliki trikotnika, kvadrata ali kroga. Rezultati prikazujejo, da so otroci za 

okroglo stvar prinesli oz. pokazali veliko več stvari (predmetov) kot pri preverjanju 
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predznanja. Trikotno obliko je nekaj otrok zamenjalo za kvadratno, zato so bili tudi predmeti 

temu podobi. Pojem kvadratno so razumeli le štirje otroci, ki so pokazali na kocko. Ostali tega 

niso razumeli, zato predmetov tudi niso iskali.  

 

ŠESTA NALOGA:  

 

Slike prikazujejo pridobljeno znanje po učnem pristopu. Izbrane so slike istih otrok kot pred 

učnim pristopom.   

 

Otroci so z risanjem pokazali manjši napredek. Slike so že bolj izvirne.   

 

 

 

 
 

Slika 32: Deklica, stara 4 leta, je tudi po učnem pristopu pravilno narisala krog in kvadrat, risanje trikotnika pa ji 

še vedno povzroča težave. 
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Slika 33: S slike dečka, starega 4 leta, je tudi po učnem pristopu možno razbrati samo krog. 

 

 

 
 

Slika 34: Deček, star skoraj 4 leta, je tudi po učnem pristopu pravilno narisal krog. Trikotnik ima že nakazano 

"špico", prav tako pa se pri kvadratu že vidijo "vogali".  
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Slika 35: Deklica, stara malo manj kot 3 leta in pol, je napredovala v risanju. Z njene slike je možno razbrati 

krog, z risanjem pa se je močno približala tudi liku, ki ima obliko trikotnika. 

 

 

 
 

Slika 36: Deček, star malo manj kot 3 leta in pol, je napredoval v risanju. Ob krogu je narisal tudi lika, ki sta 

podobna kvadratu. 
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SEDMA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno pokazalo ravno črto pred učnim pristopom in po 

njem.  

 

pravilno 

pred učnim pristopom po učnem pristopu 

št. otrok % št. otrok % 

9 47,4 18 94,7 
Tabela 16: Rezultati sedme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati kažejo, da so otroci ob dejavnosti močno napredovali. Skoraj vsi otroci z izjemo 

enega so pravilno pokazali ravno črto. Otrok, ki je pokazal krivo črto, je tudi pri preverjanju 

predznanja pokazal krivo črto. Otroci so tokrat ne samo pravilno pokazali, ampak so odločitev 

znali tudi utemeljiti, npr. da je črta ravna zato, ker gre naravnost, kriva pa zato, ker zavija.  

 

OSMA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno poimenovalo ravno in krivo črto pred učnim 

pristopom in po njem.  

 

pravilno 

pred učnim pristopom po učnem pristopu 

ravna kriva ravna kriva 

št. otrok % št. otrok % št. otrok % št. otrok % 

3 84,2 0 0 14 73,7 11 57,9 
Tabela 17: Rezultati osme naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Rezultati te naloge so pokazali, da so otroci ob igri in načrtovanih dejavnostih pridobili kar 

nekaj novega znanja. Za odtenek so bili uspešnejši pri poimenovanju ravne črte. Krivo črto so 

imenovali neravna in vijugasta oz. so ostali tiho ali pa so odgovorili, da ne vedo. Otroci, ki so 

ravno črto znali poimenovati, so uporabili izraz ravna, ostali otroci pa niso znali odgovoriti.   
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DEVETA NALOGA:  

 

Tabela prikazuje, koliko otrok je pravilno poimenovalo določen lik pred učnim pristopom in 

po njem. 

 

 pravilno 

 pred učnim pristopom po učnem pristopu 

 št. otrok % št. otrok % 

kvadrat 1 5,3 3 15,8 

trikotnik 3 10,5 8 42,1 

krog 14 73,7 16 84,2 
Tabela 18: Rezultati devete naloge, v kateri je sodelovalo 19 otrok. 

 

Kljub temu, da imajo otroci za poimenovanje likov še premalo izkušenj, rezultati kažejo, da 

so ob načrtovanih dejavnostih napredovali. Trikotnik je pravilno poimenovalo osem otrok, 

ostali so rekli, da je to kvadrat ali kvader oz. so rekli, da ne vedo. Pri poimenovanju kroga sta 

napredovala dva otroka, trije otroci so krog še vedno poimenovali krogla. Najslabše so se 

odrezali pri poimenovanju kvadrata. V večini primerov je bil kocka, dva otroka sta rekla, da 

ne vesta, en otrok pa ga je poimenoval okno. 
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6.4. POVZETEK UGOTOVITEV 
 

Z raziskavo oz. skozi učni pristop sem prišla do odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki sem 

si jih zastavila pred izvajanjem raziskave oz. učnega pristopa. Odgovori več ali manj 

potrjujejo moje začetne hipoteze.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje: Katere dejavnosti jih bolj zanimajo: dejavnosti, povezane z 

geometrijskimi telesi, liki ali črtami? 

