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I 

POVZETEK 

Diplomska naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu so navedene teoretične 

osnove razvoja predopismenjevalnih veščin s komunikacijskim modelom 

opismenjevanja, dejavniki branja in pisanja, elementi porajajoče se pismenosti in 

pomenom igre pri omenjenem.  

V drugem delu sta predstavljena javni vrtec, ki deluje po Kurikulumu za vrtce, in 

montessori vrtec. Oba koncepta vzgoje in izobraževanja sta posebej predstavljena in 

primerjana med seboj. Izpostavljenih je tudi več ciljev iz Kurikuluma za vrtce in 

Programa montessori vrtca, kateri so tudi med seboj primerjani, predvsem iz 

področjih, ki so pomembne za razvoj predopismenjevalnih veščin (senzomotorične, 

motorične in kognitivne funkcije, jezik ter vedenje). Nekaj ciljev je podobnih, drugi so 

si celo identični, tretji pa povsem različni. Navedenih je nekaj raziskav o montessori 

vrtcu. 

V zadnjem delu sledi raziskava, ki je bila izvedena v javnem vrtcu Mladi rod,  

Angelinem montessori vrtcu ter Hiši otrok v Mariboru (montessori vrtec). Vzgojiteljice 

omenjenih vrtcev so izpolnjevale Vprašalnik za oblikovanje profila od 5 do 7 let 

starega otroka pred vstopom oz. ob vstopu v osnovno šolo. Vzorec je zajel šestdeset 

otrok: štirideset štiriletnih in dvajset šestletnih; petnajst otrok je bilo iz montessori 

vrtca, petinštirideset pa iz javnega vrtca. V raziskavo sta bila vključena oba spola. 

Naš cilj je bil ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede 

predakademskih veščin med 5 in 6 let starimi otroki, ki obiskujejo javni in montessori 

vrtec, ter ali obstajajo statistično pomembne razlike glede predakademskih veščin 

med otroki javnega in montessori vrtca. Raziskava je pokazala, da pri vzorcu 5- in 6- 

letnimi otroki ni statistično pomembnih razlik, med otroki javnega in montessori vrtca 

pa obstajajo statistično pomembne razlike.  

Ključne besede: 

predopismenjevalne veščine, javni vrtec, montessori vrtec 
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SUMMARY 

Thesis is divided into three parts. In the first part are listed theoretical base 

developments of pre-writing skills with the communicational model of elimination of 

illiteracy, factors of reading and writing, elements of emerging literacy and also the 

meaning of games at said. 

In the second part are presented public kindergarten which work on the Curriculum 

for kindergartens and Montessori kindergarten. Both concepts of upbringing and 

education are presented apart and compared to each other. More objectives from 

Curriculum for kindergartens and Programme of Montessori kindergarten are 

exposed. They are also compared to each other especially on areas which are 

important for development of pre-writing skills (sensomotorical, motorical and 

cognitive functions, language and behavior). Some of targets are similar, others are 

even identical, third completely different. Some researches about Montessori 

kindergarten are given. 

In the last part follows the research which was conducted in public 

kindergarten»Mladi rod«, Angela's Montessori kindergarten and House children in 

Maribor (Montessori kindergarten). The governess of mentioned kindergartens were 

filling in questionnaire for profiling from a 5 to 7 year old child before entry or by 

entering to primary school. Sample included sixty children: forty of four-years and 

twenty of six-years; fifteen children were from Montessori kindergarten and forty-five 

from public kindergarten. In research were included both gender. 

Our objective was to determine if there are any statistical important differences in 

connection to preacademical skills by 5 and 6 years old children who are visiting 

public and Montessori kindergarten; and also if there are any statistical important 

differences respecting preacademical skills by children from public and Montessori 

kindergarten. The research found out that in sample of 5 and 6 year old children 

there are no statistical important differences but by children from public and 

Montessori kindergarten there are statistical important differences. 

Keywords: 

pre-writing skills, public kindergarten, montessori kindergarten 
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1 UVOD 

Starši predšolskih otrok se v Sloveniji lahko odločajo med javnimi in zasebnimi vrtci 

(montessori, waldorfski …). Vrtci  imajo svoje kurikulume oz. smernice, programe, po 

katerih delajo in le-ti se med seboj razlikujejo.  

V predšolskem obdobju otroci razvijajo veščine, ki jim bodo pomagale kasneje pri 

šolskem delu. Pri tem ima pomembno vlogo razvoj predopismenjevalnih veščin, ki 

otroku pripravijo pot za uspešno učenje branja in pisanja v šoli. V diplomski nalogi 

nas bo zanimalo, katere so veščine, ki jih lahko otrok razvije v vrtcu in kaj sploh je 

porajajoča se pismenost oz. predopismenjevanje.Primerjali bomo koncept javnega 

vrtca in montessori vrtca z vidika veščin, ki jih otroci potrebujejo za razvoj branja in 

pisanja. Za javni vrtec bodo podatki pridobljeni v Kurikulumu za vrtce in Priročniku h 

Kurikulu za vrtce, za montessori vrtec iz Programa montessori vrtca. Javni vrtec daje 

večji poudarek na povezovanju otrok v skupini, montessori vrtec pa izhaja 

individualno iz vsakega otroka posebej. Za razvijanje predopismenjevalnih veščin 

ima montessori vrtec točno določeno metodo in materiale, javni vrtec pa ima tu bolj 

odprt in manj strukturiran način razvijanja predopismenjevalnih veščin. Prav zato nas 

zanima, ali se koncepta med seboj v ciljih, ki razvijajo predopismenjevalne veščine, 

bistveno razlikujeta ali uporabljata le druge metode. 

V našem šolstvu so otroci, ki imajo slabše razvite predopismenjevalne veščine, 

prepozno prepoznani, kar je razvidno iz podatkov statističnega urada. Zanimanje za 

zgodnje odkrivanje učnih težav se je v zadnjih letih med strokovnjaki z logopedskega 

in s specialno-pedagoškega področja povečalo. Poudarek zgodnjega odkrivanja je v 

večji meri usmerjen k predšolskim otrokom, pri katerih bi se lahko v šoli pojavile učne 

težave. (Zver, 2011).  

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so leta 2011 sestavili Vprašalnik za ocenjevanje 

profila od 5 do 7 let starega otroka pred vstopom oz. ob vstopu v šolo prav z 

namenom zgodnjega odkrivanja učnih težav oz. otrok, ki bi se jim v šoli lahko pojavile 

učne težave. Po raziskavi do tedaj ni bilo instrumenta,  ki bi zavzemal vsa področja,  

pomembna za šolske veščine.  

Omenjeni vprašalnik je instrument, ki bo vključen v raziskavo in omogoča hiter 

pregled vseh potrebnih področij za uspešen razvoj šolskih veščin otrok javnega in 

montessori vrtca. Zanimalo nas bo, ali med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo 

statistično pomembne razlike glede veščin, ki so potrebne za delo v šoli, in ali med 
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otroki javnega in montessori vrtca obstajajo statistično pomembne razlike prav tako 

pri veščinah, ki so potrebne za delo v šoli. 
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2 PISMENOST IN PORAJAJOČA SE PISMENOST 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pismenost definirana kot znanje branja in 

pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati. Cencič (2000) pa opredeljuje 

pismenost kot zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje ter proces, ki ne obsega le 

branja in pisanja, temveč tudi govorjenje in poslušanje. 

Poučevanje pismenosti je z jezikoslovnega vidika usmerjeno na strukturo jezika; ob 

pogledu na komunikacijski model opismenjevanja se enakovredno vključujejo že 

omenjene štiri komunikacijske dejavnosti. Te dejavnosti pomembno vplivajo na 

osebnostni in socialni razvoj učencev, saj so namenjene medsebojnemu 

sporazumevanju. (Grginič, 2005) 

Nekateri avtorji so porajajočo se pismenost opredeliti kot spretnosti, znanje in 

vedenja, ki se razvijajo pred formalnim branjem in pisanjem. Tako je vzpostavljena 

razvojna kontinuiteta, ki ima svoje korenine v zgodnjem otroštvu (posebaj v povezavi 

z razvojem govora) in se brez nenadnih prehodov nadaljuje v šolo v obdobje 

srednjega otroštva. Hohmann in Weikart, 1995 razlagata, da porajajoča se pismenost 

pomeni razvoj otrokove zmožnosti, rabe zapisane oblike jezika, ki se začne razvijati 

že v obdobju dojenčka in katere razvoj se v obdobju zgodnjega otroštva nepretrgano 

nadaljuje. Nekateri avtorji navajajo, da je zgodnje otroštvo ključno obdobje v razvoju 

porajajoče se pismenosti in prav v tem času ima pomembno vlogo tudi okolje, ki 

podpira razvoj pismenosti (npr. stik s pisnim gradivom, skupno branje staršev in otrok 

...) ter zgodnje socialne interakcije predvsem med dojenčkom/malčkom in starši. 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) 

V šolskem obdobju v procesu sistematičnega opismenjevanja otroci razvijajo 

sposobnosti branja in pisanja, katerih končni cilj je razviti funkcionalno pismenost 

(Ažman, 2011, str. 17). M. Montessori pa navaja občutljivo obdobje za črke že v 

predšolskem obdobju med 2,5 in 4 letom. Takrat otroke zanimajo črke in zato imajo 

okolje pripravljeno tudi za razvijanje omenjenega. Otroci imajo notranjo motivacijo, ki 

jih usmerja in spodbuja k spontanemu razvoju opismenjevanja. (Montessori 2006) 