Otroci so pokazali zelo veliko zainteresiranosti za vse dejavnosti. Bili so pravi radovedneži in 

raziskovalci, poleg pa tudi pravi "zakajčki". Veliko stvari jim je predstavljalo nov izziv, zato 

so se vseh dejavnosti lotili z veliko vnemo, veseljem, zanimanjem in aktivnim sodelovanjem. 

Otroci niso kazali zdolgočasenosti, kljub temu, da je sama zainteresiranost za določeno 

dejavnost odvisna tudi od otrokovega počutja in od drugih izkušenj, ki jih ima otrok. Skozi 

vse dejavnosti so kazali veliko mero motiviranosti, zato težko izpostavim, katere dejavnosti so 

jih najbolj pritegnile in katere najmanj. Vsaka dejavnost je otroka pritegnila na sebi lasten 

način. Kanček večje motiviranosti so pokazali pri igri in manipulaciji z odpadnim materialom, 

ki se navezuje na spoznavanje geometrijskih teles. Moja začetna hipoteza, da bodo otroci 

pokazali nekoliko večji interes za dejavnosti, ki so povezane z geometrijski telesi, se je 

izkazala za pravilno.   

 

Drugo raziskovalno vprašanje: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih teles? 

Otroci radi raziskujejo okolico in zato kaj hitro v njej najdejo celo paleto teles, ki so podobni 

posameznim modelom geometrijskih teles. Z iskanjem v okolici podobnih predmetov 

modelom geometrijskih teles niso imeli težav. Pokazali so, da razumejo razliko med okroglim 

in oglatim oz. med tem, kaj se kotali in kaj ne. Razumejo, da se kocka in krogla razlikujeta, 

saj je eno telo okroglo, drugo pa oglato. Ločijo torej med besedama okrogel in oglat. Mojo 

začetno hipotezo, ki pravi, da bodo otroci ločili okrogla telesa od oglatih, lahko potrdim. 

Težave jim nekoliko povzročajo poimenovanja geometrijskih teles. Zelo hitro so si zapomnili 

izraze kocka, krogla in stožec, poimenovanje kvadra pa jim je povzročalo težave. Napredek v 

poimenovanju se je najbolje videl v poimenovanju stožca, saj ga pred izpeljanim učnim 

pristopom ni znal poimenovati nihče, na kocu pa ga je poimenovalo kar štirinajst otrok. 

Napredovali so tudi pri poimenovanju krogle in valja. Valj je na začetku znal poimenovati 
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samo en otrok, na koncu pa ga je pravilno poimenovalo kar sedem otrok. Najslabše so se 

odrezali pri poimenovanju kvadra, saj so pojem usvojili le trije otroci. Otroci so torej najbolje 

napredovali v poimenovanju stožca, najmanj pa v poimenovanju kvadra. Razloge vidim v 

samem pristopu, saj sem ob učnem pristopu in dejavnostih več pozornosti usmerila 

poimenovanju stožca kot poimenovanju kvadra. Kljub temu pa od otrok, starih 3 in 4 leta, 

lahko pričakujemo, da bodo pravilno poimenovali kroglo in kocko, saj se ujemata s predmeti, 

ki jih otrok srečuje vsak dan, za poimenovanje kvadra pa zadošča, če otrok pove, da ima npr. 

škatla čaja obliko škatle kosmičev, saj otroci pojem oglato (kvader) usvojijo kasneje, šele 

nekje pri 4-ih oz. 5-ih letih. Moja hipoteza, da bo večina otrok znala poimenovati kroglo in 

kocko, torej drži.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih likov? 

"Štampilkanje" otrokom predstavlja pravo igro in je naraven prehod, ob katerem otroci na 

preprost način predejo iz tridimenzionalnih oblik (teles) na dvodimenzionalne oblike (like). 

Otroci z odtiskovanjem modelov geometrijskih teles v barvo prehajajo iz teles na like. 

Nekateri sprva likov niso razumeli kot takih, ampak so jih poimenovali okno, vrata, žoga, 

kasneje pa so že usvojili posamezna poimenovanja. Otroci so ločili krog od ostalih oblik oz. 

likov, kar potrdi moje začetne hipoteze. Moja začetna hipoteza, da bodo otroci po končanih 

dejavnostih ločili krog od drugih likov, torej popolnoma drži, saj se je to v vseh dejavnostih 

potrdilo oz. se izkazalo za pravilno. Pred načrtovanimi dejavnostmi je imela pojem krog 

usvojena večina otrok, ob načrtovanih dejavnostih sta poimenovanje kroga usvojila še dva 

otroka. Ob načrtovanih dejavnostih so otroci najbolj napredovali v prepoznavanju in 

poimenovanju trikotnika. Od začetka do konca dejavnosti je poimenovanje usvojilo pet otrok. 