V projektu družinskega branja je ugotovljen vpliv na razvoj predopismenjevalnih 

spretnosti, predvsem na koncept o tisku, jezikovnemu razumevanju, fonološkemu 

zavedanju ter besednemu branju in pisanju, medtem ko na razvoj grafičnega 

zavedanja ni pomembno vplival. Z iskanjem večjih možnosti za razvijanje predbralnih 
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in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju bi vplivali na večji razvoj otrokove 

predšolske pismenosti in pozneje na učni uspeh  v šoli. (Grginič, 2005)  

Poučevanje pismenosti temelji na paradigmi porajajoče se pismenosti in na 

naslednjih načelih: 

1. od prvega dne poučevanja pritegnemo otroka k branju in pisanju; 

2. ustvarimo tiskovno bogato okolje, v katerem je veliko različnih tipov pisnega 

jezika (otroška literatura, znaki in napisi, otrokovo pisanje, pripomočki za 

pisanje – papir, svinčniki, markerji, računalniki); 

3. pisni jezik naj bo pomemben del dogajanja v skupini otrok; 

4. otroci naj sodelujejo v igrah in učenju, v katerih je pisni jezik potreben za 

doseg ciljev. (Teale, 1995, str. 71) 

Po prebiranju literature M. Montessori je pomembna še ena predstopnja,  ki se začne 

že ob rojstvu. Obdobje od rojstva do 6 let je Montessorijeva poimenovala obdobje 

»srkajočega uma«, ko otrok nezavedno zbira vse vtise iz okolice. Ker otrok v tem 

obdobju svet dojema preko svojih čutil, je izrednega pomena, da otroku vse 

poimenujemo, (materiale, zaznave, dogajanja …).  S tem se v otroku spodbudi razvoj 

funkcionalne pismenosti in kasneje abstraktno mišljenje.  Ker ima že določene 

informacije postaja bolj radoveden in vse stvari ga bolj zanimajo.  To zanimanje pa 

se povzpne vse do  zanimanja za branje in pisanje. Tako se radovednost in 

zanimanje otroka za branje in pisanje razširi v veselje do branja in pisanja.  

Eno  od najpomembnejših dejavnosti, ki prispeva k razvoju porajajoče se pismenosti, 

je nedvomno branje otrokom, posebno še razgovorno branje. (Jurišić, 2003, str. 43) 

Slikanice, knjige, slike bo otrok lahko razumel, ko bo imel že konkretne izkušnje 

zaznavanja z določenimi snovmi, stvarmi … (Place, 2012) 

Pripravljenost na branje povezujemo z določenimi specifičnimi spoznavnimi in 

motivacijskimi sposobnostmi, ki so povezane s spoznavnimi zahtevami poučevanja 

branja. Pomembno je poudariti, da je bralna pripravljenost odvisna od motoričnega in 

percepcijskega razvoja. (Pečjak, 1994) 

2.1 Komunikacijski model opismenjevanja 

Komunikacijski model vključuje štiri temeljne jezikovne sposobnosti: poslušanje, 

govor, branje in pisanje. Poslušanje in govor sta pomembna za razvijanje branja in 

pisanja ter sta vključena v dejavnosti predšolskega obdobja. 
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2.1.1 Poslušanje 

Otrok od rojstva posluša. Posluša glasove in zvoke iz okolja, a so glasovi domačih 

med najpomembnejšimi za razvoj govora, kasneje pa branja in pisanja. Otrok srka 

vase vse, kar sliši in tako sestavlja besedni zaklad ter se uči svojega jezika. Iz tega 

črpa, ko začne govoriti, pisati in brati. Poslušanje pa je pri nekaterih otrocih potrebno 

vaditi, saj imajo lahko težave že s preprostimi navodili. (Ločniškar,  Osredkar, 2006; 

Pečjak, 2009) 

Sposobnost razlikovanja glasov ima pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju. 

Razvija se že v predšolskem obdobju. Dobro vpliva na učenje jezika, posebno 

govora in branja. (Pečjak, 2009) 

2.1.2 Govor 

Otrok po obdobju »poslušanja« in »vsesavanja« postane tudi govorec. To ne 

pomeni, da postane poslušanje manj pomembno, saj svojo besedno zakladnico še 

vedno dopolnjuje, vendar se je že sposoben besedno izražati. (Ločniškar, Osredkar, 

2006, str. 9) 

Otrok poimenuje ljudi, predmete, sporoča svoje misli, želje, potrebe in občutja. Velik 

pomen za otrokov govor in razvoj pismenosti ima otrokovo okolje, saj mu le-ta daje 

pravi zgled in lahko zelo vpliva na razvoj otrokove pismenosti s spontanimi 

dejavnostmi in z izkušnjami (govorno sporočanje, branje, poslušanje in začetniško 

neformalno pisanje). Vendar pa je za razvijanje govornih sposobnosti potrebno 

poznati osnovne značilnosti jezikovnega razvoja. Govorni razvoj predstavlja proces 

zaznavanja glasov in proces izgovarjave glasov. 

V predšolskem obdobju se hitro razvija struktura jezika, pri petih letih in pol ima otrok 

že razvito osnovno govorno strukturo (Ločniškar, Osredkar, 2006). Po opažanjih 

lahko rečem, da se to pojavi že prej. Od drugega do petega leta pa se hitro bogati 

besedišče. V šoli naj bi otroci govorili smiselno, spontano, razločno, naravno in čim 

bolj zbrano. (Pečjak, 2009) 

2.1.3 Branje 

To je proces, ki je zelo kompleksen, in bi ga lahko poimenovali celo kot 

»vseživljenjsko učenje«.  (Ločniškar, Osredkar, 2006, str. 11) 

Frith  (v Pečjak 2009) zgodnjo pismenost opredeli  v treh fazah:   
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 logografska ali slikovna stopnja – besede prepozna kot vidne celote, 

besede prepozna »na pamet« iz okolja (Lego, Coca Cola itn.);  

 alfabetska ali abecedna – otrok razume in vzpostavi  povezavo med črko in 

glasom, kar mu omogoča branje z dekodiranjem; vsakemu grafemu (črki) 

določi določen fonem (glas);  

 ortografska ali pravopisna – otrok razume povezavo med črko in glasom ter 

tudi strukturo in pomen besed, zmore brati že dele besed ali posamezne 

besede, dekodiranje pa se z urjenjem avtomatizira. 

Otrok prehaja od ene strategije k drugi, pri čemer se pojavljajo nihanja, dokler mu ne 

uspe predhodnega znanja povezati z novim in stare strategije povezati z novo. 

(Grginič, 2005, 95)  

2.1.4 Pisanje 

V predšolskem obdobju naj otrok ne bi učili pisati, ampak naj bi omogočili spodbudno 

okolje, v katerem bodo ob igri razvijali spretnosti za pisanje. (Ločniškar, Osredkar, 

2006) 

Pri pisanju glasovnemu znaku dodamo dogovorjeno vidno podobo, glasovni znak pa 

moramo zapisati v grafični obliki. Za začetek opismenjevanja je pomembno, da 

pedagog pozna razvojne zmožnosti pisanja pri predšolskem otroku, saj tako ve, na 

kateri razvojni stopnji je otrok ob vstopu v šolo. V študiji Kellogg (1970; v Papalia, 

Wendkos-Olds, Duskin-Feldman, 2002) avtorica govori o štirih stopnjah 

grafomotofičnega razvoja predšolskega otroka, ki se kaže v njegovi zmožnosti 

risanja. To so:  

 stopnja čečkanja – je značilna za dveletne otroke in ima smisel;  

 stopnja oblik – ta se pojavi pri treh letih, riše diagonale v šestih osnovnih 

oblikah (kroge, kvadrate ali pravokotnike, križe, ikse in nenavadne oblike);  

 stopnja skic – dve preprosti obliki sestavi v zahtevnejši abstraktni vzorec;  

 stopnjo risb – med četrtim in petim letom starosti ali pa že prej. (Pečjak, 

2009) 

Pri tem otroci na posameznih stopnjah pišejo po različnih načelih. Omenila bom le 

nekatera, o katerih govori M. Clay (1991):  

 načelo ponavljanja, kar pomeni, da otrok pri pisanju ponavlja določene oblike 

(npr. po celem listu piše serijo krožcev. Tak pristop največkrat najdemo pri 

otrocih, ki so v začetni stopnji razvoja pisanja);  
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 načelo različnosti, ki je povezano z ugotovitvijo otroka, da je pisanje 

sestavljeno iz ponavljanja različnih znakov (npr. otrok piše različne znake – 

krožce, črte in druge znake, ki spominjajo na črke);  

 načelo linearnosti in usmerjenosti, kar pomeni, da otroci pišejo v različnih 

smereh (od leve proti desni, od zgoraj navzdol).   

 

Upoštevanje slednjega načela je zelo pomembno, ker ima veliko otrok v starosti od 

petega do sedmega leta težave z orientacijo v prostoru in na listu, zato je 

pomembno, da otroci napisujejo predvsem v smereh, v katerih pišejo. Vsa omenjena 

načela se v praksi uporabljajo kot igranje in eksperimentiranje otrok s sistemom 

pisanja (npr. ponavljanje grafičnih vzorcev, oblikovanje novih vzorcev, pomnjenje in 

zapisovanje videnega, posnemanje opazovanih vzorcev itn.). (v Pečjak, 2009, str. 

156-157) 

Vzorec smeri pisanja od leve proti desni in od zgoraj navzdol (načelo linearnosti in 

usmerjenosti) si otrok v okolju montessori že v zgodnjem obdobju 'avtomatizira' tudi s 

pomočjo nekaterih vaj iz vsakdanjega življenja. (Montessori, 2006) 

Odrasli lahko otroke seznanjamo s tiskanim gradivom, otrok pa preko omenjenega 

spoznava določene zakonitosti pisanja (od leve proti desni, od zgoraj navzdol). Ko 

otrok začne hoditi v šolo, je potrebno ugotoviti, kakšne izkušnje/znanja ima o pisanju, 

preden začne s pisanjem. Gre za metakognicijo pisanja (zavedanje potrebnosti 

pisanja), ki jo razvijamo tako, da pomembnost pisanja izražamo s prihodnjimi 

potrebami in kažemo na splošno vlogo pisanja. (Pečjak, 2009)  

K uspešnemu opismenjevanju pripomore tudi razvita grafomotorika. Grafomotorika  

pomeni pisno znamenje za glasove, foneme in za pojave stavčne fonetike, kot so 

črke, ločila in druga znamenja; je sposobnost in spretnost pisanja – oblikovanja črk in 

drugih pisnih znamenj in je specifični del splošne motorike. (Žerdin, 2003, str. 131) 

Več o grafomotoriki bo v poglavju Grafomotorika. 

2.2 Dejavniki branja in pisanja 

Zrimšek (2003) piše o vplivu na razvoj branja in pisanja z več psihičnih funkcij 

(zaznavne, spoznavne in grafomotorične sposobnosti), Grginič (2005) pa omenja še 

čustveno-motivacijski in socialni dejavnik. 
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1. Zaznavne sposobnosti 

Sem spadajo stalnost zaznavanja, primerjanje oblik, vidno in slušno 

razločevanje in gibanje oči. Ob razvoju otroka upada celostno zaznavanje, 

analitično zaznavanje pa narašča. Tako otrok besede najprej zaznava kot 

celote, kasneje pa zazna posamezne črke. 

2. Spoznavne sposobnosti 

Po Piagetu je 6- do 7-letni otrok na prehodu iz preoperativne v konkretno-

operativno stopnjo mišljenja. Tako prehaja k miselnim operacijam in 

predstavam in ni več omejen le na zaznavanje. (Zrimšek, 2003) 

3. Grafomotorične sposobnosti 

Med grafomotrične spretnosti prištevamo: razvoj fine motorike, orientacijo ter 

usklajenost med gibi oči in rok. Te sposobnosti otrok potrebuje, da zmore 

pisati simbole in jih lahko prostorsko ureja/razporeja. 

4. Čustveno-motivacijski dejavnik 

Razvijanje pozitivnega odnosa in zaupanja do učenja branja in pisanja na 

začetni stopnji je ključnega pomena za nadaljnje učenje. (Browne, 1998 v 

Grginič, 2005, str.  78) 

5. Socialni dejavnik 

Socializacijske izkušnje otrok so močno povezane z učenjem pisnega jezika. 

(Grginič, 2005) 

Učenje branja in pisanja je za otroka dokaj velik napor, saj mora:  

 vzpostaviti povezavo med napisanimi črkami/besedami in izgovorjenimi 

glasovi oz. mora vzpostaviti povezavo med izgovorjenimi enotami govora in 

zapisanimi pri pisanju; 

 besede povezati s predstavo o predmetu; 

 simbolno predstavo povezati (napis) s pojmovnim pomenom (povezava med 

figurativnim in operativnim vidikom simbola). (Grginič, 2005) 

Učenje branja in pisanja je pomemben del otrokovega razvoja in v kolikor ima otrok 

možnost v občutljivem obdobju za pisanje in branje le-to razvijati, mu branje in 

pisanje nista napor, ampak v veselje. Otrok pridobi notranjo motivacijo, ki ga 

spodbuja, da z veseljem razvija branje in pisanje. (Montessori, 2006) 
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2.2.1 Zaznavne sposobnosti 

Med številnimi procesi, ki sodelujejo pri opismenjevanju, je primaren proces 

zaznavanja. Zaznavne sposobnosti se intenzivno razvijajo zlasti v predšolskem 

obdobju. Razvoj teh sposobnosti je odvisen tako od zorenja živčnega sistema kot 

tudi od učenja oziroma števila izkušenj, ki jih otrok dobi iz okolja. Pečjak (2000) 

sposobnosti zaznavanja, ki pomembno vplivajo na učinkovitost procesa 

opismenjevanja, deli na: 

1. Pozornost 

Raziskave kažejo, da imajo mlajši otroci večje težave s selektivnim 

usmerjanjem pozornosti na specifične dražljaje oziroma da jih motijo različni 

dražljaji. Mnogo avtorjev ugotavlja, da čim starejši kot so otroci, tem večja je 

njihova sposobnost zaznavanja bolj kompleksnih dražljajev. Starejši otroci 

lažje usmerijo pozornost na pomembnejše dele naloge ter so bolj sistematični, 

kar jim omogoča večjo natančnost.  Če ima otrok možnost selekcioniranega 

zaznavanja, je kasneje zelo zmožen zaznavati kompleksne zaznave.  

2. Zaznavna konstantnosti 

Zaznavna konstantnost je zavedanje, da ostaja velikost predmeta 

nespremenjena, ne glede na njegovo oddaljenost. Otroci omenjeno osvojijo do 

osmega leta. Okrog četrtega leta pa se otroci zavedajo konstantnosti oblike.  

3. Integrirani zaznavni sistem 

Zaznavni sistem zaznava in posreduje več stvari hkrati. Ko otrok ne more 

povezati in uskladiti informacij, ki jih prejema preko različnih kanalov, lahko 

pride do učnih težav (npr. otrok ne zmore integrirati poslušanja in gledanja, 

lahko preriše črko, ki jo vidi, po nareku je pa ne more zapisati). 

Med tretjim in šestim letom zmore otrok usklajevati informacije iz več različnih 

kanalov, npr. gledanje in poslušanje, saj se sposobnost zaznavne integracije v 

tem obdobju močno razvije.  

4. Zaznavanje nepopolnih informacij 

S starostjo narašča sposobnost prepoznavanja manj strukturiranih predmetov 

oz. otroci prepoznajo predmete kljub manjkajočim elementom.  
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5. Splošne sposobnosti zaznavanja  

Za opismenjevanje je potrebna določena stopnja zaznavne zrelosti, ki se s 

starostjo krepi, prav tako tudi natančnost zaznavanja. To opazimo pri vrstah 

napak, ki jih otroci naredijo v različni starosti, npr. pri identifikaciji podobnih črk 

otroci, stari štiri in pet let naredijo napake zaradi zrcaljenja (npr. b – d) v 50 %, 

6-letniki le še okrog 20 %, pri 8-letnikih, pa se opazijo omenjene napake le še 

pri učencih, ki imajo večje bralno-napisovalne težave. Najpomembnejši 

zaznavni sposobnosti za opismenjevanje sta: vidno razčlenjevanje in glasovno 

razločevanje.  

6. Sposobnost vidnega razločevanja (vizualna diskriminacija) 

Sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja so izredno pomembne za 

natančno percepcijo in reprodukcijo črk. Vidno razločevanje predstavlja 

razločevanje več grafičnih simbolov med seboj, slušno razločevanje  pa 

sposobnost razločevanja glasov, ki pripadajo posameznim črkam. (Pečjak, 

1993) 

Razvoj vidnega razločevanja se pri otroku začne zelo zgodaj. Razvoj poteka 

od razločevanja predmetov, s katerimi se otrok vsakodnevno srečuje, do 

razločevanja bolj abstraktnih oblik. S starostjo  otrok postaja pozoren na bolj 

kompleksne vzorce.  Za celotno predšolsko obdobje je značilno globalno in  

celostno zaznavanje. Če pa imajo otroci  poleg opazovanja možnost praktične 

izkušnje s predmetom, si lažje zapomnijo razlike med posameznimi  vzorci in 

oblikami.                                                                                                                                                        

Stopnjo razvitosti vidnega razločevanja lahko zaznamo tudi po tem, katere 

črke otroci najlažje ločijo med seboj. Predšolski otroci imajo več težav pri 

razločevanju simbolov asimetričnih oblik, tako pogosteje zamenjujejo črke p – 

b, b – d in g – p. Otrok pri šestih oz. sedmih letih zmore zaznati zaporedje črk, 

kar to vključuje zaznavanje, razločevanje in pomnjenje. (Pečjak, 2000 in 

Zrimšek, 2003) Otroci, ki uporabljajo premične črke v montessori vrtcu, pa to 

dosežejo že prej.  

Več kot otrok prepisuje črke in besede, bolj se razvije vidno razlikovanje, 

posebno če ob tem glasno izgovarja glasove. Otrokom, ki opazujejo predmete, 

pri vidnem zaznavanju in razločevanju močno pomaga delo s predmeti 

(premeščanje, nameščanje …). Ni potrebno, da so to črke, lahko so vzorci in 

oblike. Tej trditvi se pridružuje tudi M. Montessori, saj je pri otrocih razvijala 
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gibalni mehanizem pisanja. Ob tipanju taktilne črke naj bi se utrdil motorični in 

vizualni spomin o določeni črki. (Pečjak, 2000 in Zrimšek, 2003) 

Po svetu na najrazličnejše načine razvijajo otrokove predopismenjevalne 

veščine. Eden izmed načinov je tudi Ples pisanja, ki je progresivni glasbeno-

gibalni program razvoja učenja pisanja za otroke. Omenjeni program želi 

vizualno oblikovat misli za pisanje. Veliko dejavnosti izvajajo z zavezanimi 

očmi, saj je tako otrokovo zaznavanje in izkustvo bolj doživeto ter tako so gibi 

pisanja boljši in otrokova samozavest je večja. Otroci odkrivajo tudi ritem, 

energijo in razvijajo ravnotežje celega telesa. Tako ima otrok možnost, da piše 

s celim telesom in integrira osnovne gibe v svoje telo. (Oussoren, 2007)  

2.2.2 Glasovno zavedanje 

Glasovno zavedanje spada med procese glasovne predelave  informacij, saj je 

potrebno uporabiti fonološke (glasovne) informacije za predelavo ustnega in pisnega 

jezika. (Zrimšek, 2003) 

Pečjak (1999) deli glasovno zavedanje na glasovno razločevanje in glasovno 

razčlenjevanje, razločevanje pa je pogoj za razčlenjevanje. Pri prvi sposobnosti otrok 

ločuje glasove in je pomembna za uspešnost dekodiranja pri začetnem 

opismenjevanju.  