Preostali trikotnika ne ločijo od kvadrata, zato imajo težave tudi s poimenovanjem teh dveh 

oblik. Po njihovo je trikotnik kvadrat in prav zato je veliko otrok trikotnik poimenovalo 

kvadrat. Novo poimenovanje kvadrata sta usvojila dva otroka, ostali pa so kvadrat povezali s 

kocko in ga tako tudi poimenovali. To kaže na to, da se otrok v svoji okolici najprej srečuje z 

večjimi – tridimenzionalnimi predmeti in šele kasneje z dvodimenzionalnimi, zato hitreje 

usvoji pojme, ki so povezani s telesi kot z liki. Pri poimenovanju geometrijskih likov moram 

torej zavrniti mojo hipotezo, saj so otroci znali poimenovati le krog, s poimenovanjem 

kvadrata pa so imeli težave. Moja hipoteza, da bodo otroci znali poimenovati kvadrat, ne drži, 

hipoteza se je izkazala za nepravilno. Kljub načrtovanim dejavnostim in kljub temu, da 

okolica skriva veliko okroglih, trikotnih in kvadratnih oblik, pa je otroku iskanje predmetov 
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trikotne in kvadrate oblike delalo težave. Ti rezultati se seveda skladajo z razvojem otroka, saj 

so pojmi okrogel, trikoten, kvadraten za 3- in 4-letnike še preveč abstraktni. Manj težav kot z 

iskanjem predmetov jim je delalo risanje, kar delno potrjuje mojo hipotezo, da bodo otroci 

uspešni pri risanju kroga, težave pa bodo imeli z risanjem trikotnika.  

 

Četrto raziskovalno vprašanje: Ali oz. v kolikšni meri otroci ob načrtovanih dejavnostih 

napredujejo v znanju geometrije na področju geometrijskih črt? 

Rezultati raziskave so pokazali, da otroci hitreje usvojijo novo znanje, če dobijo oz. imajo 

konkretne izkušnje s konkretnim materialom oz. če lahko nekaj novega odkrivajo s celim 

telesom. Otroci so zelo učeča bitja in se ne pustijo zmesti. Kljub začetnemu nevedenju, 

kakšna je ravna in kakšna kriva črta, so kolebnice pripeljale do tega, da je kriva črta postala 

kriva in ravna – ravna.  Moja hipoteza, da bo večina otrok po končanih dejavnostih ločila 

krivo črto od ravne, se je izkazala za pravilno oz. resnično. Večina otrok torej loči krivo črto 

od ravne in ju zato tudi pravilno poimenuje. Otroci so pokazali zelo velik napredek v 

poimenovanju tih dveh črt. Ravno črto zna poimenovati skoraj tričetrt otrok, krivo pa malo 

več kot polovica. 

 

Peto raziskovalno vprašanje: Katere izraze, povezane z geometrijskimi telesi, liki in črtami 

otrok uporablja pred načrtovanimi dejavnostmi in katere po njih? 

Otroci razumejo, da imajo tudi predmeti okoli nas svoje ime, prav tako kot ljudje. Skozi 

dejavnosti jim je največ težav povzročalo prav izražanje v matematičnem jeziku. Otroci, stari 

3 in 4 leta, imajo po mojem mnenju še nekoliko skopo besedišče, zato uporabljajo le besede, 

ki jih slišijo in uporabljajo vsak dan. Kocko so zato pravilno poimenovali kocka, krogla pa je 

bila sprva žoga, na koncu pa so nekateri že povedali, da je to krogla. Kroglo otrok poimenuje 

žoga zato, ker je to prva oblika, s katero se otrok v predšolskem obdobju srečuje največkrat. 

Srečujejo pa se tudi z drugimi oblikami in poimenovanji. Ko otrok dobi dovolj izkušenj, se 

lahko tudi kornet, zvonec, drevo preimenujejo v stožec in tudi kozarec, dimnik, stolp, grad se 

preimenujejo v valj. Otrokom geometrijska telesa torej niso tuja in zato lahko dokaj hitro 

usvojijo pravilna poimenovanja. Moja hipoteza, da bo večina otrok pravilno poimenovala 

kroglo in kocko, drži. Geometrijski liki so za 3- in 4-letnike nekaj novega in so zato tudi težje 

razumljivi. Krog so poznali in ga tudi tako imenovali, trikotnik in kvadrat pa sta se sprva 

izkazala za prava tujca brez imen. Učni pristop je pripomogel, da je krog ostal krog, trikotnik 

je iz kvadrata postal trikotnik ter kvadrat, kvadrat pa je iz kocke in trikotnika dobil ime kocka 