H glasovnemu zavedanju spada štetje besed v povedi, štetje zlogov v besedi, 

odkrivanje glasov v besedi, ujemanje besed/primerjanje besed (otrok ugotovi, da 

imata dve besedi isti začetni, srednji ali končni glas), rime in aliteracije-kaj je to, 

vezava (sinteza) glasov (otrok prepozna izolirane glasove kot neko zaporedje ter 

izgovori besedo iz glasov). (Magajna, 2000)  

Omenjene naloge lahko otrokom povzročajo težave, ker v besedilih težko prepoznajo 

segmente,  ki  bi se sovpadali z glasovi. Ko se otrok uči povezave med črko in 

glasom,  mora glasove tudi slišati. (Zrimšek, 2003) 

Otroci se razčlenjevanja besed ne naučijo spontano. Tisti, ki imajo težave pri branju, 

imajo tudi pri razčlenjevanju besed večje težave za razliko od otrok, ki imajo težave 

na področju matematike. Za uspeh pri branju je nujno potrebno sledeče: glasovno 

razčlenjevanje, besedni kratkoročni spomin (če je slabši, si težko zapomnijo 

sezname podatkov, ustno podana navodila) razčlenjevanje besed na zloge, 

poimenovanje ali iskanje besed. (Repe, 2012; Zrimšek, 2003)   
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J. Jerman (2000) je na osnovi svoje raziskave opisal stopnje razvijanja glasovnega 

zavedanja: 

 med 3. in 4. letom starosti: urjenje rim v pesmicah, izštevankah in besednih 

igrah ter razvijanje natančnega poslušanja in razločevanja glasov po moči; 

spodbujanje prostega pripovedovanja zgodbic in širjenje besednega zaklada; 

 med 4. in 5. letom starosti: urjenje prepoznavanja začetnega in končnega 

glasu, razčlenjevanje besed na zloge, pri čimer zloge označujejo z žetoni ali s 

ploskanjem; 

 med 5 in 6. letom: razvijanje glasovnega razčlenjevanja s pomočjo konkretnih 

pomagal (žetoni, kartončki ipd.); 

 med 6. in 7. letom: urjenje odstranjevanja glasu pri izgovarjavi besede z 

uporabo konkretnih pomagal. S prehodom na stopnjo konkretnologičnih 

operacij uporabo konkretnih pomagal nadomestijo naloge mentalnega dela z 

glasovi, pri čimer naj bi sintezo urili s povezovanjem največ treh od štirih 

glasov v nesmiselne besede. 

Več raziskav je pokazalo, da je razvijanje fonološkega zavedanja v predšolskem 

obdobju in prvih razredih osnovne šole zelo pozitivno vplivalo na učenje branja in 

črkovanja. Študije so tudi pokazale še večjo učinkovitost, če so ob učenju 

fonološkega zavedanja dodali še poučevanje črk abecede. (Grginič, 2005)  

Govorne dejavnosti povezovanja glasov in slušnega razčlenjevanja so za otroka zelo 

koristne, ker ob njih nedvoumno in aktivno odkriva, da vsaka beseda predstavlja 

nepretrgan niz glasov. Te sposobnosti naraščajo z otrokovo starostjo, predvsem na 

začetni stopnji učenja branja in pisanja. (Grginič, 2005, str. 73) 

Sposobnost slušnega razčlenjevanja pripomore k členitvi besed na posamezne 

glasove ter je potrebna za branje črk, ki so znak za določen glas. Odnos med črko in 

glasom je abstrakten, vendar je potrebna povezava med pisno in glasovno 

predstavitvijo jezika, kar imenujemo glasovno zavedanje. (Zrimšek, 2003) 

Kar zadeva odnos med glasovnim zavedanjem in bralnimi dosežki, je dokazano, da 

je stopnja glasovnega zavedanja najboljši napovedovalec zgodnjih bralnih dosežkov. 

(Grginčič, 2005, 72) 

Gabron, 1997 (v Ažman 2011, str. 17) omenja, da fonološko zavedanje vpliva na 

učenje pisanja. Pri abecednem zapisu je najpomembnejše, da se otrok zaveda 

glasov v besedi. Spoznati mora, da je beseda sestavljena iz segmentov, imenovanih 
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fonemi. To so glasovi določenega jezika, ki so pomensko razlikovalni. Drugačen 

vrstni red posameznih segmentov ter različni fonemi spremenijo pomen besed. V 

začetku otroci sami ne razlikujejo fonemov kot različnih, ne zaznavajo obstoja 

segmentov v besedah, preden pa pričnejo z učenjem branja in pisanja, pa je to nujno 

potrebno. 

Fonološki spomin se navezuje na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in 

ga ugotavljamo ob takojšnji ponovitvi slušno predstavljenega gradiva. (Ažman, 2011, 

str. 19) Jurišičeva (2001) trdi, da se fonološki spomin nanaša na kratkoročni spomin 

za informacije, ki temeljijo na zvoku. Slabši fonološki spomin se nanaša na 

kratkoročni spomin za informacije, ki temeljijo na zvoku in  lahko povzroča otroku 

težave pri vzdrževanju točnih glasov črk v besedi, ki jo dekodira, in tako porabi več 

svojih kognitivnih izvorov za dekodiranje kot za procese razumevanja. 

2.2.3 Mišljenje               

Piagetova teorija mišljenja loči štiri stopnje:  

1. senzomotorična (od rojstva do drugega leta starosti), 

2. predoperativna (od drugega do šestega/sedmega leta starosti), 

3. stopnja konkretno operativnega mišljenja (od šestega/sedmega do 

enajstega/dvanajstega leta), 

4. stopnja formalno-logičnega mišljenja (do enajstega/dvanajstega leta dalje). 

V času opismenjevanja se večino otrok giblje na predoperativni stopnji in konkretno 

operativnega mišljenja. 

Predoperativno stopnjo delimo na predpojmovno  (od drugega do četrtega leta) in 

intuitivno stopnjo (od četrtega do šestega/sedmega leta). Značilne so simbolne 

dejavnosti, kar je predpogoj za razvoj domišljije, simbolne igre in vsega, s čimer se 

otrok izraža. Začne se tudi proces usvajanja pojmov. Pojavi se egocentrizem, kar 

pomeni »tako kot mislim jaz, misliš tudi ti«. To se odraža v zaznavnih sposobnosti in 

komunikaciji otroka. Usmerjenost pozornosti na eno značilnost v problemski situaciji 

ter zanemarjanje drugih kaže na centracijo. Iverzibilnost pa otežuje reševanje 

problemov, saj se otrok ne zmore v mislih vrniti v izhodiščno stanje pri reševanju 

problemov. 

Stopnja konkretno operativnega mišljenja otroke privede do organiziranega in 

koherentnega sistema v mišljenju. Otrok je sposoben sprejemati informacije iz okolja,  

ob tem pa informacije smiselno vgrajevati v sistem mišljenja. Pojavijo se operacije, ki 
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so miselne akcije reverzibilnosti. Otrok še vedno potrebuje konkretne izkušnje, zmore 

pa reševati probleme s konkretnimi predmeti. 

Pečjak (2009) navaja operacije, ki se začnejo razvijati v tem obdobju in so 

pomembne za opismenjevanje. To so: 

1. Konzervacija ali ohranitev omogoča razumeti, da se določene lastnosti ne 

spremenijo. Pomembna je pri spoznavanju različnih črk in zavedanju, da ista 

črka vedno pomeni isti glas ne glede na njeno obliko ali prostor na listu, v 

besedi (črka b, B ali b pomeni vedno glas b). 

2. Klasifikacija ali razvrščanje je razvrščanje predmetov po različnih 

značilnostih v skupine. Pri opismenjevanju se klasifikacija pojavlja v funkciji 

govornih sposobnosti otrok pri opisovanju predmetov, razvrščanju le-teh po 

določenih značilnostih ter utemeljevanju lastne rešitve. 

3. Seriacija ali razvrščanje predmetov v razrede glede na določeno dimenzijo 

(npr. velikost, debelino), kjer gre za obvladovanje pojma večji, manjši, enak in 

sposobnost reverzibilnosti vrstnega reda, se razvije okrog 8. leta.  

4. Pojem števila se omenja, ko se povezujeta dva logična sistema, in sicer 

integracija in inkluzija delov v celoto in seriacije oz. urejanja zaporedja. 

Omenjeno lahko razvijamo z govornimi dejavnostmi, kot so: poimenovanje 

števila predmetov in primerjava z drugimi predmeti,  razvrščanje  predmetov 

po značilnosti. 

5. Pojem časa in pojem hitrosti se oblikujeta sočasno. Zavzemata 

razumevanje pojmov prej/potem in hitreje/počasneje. 

6. Prostorski odnosi so pomembni, saj si otrok s pomočjo predmetov ali 

različnih znamenj pomaga pri orientaciji v prostoru. 

Poznavanje miselnih sposobnosti učencev je pomembno za načrtovanje konkretnih 

dejavnosti, ki jih učitelj/vzgojitelj načrtuje. Tako si pedagog lažje predstavlja, kaj vse 

se otrok na določeni stopnji razvoja mišljenja lahko nauči, kakšne informacije, 

navodila ter znanje razume in sprejme. Pomembno je tudi poudariti, da je učenje bolj 

učinkovito ob aktivnosti otroka, kar pa ni pomembno, na kateri stopnji je otrok. 

(Pečjak, 2009) 
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2.2.4 Grafomotorika 

Razvojne potrebe mlajših otrok so gibanje, pogosto menjavanje aktivnosti in 

konkretne ponazoritve z vključitvijo senzornih kanalov. Tako otroci razvijajo 

grafomotorične spretnosti od velikih potez na velikih površinah do manjših površin in 

na koncu na listu papirja. (Ločniškar in Osredkar, 2006) 

Grafomotorično izražanje in izvedbo omogoča kombinacija različnih vrst sposobnosti, 

s pomočjo katerih otrok grafični lik zazna in ga je zmožen tudi posnemati. Vključujejo 

miselno, vidno in motorično usklajenost. Miselne predstave narekujejo ukaze. Roka 

jih bolj ali manj ubogljivo in spretno izvaja. Oko jih kontrolira, vendar ne z namenom 

kritičnega ocenjevanja. (Žerdin, 1996, str. 6–7) 

Učenje pisanja se začne z grafomotoričnimi vajami, katerih cilj je pravilna drža pisala 

z ne premočnim pritiskom roke ter pravilna smer vlečenja potez za pisanje. 

(Ločniškar in Osredkar, 2006, 28)  

Pri rabi pisala je pomembna groba in fina motorika, predvsem vsi tisti mišičnogibalni 

občutki, prijemi in gibanje, ki sodelujejo pri pisanju. Sem lahko uvrstimo občutenje 

telesa in telesnih delov – telesna shema, razvitost stranskosti, primerna mišična 

napetost in oživčenost, dozorelost prostorskega doživljanja, sposobnost 

nadzorovanja gibanja v prostoru, zmožnost, da roka pri pisanju naredi tisto kar hoče 

glava. (Žerdin, 2003, str. 132) 

Zgoraj je ob fini motoriki omenjena tudi groba motorika,  ki pa je tudi pomembna za 

razvoj orientacije na lastnem telesu oz. razvoj telesne sheme, saj se slaba telesna in 

splošna orientiranost pri otrocih pogosto kombinira s telesno ali pa z grafomotorično 

nespretnostjo. (Žerdin, 2000) 

Grafomotorične vaje vsebujejo naslednje vsebinske sklope: 

 splošne vaje, ki pomagajo uporabljati roko in tako razvijati motoriko roke; 

 igre s svinčnikom,  ki pripomorejo k pravilni drži pisala pred pravim pisanjem;  

 igre pisanja s črkami in z besedami. (Pečjak, 2009) 

Pri metodi Ples pisanja gibi vodijo otroka do logičnega spajanja črk na ritmični način. 

Omenjena metoda razvija fino in grobo koordinacijo, ki temelji na gibu in se kaže v 

umirjenem, čitljivem, hitrem in prepoznavnem pisanju. Ples pisanja je metoda, ki 

vključuje celo telo v razvoj koordinacije roke in prstov. S pomočjo domiselnega 

risanja, z glasbo, verzi, ritmom in igro je ustvarjen pogoj za elegantno razširjeno 
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gibanje rok in prstov. Abstraktni gibi preidejo v zakrivljene linije. Skozi vajo za 

koordinacijo telesa se otroci učijo obdržati ravnotežje telesa, oči in obe možganski 

hemisferi. To med učenjem pisanja in samim pisanjem daje boljše fizično in duševno 

zdravje in občutek veselja. (Oussoren, 2007) 

Pečjak (2009) pri sistematičnem razvoju grafomotorike navaja naslednje zaporedje:  

 glede na smer pisanja: od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor; od leve proti 

desni in od desne proti levi, s tem razvijamo orientacijo na listu;  

 pri pisanju ravnih črt: najprej pisanje navpičnih ravnih črt v večji, neomejen 

prostor (zahteva manjšo kontrolo oči-roka), nato manjši, omejen prostor (večja 

kontrola oči-roka); pisanje vodoravnih črt v večji prostor in nato manjši prostor; 

kombinacija navpičnih in vodoravnih črt v večji potem manjši prostor; pisanje 

ravnih črt, poševnih črt v levo in poševnih v desno; kombinacija ravnih črt, 

poševnih v levo in poševnih v desno; 

 pri pisanju krožnih črt: nekontrolirano pisanje krožnih linij – čečkanje; 

centrifugalne (od znotraj navzven) in centripetalne (od zunaj navznoter) 

krožne linije; odprte polkrožne linije v levo in desno; kombinacija odprtih 

polkrožnih linij v vseh smereh; krog; kombinacija kroga in polkrožnih linij; 

 pri pisanju zank: risanje zank s pomočjo različnih predmetov (npr. okrog 

rožic), navzdol in navzgor ob pomoči ravne linije v manjši omejen prostor; 

kombinacija zank v levo in desno.  

S pisanjem ravnih, krožnih črt ter različnih zank se otrok izuri v kontroliranem 

zapisovanju linij, iz katerih so sestavljene vse črke – male in velike. (Pečjak, 2009) 

Otroci, ki imajo dobro razvito grafomotoriko, imajo več možnosti, da bodo pisali 

tekoče in lepo. (Ločniškar in Osredkar, 2006 in Zrimšek, 2003) 

2.2.5 Čustveno-motivacijski dejavnik 

Motivacija je ključna za uspešno opismenjevanje. Naloge, ki jih rešuje otrok, morajo 

biti primerne njegovim sposobnostim, saj če bo otrok ob reševanju nalog uspešen, ga 

bo to spodbudilo k nadaljnjim dejavnostim. Uspeh otroka spodbudi k premagovanju 

večjih naporov, ki jih zahtevata branje in pisanje. Otroka spodbudi tudi sodelovanje s 

sovrstniki, saj jim to prinaša varnost in doživljanje ugodja. (Grginič, 2005) Po metodi 

montessori pa je pogoj, da otrok to doseže, pripravljeno okolje, kjer lahko otrok 
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svobodno, glede na svoje notranje potrebe (trenutno občutljivo obdobje) izbira kaj bo 

delal, s kom bo delal in koliko časa bo delal izbrano dejavnost. (Kordeš, 2004) 

Pomembno je skrbno pripravljeno okolje (napisi, oznake na stenah in predmetih, 

imeniki in revije na policah ipd.), ki podpira, krepi, spodbuja in motivira 

opismenjevanje otrok ter igro otrok, ki je vir ustvarjalnih pisnih aktivnosti in usmerja 

otroke k uporabi branja in pisanja v vsakodnevnih dejavnostih. Pri igri vlog otroci 

posnemajo odrasle pri vsakodnevni rabi pismenosti. S tem jim pismenost postane 

smiselna in koristna in lažje premagujejo začetne težave pri učenju branja in pisanja. 

(Grginič, 2005) 

2.2.6 Socialni dejavnik 

Socialni dejavniki so močno prepleteni z emocionalnimi in intelektualnimi. Ko se otrok 

intelektualno razvija (vse bolj govori, opazuje, misli, si zapomni), postaja tudi 

emocionalno zrelejši in sposobnejši graditi boljše in zrelejše socialne odnose. 

(Krajnc, 1994) 

Otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah  so tesno povezane s 

socialnimi vlogami in pravili, ki se jih učijo, prav tako pa vplivajo na učenje pismenega 

jezika. Otroci, katerih socializacijske izkušnje so enake šolski socializacijski praksi, so 

pri razvijanju  pismenosti bolj uspešni. (Grginič, 2005, str. 88) 

Pallegrini (2001, v Jereb 2012) je ugotovila, da se otroci med procesom 

opismenjevanja socializirajo – v vzajemnem delovanju s sovrstniki in odraslimi ter s 

privzemanjem različnih vlog razvijejo pisni jezik kot posledico raznih socializacijskih 

izkušenj. Otroci so pri opismenjevanju bolj uspešni, če je njihova predhodna 

socializacija podobna šolski socializacijski praksi. 

Kakovost socialnih odnosov je pomembna, saj so ugotovili, da so pri analizi tesnih 

vrstniških zvez prijatelji uporabljali več čustvenih besed in izrazov pismenega jezika, 

kar po ugotovitvah Pallegrini (2001, v Jereb, 2012) pelje do razvoja pismenega 

jezika, ki je napovedovalec šolske pismenosti. (Grginič, 2005) 

2.3 Elementi porajajoče se pismenosti  

Jurišić (2001) je v raziskavi ugotavljala, kateri so pomembni elementi porajajoče se 

pismenosti, ki vplivajo na poznejše uspešno učenje branja in pisanja. Ti so: 
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 zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja (otrok prepoznava napise iz 

ožjega ali širšega okolja, ki se pogosto pojavljajo); 

 spoznavanje s črkami (otrok išče enake črke, prepoznava jih med drugimi 

znaki, npr. števili ali slikami; prepoznava črke, ki se pojavljajo v njegovem 

imenu, in povezuje črke z imeni); 

 razgovorno branje (otrok posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli; opazuje slike; 

prepoznava zgodbe po naslovnicah; se pretvarja, da bere knjigo, pri čemer 

sledi s prstom in na pamet pripoveduje zgodbo in odgovarja na vprašanje v 

zvezi z vsebino); 

 razumevanje funkcije tiska (otrok čečka s pretvarjanjem, da nekaj piše; pozna 

smeri branja in pisanja; razume, da je besedilo sestavljeno iz posameznih 

besed; razume izraze, črke, besede, začetek besede, prvi glas; piše z 

določenim namenom; ve, da s tiskom dobiva nove informacije); 

 razumevanje navodil (otrok sledi preprostim navodilom z dvema 

informacijama; sledi zahtevnejšim navodilom z več informacijami); 

 glasovno zavedanje (otrok loči besede v stavku; prepoznava zloge – prvi in 

zadnji zlog; prepozna posamezne glasove v besedi; razstavlja besede na 

posamezne glasove in iz posameznih glasov tvori besede); 

 računalniško opismenjevanje (razumevanje, da računalnik uporabljam za 

pisanje; uporaba miške; prepoznavanje in poimenovanje črk na tipkovnici; 

tiskanje svojega imena). 