in kvadrat. Dokler otrok ne ločili teles in likov, je tudi poimenovanje teh oblik zelo podobno. 
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Ko pa uvidi razlike med njimi, tudi liki in telesa dobijo svoja prava poimenovanja. Mojo 

hipotezo, da bo večina otrok pravilno poimenovala krog in kvadrat, lahko delno potrdim, 

delno pa jo moram zavrniti. Otroci so pravilno poimenovali krog, poimenovanje kvadrata pa 

jim je delalo težave. Hoja po vrvicah in igra z vrvicami je otroke pripeljala do tega, da so od 

nepoimenovanja ravne črte in od besede ovinek, kača za poimenovanje krive črte prišli do 

poimenovanja oz. izražanja ravne črte z besedno ravna in krive črte z besedo kriva. Zelo velik 

napredek so torej pokazali prav pri poimenovanju črt. Hipotezo, da bodo otroci pravilno 

poimenovali ravno črto, lahko potrdim, saj je večina otrok usvojila to poimenovanje, za krivo 

črto pa hipotezo zavračam, saj so otroci usvojili pojem kriva črta in nihče od otrok ni rekel, da 

je to vijuga.  

 

Ob dejavnosti sem ugotovila, da otroci pri prepoznavanju posameznih oblik teles, likov in črt 

nimajo težav. Težave nastopijo, ko je treba telo, lik ali črto poimenovati, kar pomeni pokazati 

svoje znanje. Otroci so ob dejavnosti napredovali v znanju, saj so ločili telesa od likov, 

okroglo od oglatega, kača pa je postala kriva črta. Pokazali so napredek, kar je zame potrditev 

za uspešno delo, saj so dejavnosti imele pozitiven učinek na znanje otrok.  
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7. ZAKLJUČEK 
 

Geometrija je zelo pomembna veja matematike, ki je v predšolskem obdobju nikakor ne 

smemo zanemariti. Otroka moramo voditi v smeri, da jo spoznava skozi svoje oči. 

Učenje matematike v vrtcu je lahko zelo zabavno, če  izkoristimo čas in prostor, ki ga imamo 

na voljo, ter seveda interes in motivacijo otrok. Marsikomu se zdi smešno, kako je lahko 

sonce povezano z matematiko, a vendar je. Tudi sonce je okroglo in prav to pripomore k 

oblikovanju pojmov iz geometrije.  

 

V diplomskem delu sem ugotavljala napredek otrok ob načrtovanih dejavnostih.  

Za rezultate, ki sem jih dobila, ne morem trditi, da veljajo za vse otroke iste starosti, saj je 

pomembnih veliko dejavnikov, med drugim tudi izkušnje in vloga vzgojitelja, ki otroku nudi 

material za raziskovanje. Več kot ima otrok zunanjih spodbud, hitreje usvoji nove pojme in 

gradi svoje znanje. Napredek otrok torej ni odvisen samo od načrtovanih dejavnosti, ampak 

tudi od drugih dejavnikov otroka, kot je njegov razvoj in vpliv okolice.  

 

Ob izvajanih dejavnostih sem ugotovila, da je najpomembnejši pristop oz. pot, po kateri 

vzgojitelj otroka vodi do novih izkušenj in znanj. Pomembno je, kako vzgojitelj otroka 

pripravi do tega, da se sooča z novimi izzivi. Aktivnosti, ki jih pripravi vzgojitelj, naj bi bile 

spontane in načrtovane in naj bi otroku omogočale, da spozna, da je matematika del njega 

samega. Pomembno je, da je otrok povsod aktiven, se ne dolgočasi in uživa v tem, kar počne. 

Okolica sama otroku nudi dovolj materiala, ki omogoča, da otrok bogati matematično znanje, 

napreduje v izražanju v matematičnem jeziku in usvaja geometrijske pojme. Lep primer je 

sprehod, kjer otrok lahko opazi ravno črto, trikoten znak in kockasto hišo ter žogo, ki ima 

obliko krogle. Otroci so radovedna bitja, ki vtise in informacije iz okolice vsrkavajo vase 

hitreje kot si odrasli lahko predstavljamo. 

 

To diplomsko delo je zame neka vstopnica v poklicno kariero oz. delo. Izkušenj in znanja niso 

pridobili samo otroci, ampak sem se sama verjetno naučila največ. Naučila ne pomeni le, da 

sem pridobila znanje o novih matematičnih pojmih, ampak tudi nekaj drugega. Otroci so mi 

pokazali, da so oni središče vrtca in da moraš najprej začutiti njih, da lahko izpelješ 

dejavnosti, s pomočjo katerih se učijo, učiš pa se tudi sam. Vsako dejavnost, vsak otrokov 

odziv moraš vzeti kot izziv, ki te pripelje do odkrivanja novega znanja, neznanja in spoznanja. 
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