Nekateri omenjeni elementi porajajoče se pismenosti sledijo razvojnim zakonitostim 

otroka ter so pomembnejši na začetni ravni pismenosti (npr. spoznavanje tiska iz 

okolja in spoznavanje s črkami). Razgovorno branje, razumevanje funkcije tiska, 

razumevanje navodil, glasovno zavedanje pa je potrebno razvijati skozi celo 

predšolsko obdobje. (Pečjak, 2003 v Grosman idr. 2003) 

2.4 Pomen igre pri porajajoči se pismenosti 

Otroci potrebujejo okolje, ki daje otrokom spodbudo za razvoj pismenosti.  Tu so 

pomembni knjižni kotički, kotički dom, družina, frizerski salon in podobno, kotički za 

igro vlog in dramski kotički. Prostor naj bo oblikovan tako, da otroka z veseljem 

popelje k igri, uporabi pripomočkov, ob tem pa k sodelovanju v opismenjevalnih 

dejavnostih. 
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V predšolskem obdobju ima igra pomembno vlogo pri porajajoči se pismenosti. 

Pomembna je vzgojna funkcija igre vlog, saj s poudarkom na vljudnostnem 

sporazumevanju, drugačnosti in prijateljevanju vstopamo k vljudnostnemu 

sporazumevanju in oblikovanju otrokovih vrednostnih stališč. (Jereb, 2012) 

Napredek v razvoju otrokove igre se odraža v igri vlog. S simbolno igro otroci 

razvijajo sporazumevalne zmožnosti (zmožnost govorjenja, poslušanja, predpisanja 

in predbranja) v obeh starostnih skupinah. (Grosman 2008, v Jereb, 2012, str. 12)  

Skozi simbolno igro otroci razvijajo vedenje o pismenosti, odkrivajo njen pomen, 

njeno rabo pa povezujejo z vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah (npr. 

nakupovalni seznam, ko se igrajo trgovino; kupovanje hrane z izdelanim označenim 

denarjem; pridobivanje recepta, ko se igrajo zdravnika itn.). Zelo pomembno pri vsem 

tem je, da vzgojitelji in učitelji upoštevajo stopnjo razvoja posameznega otroka in ji 

prilagodijo aktivnosti, nikakor pa se ne priporoča, da učenje avtomatično prilagajajo v 

naprej določeni shemi. Veliko otrok že v vrtcu pokaže  zanimanje za reševanje nalog. 

Ker pa odrasli otrokom prinašajo informacije o tisku, knjigah z opozarjanjem nanje, 

se o njih pogovarjajo z njimi in v prisotnosti otrok izvajajo aktivnosti, povezane s 

pismenostjo, so pomembne tiste aktivnosti otrok, ki potekajo z odraslimi (Jereb, 

2012, str. 17, 18). 

K razvoju predopismenjevalnih  veščin pomembno vplivajo tudi didaktične igre za 

razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja. Grafomotorične vaje prispevajo k 

razvoju koordinacije (oči-roka) in  k  zaznavanju prostorskih razmerij (najprej na 

lastnem telesu, potem v okolju). Z družabnimi igrami, plesi in jezikovnimi igrami pa 

spodbujamo k razumevanju navodil in sledenju le-tem. (Grginič, 2005) 

 

Predšolsko pismenost, ki jo imenujemo tudi porajajoča se pismenost, pridobivajo 

otroci spontano in samoiniciativno daljše obdobje v času predšolskega 

opismenjevanja. Številne raziskave so potrdile pozitiven vpliv predšolske pismenosti 

na bralni in pisalni uspeh v šoli. 

Poslušanje in govor sta pomembna za razvijanje branja in pisanja ter sta aktivno 

vključena v dejavnosti predšolskega obdobja. 

Prav tako pa ob razvoju predopismenjevalnih veščin ne moremo iti preko zaznavnih 

sposobnosti, kjer sta izrednega pomena vidno in slušno razločevanje. Sposobnosti 
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vidnega in slušnega razločevanja so pomembne za natančno percepcijo in 

reprodukcijo črk. Vidno razločevanje predstavlja razločevanje več grafičnih simbolov 

med seboj, slušno razločevanje pa sposobnost razločevanja glasov, ki pripadajo 

posameznim črkam. Razvoj spoznavnih sposobnosti otroku omogoča razumevanje 

informacij in navodil. V času opismenjevanja se večina otrok giblje na predoperativni 

stopnji in konkretno operativnega mišljenja.       

Za uspešno pripravo na pisanje in branje moramo pri otroku razvijati tudi 

grafomotorične spretnosti, razvoj fine motorike, orientacijo ter usklajenost med gibi 

oči in rok. Te sposobnosti otrok potrebuje, da zmore pisati simbole in jih lahko 

prostorsko ureja/razporeja. Na začetni stopnji učenja branja in pisanja je ključnega 

pomena tudi čustveno-motivacijski dejavnik, ob katerem otrok razvija pozitiven odnos 

in zaupanje do učenja branja in pisanja. Tudi socializacijske izkušnje otrok so močno 

povezane z učenjem pisnega jezika. 

Otrok v času razvoja predopismenjevalnih veščin potrebuje spodbudno okolje, ki mu 

daje možnost za napredovanje. Jurišić (2001) dobro opredeli elemente porajajoče se 

pismenosti,  ki so nam lahko izhodišče za pripravo dejavnosti in okolja, ki pozitivno 

vpliva na razvoj potrebnih predopismenjevalnih veščin. 



 
 

21 

3 KONCEPTI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Otroci razvijajo svoje predopismenjevalne veščine preko različnih poti in okolij. Starši, 

ki vpisujejo otroka v vzgojno-izobraževalne ustanove, se lahko pri nas v Sloveniji 

odločijo za vključitev otroka v javni vrtec, ki deluje na podlagi Kurikuluma za vrtce 

(Bahovec idr., 2009). Omenjeni program je najobsežnejši program predšolske vzgoje 

v Sloveniji, saj je javnih vrtcev številčno največ in domujejo po vseh regijah po 

Sloveniji, poleg tega je takšen vrtec tudi cenovno ugodnejši od zasebnega.  

Poznamo pa nekaj alternativnih vzgojnih konceptov, ki zavzemajo predšolsko vzgojo 

in izobraževanje. Ti so:  

 Waldorfski vzgojni koncept, katerega je ustanovil Rudolf Steiner (1861–

1925),  

 vzgojni koncept Marie Montessori (1870–1952),  

 Reggio Emilia pristop z utemeljiteljem Loris Malaguzzi (1920–1994), ki 

zajema več različnih teorij, ter  

 Summerhillski vzgojni koncept z ustanoviteljem in radikalnim vzgojnim 

teoretikom Alexandrom Sutherland Neillom (1884– 973). (Devjak idr., 2008) 

Pri nas slednjega sicer nimamo, Reggio Emillia pa nekateri vrtci uvajajo z elementi 

(npr. vrtec v Dolenjskih Toplicah). Leta 2001 so v Ljubljani ustanovili prvi montessori 

vrtec, sedaj pa jih je v Sloveniji osem. Waladorfsko predšolsko pedagogiko imamo že 

20 let in trenutno je prav tako osem vrtcev. 

V nadaljevanju bom predstavila koncept in program javnega in montessori vrtca ter ju 

tudi primerjala med seboj. Kot alternativni koncept predšolske vzgoje in 

izobraževanja sem si med vsemi izbrala koncept montessori pedagogike predvsem 

zato, ker je  M. Montessori izhajala iz oseb z motnjami v duševnem razvoju, saj je 

zanje postavila pedagoške temelje. Njen glavni cilj je bil inkluzija oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. S tem je dokazala, da so lahko vključeni v družbo in imajo svojo 

vrednost ter lahko razvijejo sposobnosti, ki so primerljive z otroki rednih šol. Ob tem 

lahko menim, da mi bodo pridobljene informacije v korist pri mojem poklicnem delu 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje.  

3.1 Raziskave o učinkih montessori vzgoje  

Raziskav o učinkih montessori pedagogike ni veliko,  poleg tega pa so tudi v 

neskladju; nekatere kažejo na boljše rezultate montessori pedagogike glede na 
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konvencionalne programe, nekatere pa na enake ali celo slabše rezultate. (Vir: 

http://faculty.virginia.edu/ASLillard/PDFs/Lillard%20%282012%29.pdf) 

 V Sloveniji so odprli prvi vrtec pred dvanajstimi leti in glede na to nimamo veliko 

raziskav o vplivu montessori pedagogike. Kljub temu pa zaposleni v montessori vrtcih 

opažajo pozitivno razvite  lastnosti otrok, kot so: odprtost, vljudnost, prijaznost, 

pripravljenost na dogovor, zmožnost reševanja problemov in iskanja rešitev.   

V nadaljevanju se bom navezala na raziskavo o predšolskem razvoju otrok v 

klasičnem montessori programu, konvencionalnem programu ter konvencionalnem 

programu z elementi montessori pedagogike avtorice Lillard A. S., 2012. 

(http://faculty.virginia.edu/ASLillard/PDFs/Lillard%20%282012%29.pdf) 

Avtorica navaja, da je v Združenih državah Amerike preko 4000 šol z montessori 

programom, od tega okoli 400 javnih (od slednjih jih le 28 % dosledno sledi načinu 

dela, kot si ga je zamislila M. Montessori). Po njenih navedbah je doslednost 

sledenju programa ključen element za doseganje uspeha, saj lahko uvajanje 

elementov iz drugih programov bistveno vpliva na to, v pozitivnem ali negativnem 

smislu. 

Njena raziskava zajema 172 otrok starih od 33 do 76 mesecev. Otroci so bili 

vključeni v tri vrste programov: montessori, konvencionalni ter mešani. Vsi so imeli 3-

urni program za 3 in 4 leta stare otroke ter 6do 7urni program za 5 in 6 let stare 

otroke. S to raziskavo je pri predšolskih otrocih želela ugotoviti, kako se rezultati na 

področjih, ki so pomembna pri vstopu v osnovno šolo, v časovnem obdobju od jeseni 

so spomladi razlikujejo glede na opazovane programe. Rezultati raziskave so v tabeli 

1 in kažejo boljše rezultate na vseh področjih za montessori program. 

Tabela 1: Rezultati raziskave Lillard A. S. - povprečno št. točk na posameznih področjih v 

jesenskem in pomladnem času ter razlike med njimi za vse tri opazovane programe 

Področje 

Tip programa 

Montessori Mešani Konvencionalen 

Jesen Pomlad Razlika Jesen Pomlad Razlika Jesen Pomlad Razlika 

Opismenjevanje  14,08 25,36 11,28 12,07 17,81 5,61 16,45 22,35 5,90 

Grafično-vizualno 
zaznavanje 

16,50 19,00 2,92 17,18 18,19 0,95 19,00 20,13 1,08 

Predmatematične 
veščine  

15,78 20,36 4,58 15,71 18,88 3,06 18,00 21,53 3,54 

Glava-prsti-kolena-
rame  

22,06 35,78 13,72 17,30 24,47 7,22 24,93 32,60 7,67 

Reševanje socialnih 
težav  

0,22 0,56 0,33 0,42 0,43 0,01 0,35 0,30 -0,05 

Verbalni spomin  1,50 1,89 0.39 1,25 1,47 0,22 1,63 1,75 0,13 

 



 
 

23 

Tudi v svoji pretekli raziskavi (Lillard, A. S., & Else-Quest, N., 2006; 

http://coedi.edu.mx/documents/revistascience2006ni%C3%B1osmontessoriestudio.p

df) avtorica ugotavlja boljše rezultate na večini področjih tako pri 5 in 12 let starih 

otrocih, ki so obiskovali montessori program glede na enako stare otroke, ki so 

obiskovali druge programe. Poudarja tudi, da je vzorec otrok, ki so obiskovali ostale 

(ne-Montessori) programe, v tej raziskavi zajel le tiste otroke, katerih starši so tudi 

imeli namen vključiti svoje otroke v montessori program, vendar zaradi premalo 

prostih mest niso bili sprejeti (izbiranje se izvaja na principu žreba). Kot poudarja 

avtorica, so starši, ki želijo otroke vpisati v montessori program, »drugačni« od tistih, 

ki jim to ni pomembno. Vpliv staršev po njenem mnenju pomembno vpliva na otrokov 

razvoj. 

Avtorica navaja tudi dve nekoliko starejši raziskavi (Karnes, Shewedel, &Williams, 

1983; Miller & Dyer, 1975), ki ugotavljata, da se rezultati montessori in drugih 

predšolskih programov bistveno ne razlikujejo, vendar pa se pozitivni učinki pokažejo 

čez določen čas. V raziskavi (Karnes et al., 1983) je tako ugotovljen boljši rezultat na 

socialnem in kognitivnem področju šele v srednji šoli, in sicer za vse otroke, ki so 

pred tem obiskovali montessori program, medtem ko neka druga raziskava (Miller & 

Bizzell, 1984) ugotavlja kasnejše pozitivne učinke samo za dečke. Avtorica navede 

tudi eno izmed mlajših raziskav (Lopata et al., 2005), ki ugotavlja enake rezultate na 

matematičnem področju ter slabše rezultate na jezikovnem področju za tiste otroke v 

zadnjem obdobju osnovne šole, ki so obiskovali montessori program. Nekje v 

srednjem obdobju osnovne šole so bili po tej raziskavi rezultati na teh področjih 

podobni rezultatom drugih izobraževalnih programov.  

Preverjali so tudi vpliv montessori vzgoje na socialnem področju in na področju 

pridobljenega znanja. Otroci so bili evalvirani ob koncu dveh obdobij: predšolsko  

(3−6 let) in osnovnošolsko (6−12 let) obdobje. Ob koncu vrtca so petletni montessori 

otroci bolje opravili standardizirane teste za branje in matematiko, bili vključeni v bolj 

pozitivno igro na igrišču in pokazali boljše socialne sposobnosti. Pokazali so tudi 

večjo skrb za poštenost in pravičnost. Ob koncu druge triade so 12-letni montessori 

otroci pisali bolj ustvarjalne eseje z bolj kompleksno strukturo stavkov, izbirali so bolj 

pozitivne odgovore na družbene dileme in imeli večji občutek skupnosti v svoji šoli 

kot njihovi vrstniki v kontrolni skupni. (Lillard, 2006 na: http://www.montessori-

institut.si/clanki.html). 

Rindskopf (2003) omenja raziskavo med maturanti v ZDA. Primerjali so sošolce, ki so 

bili med 3 in 11 letom v montessori šolah, in tiste, ki so bili takrat v drugih programih. 

http://coedi.edu.mx/%20documents/revistascience2006ni%C3%B1osmontessoriestudio.pdf
http://coedi.edu.mx/%20documents/revistascience2006ni%C3%B1osmontessoriestudio.pdf
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Standardni testi so pokazali, da so gimnazijci iz montessori šol mnogo bolje opravili 

standardne teste (ACT in WKCE) na področju matematike in naravoslovnih ter 

družboslovnih znanosti, čeprav so že 5 −7 let obiskovali enako šolo kot maturantje v 

kontrolni skupini. V zaključku raziskave navajajo, da je raziskava pokazala, da ima 

montessori okolje pozitiven daljnoročni vpliv v življenju, kakor tudi, da lahko iz 

rezultatov sklepamo, da so se montessori otroci dobro znašli v tradicionalni šoli in bili 

v njej uspešni. (http://www.montessori-institut.si/clanki.html13 ) 

Erjavec (2011) v magistrski nalogi podaja informacije raziskave, da učenci, ki so 

obiskovali montessori vrtec, kažejo večjo samostojnost in strpnost kot učenci, ki so 

obiskovali druge oblike predšolske vzgoje.  Na drugi strani pa so slednji nekoliko bolj 

zaupljivi, veseli, se lažje prilagajajo in so bolj pripravljeni sodelovati kot učenci, ki so 

obiskovali montessori vrtec. 

Škerl (2008, 41 in 55) je v diplomski nalogi ugotavljala, ali obstajajo  ob vstopu v šolo 

razlike v matematičnem znanju med otroki, ki so obiskovali javni vrtec, in tistimi, ki so 

obiskovali montessori vrtec. V raziskavo je vključila 16 otrok, starih pet in pol do šest 

let, ki obiskujejo montessori vrtec ter 16 enako starih otrok, ki obiskujejo javni vrtec. 

Ugotovila je naslednje: pri naštevanju števil do deset, preštevanju elementov, ko je 

njihovo število manjše od deset, seštevanju in odštevanju do deset med otroki obeh 

skupin ni bilo večjih razlik. Ko pa so bila števila večja od deset, so se pokazale 

razlike. Otroci, ki so obiskovali montessori vrtec, so večinoma našteli mnogo višja 

števila (tudi čez sto), pravilno so šteli tudi, ko je bilo število večje od deset in tudi 

seštevanje in odštevanje nad deset jim praviloma ni povzročalo težav. Otroci, ki so 

obiskovali montessori vrtec, so veliko bolje poimenovali velika števila in zapisovali 

števila. Pri teh dveh nalogah so bile razlike največje. 

Kot je razvidno, se raziskave primerjav montessori in drugih programov lahko 

nekoliko razlikujejo. Ena izmed možnih razlag za to bi lahko bila tudi doslednost 

izvajanja oz. sledenju montessori programu. 
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4 KONCEPT JAVNEGA IN MONTESSORI VRTCA 

V tem poglavju bom pisala o javnem vrtcu, ki deluje po nacionalnem dokumentu 

Kurikulumu za vrtce in alternativnem konceptu montessori pedagogike. V 

nadaljevanju bom za omenjena programa uporabila izraze javni vrtec in montessori 

vrtec. 

4.1 Javni vrtec 

4.1.1 Kurikulum za vrtce 

Koncept in sistem predšolske vzgoje v državnih vrtcih določa Kurikulum za vrtce. To 

je nacionalni dokument in ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so 

omenjeni  koncept uokvirile, in tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove 

celoten sistem vzgoje in izobraževanja. Kurikulum za vrtce pomeni strokovno 

podlago za delo v vrtcih (Bahovec idr., 2009), opredelimo ga lahko kot presek 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na realno dogajanje v vzgojno-izobraževalni instituciji 

(Kroflič idr., 2001). Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in 

svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za 

vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, 

ki se na ravni izvedbenega kurikula (praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula) 

razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, 

organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. (Bahovec idr., 2009) 

Kurikulum vključuje tudi široko polje t. i. prikritega kurikula. (Bahovec idr., 2009) Le-ta 

označuje prikrita pričakovanja vzgojitelja, ki jih otroci zaznavajo in se nanje odzivajo 

mnogokrat močneje kot na odkrite, načrtovane zahteve, čustveni stik med 

vzgojiteljico in otrokom, medvrstniške odnose, organiziranje dnevne razporeditve 

dejavnosti in prostora, uveljavljena disciplinska pravila ter splošno klimo in kulturo 

institucije. Tako ima prikriti kurikul pravzaprav premoč nad dejavniki uradnega, bolj 

strukturiranega in načrtovanega kurikula, kar pa ne zmanjša pomena načrtovanja 

vzgoje v predšolski instituciji. (Kroflič idr., 2001) 

 »V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, 

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenja v predšolskem obdobju ter globalni cilji in 

iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih, predlagani primeri vsebin in dejavnosti 

na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v 

kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so 
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moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja ..., se kot rdeča nit 

prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja ter dela v vrtcu.« (Bahovec 

idr., 2009, str. 7–8) Predlagane vsebine in dejavnosti,  ki  so postavljene ločeno za 

prvo (od 1. do 3. leta) in drugo (od 3. do 6. leta) starostno skupino otrok, dajo možne 

poti in načine uresničevanja ciljev, med katerimi ima vzgojitelj možnost izbire in tudi 

strokovno presodi in odloča kaj, kdaj in kako. (Bahovec idr., 2009) 

4.1.2 Cilji Kurikula za vrtce 

Na prvih straneh Kurikula za vrtce so jasno opredeljeni tudi cilji: 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 pestrejša in raznovrstnješa ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje v vrtcih, 

 bolj uravnotežena  ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino, 

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnosti, telesno in duševno konstitucijo), 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 

vrtcu, 

 ekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 

delavcev, 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu, 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. (Bahovec idr., 2009, str. 10) 

4.1.3 Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce 

V Kurikulu za vrtce so poleg ciljev predšolske vzgoje, spoznanj, da otrok dojema in 

razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in 

fizičnim okoljem ter da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 

družbenost in individualnost, prepoznavna tudi temeljna načela predšolske vzgoje. 

Izpeljana so iz prej navedenih ciljev. (Bahovec idr., 2009)  
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Načela so: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma; 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu; 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

 načelo uravnoteženosti; 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; 

 načelo horizontalne povezanosti; 

 načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

 načelo sodelovanja s starši; 

 načelo sodelovanja z okoljem; 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

 načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije); 

 načelo razvojno-procesnega pristopa; 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 

načinov izražanja. (Bahovec idr., 2009, str. 11–17) 

4.1.4 Področja dejavnosti v vrtcu 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: 

gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. (Bahovec idr., 2009, str. 25)  

Zapisani cilji posameznih področij dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 

vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikula 

vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo 

in dopolnjujejo, pri tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih so metodično 

in didaktično podrobneje razdelani primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse pomembne 

faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo. (Bahovec 

idr., 2009, str. 25)  
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Priročnik h Kurikulu za vrtce vsako področje posebej predstavi, pove nekaj o razvoju 

otroka na posameznem področju, podrobno navede primere dejavnosti s 

posameznega področja ... 

Omenjena področja bodo bolj opisala v poglavju Področja pripravljenosti za vstop v 

šolo. 

4.1.5 Vloga odraslega 

V Kurikulumu za vrtce je opredeljen tudi odnos med odraslimi in vloga odraslih po 

posameznih področjih.  

Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjujoče, 

vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju pa je zgled za otroke. 

(Bahovec idr., 2009, str. 22) 

Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja sta ves čas z otroki in med otroki v majhni ali večji 

skupini ali pa tudi individualno. Odrasla oseba je za otroka usmerjevalka in zgled za 

prijetno in prijazno komunikacijo, odziva se na otrokova vprašanja in prošnje, 

uporablja pozitivna navodila, usmerja otroke k želenemu vedenju in reševanju 

konfliktov na socialno sprejemljiv način, daje zelo jasna in konsistentna navodila, 

spodbuja ustrezno neodvisnost. (Bahovec idr. 2009) 

4.2 Montessori pedagogika 

4.2.1 Maria Montessori 

Pedagogika Marie Montessori je nastala iz opazovanja otrok, iz tega, kar so otroci 

počeli spontano. M. Montessori je bila prepričana, da otroci sami najbolje vedo, kako 

naj se učijo, in prav ta misel (da se namreč proces učenja začenja pri otroku in ne pri 

učitelju oz. vzgojitelju) je postala eden od temeljnih kamnov pri delu z majhnimi 

otroki. (Pollard, 1997) 

 »M. Montessori se je rodila 31. avgusta 1870 v italijanskem mestecu Chiaravalle 

blizu Ancone. Leta 1896 je diplomirala iz medicine; kasneje je svoje znanje dopolnila 

še s študijem eksperimentalne psihologije, pedagogike in antropologije. Dela je na 

psihiatrični univerzitetni kliniki v Rimu z duševno bolnimi in umsko zaostalimi 

osebami. Po tej izkušnji je vse svoje napore posvečala ideji o pomoči tem ljudem in 

prizadevanju pripeljati jih do stopnje neodvisnosti, da bi lahko skrbeli sami zase, se 

vključili v družbo in si tako povrnili svoje človeško dostojanstvo. Prepričana je bila, da 
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je umska zaostalost v prvi vrsti pedagoški in ne medicinski problem, zato je na 

pedagoškem kongresu v Torinu govorila o tem, da bi morali tudi otroci z motnjami v 

duševnem razvoju imeti pravico do vsaj tako dobre izobrazbe kot ostali, kasneje pa je 

vodila katedro za pouk »umsko zaostalih«. Iz izkušenj je menila, da je njena metoda 

primerna tudi za pouk zdravih otrok. Po vsem svetu so se začele odpirati nove hiše 

otrok, s tem pa je tudi Maria odkrivala nove stvari. Poleg tega je še vedno predavala, 

občasno delala v zasebni zdravniški praksi, pisala znanstvene razprave, organizirala 

tečaje ... Njena metoda je postala zelo odmevna in navdušujoča. (Montessori, 2006) 

V svoji bogati karieri je zelo veliko tudi predavala in napisala nepregledno množico 

del. Umrla je leta 1952 v nizozemskem mestu Nordwijk aan Zee. (Montessori, 2006)  

4.2.2 Cilji in temelji montessori pedagogike  

Cilji montessori vzgoje so:  

 spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti, 

 spodbujanje navdušenja za učenje, 

 spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja, 

 je sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju intelektualnih 

sposobnosti. 

Zadnji cilj vzgoje je mir v svetu: če imajo otroci dobro izkušnjo sobivanja z drugimi, če 

znajo sami kaj prispevati k srečnejšemu bivanju v skupnosti, potem bodo pripravljeni 

dati svoj pozitiven prispevek v svet miru. (Kordeš, 2004) 

Temelji montessori pedagogike so Mariina ključna odkritja, do katerih je prišla zaradi 

svoje želje, da bi razumela otroka, in zaradi svojega izrednega daru ter tehnike 

opazovanja otrok, ki je danes ena od osnovnih potez njene pedagogike. Razvila jo je 

v času ukvarjanja s poučevanjem ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Njena odkritja 

so spremenila pogled na otroka, s tem pa tudi pedagoški pristop. Montessori 

pedagogike je postavila na dveh izhodiščnih temeljih, iz katerih je vse gradila. Ta 

temelja sta:  

 Značilnost vseh otrok na svetu je srkajoči um, in sicer v obdobju od rojstva do 

6 let, najbolj izrazito do treh let. Otrok zaradi te sposobnosti z veliko lahkoto 

vpija iz okolja. Izkušnje, vtisi in znanje, ki jih sprejema v fazi nezavednega 

srkanja, so v njem zakoreninjeni veliko bolj trajnostno kot pa to, kar je kasneje 

naučeno zavestno in z namernim naporom. Temu umu, njegovim energijam, 
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moramo v procesu razvoja pomagati in okrepiti njegove sposobnosti. 

(Montessori, 2006)  

 »Občutljiva obdobja so strnjen čas v obdobju otroka, ko je otrok posebej 

dojemljiv za določene dražljaje do te mere, da ostali stopijo v ozadje. Otrok 

ima poseben interes za določeno stvar. Ta interes traja določen čas, kasneje v 

življenju se v taki itenziteti ne ponovi več.« (Montessori, 2006, str. 7) 

Govori o naslednjih občutljivih obdobjih predšolskega otroka: 

Tabela 2: Občutljiva obdobja predšolskega otroka 

Starost 
(v letih) 

Občutljivost 

rojstvo – 1,5 gibanje 

rojstvo – 3 srkajoči um 

1,5 – 4 izkušnje zaznavanja – privlačijo jih majhni predmeti, detajli 

0 – 6 razvoj jezika 

1,5 – 3 
zapletene dejavnosti (npr. nošenje težkih stvari), rast 

pozornosti 

2 – 4 
izpopolnjevanje gibanja (finese), ukvarjanje z resnico in 

realnostjo 

2 – 6 
zavedanje reda, časovnega zaporedja in razporeditve 

prostorov, glasba 

2,5 – 6 lepo vedenje (bonton), izpopolnjevanje zaznavanja 

3 – 6 dovzetnost za vpliv odraslih 

3,5 – 4,5 pisanje, risanje ali delo z geometrijskimi oblikami 

4 – 4,5 čut za tip 

4,5 – 5,5 branje 

       

Zavedanje, da obstajajo občutljiva obdobja, nam bolje pomaga razumeti 

notranje moči življenja, ki so kakor notranja ura, ki vodijo rast in razvoj živih 

bitij. Te zakone narave moramo poznati, spoštovati in jim pomagati; gre za 

temeljno potrebo. Naša naloga je pripraviti okolje, znotraj katerega lahko otrok 

spontano dela v skladu z občutljivim obdobjem. (Kordeš, 2004, str. 18) 

 Polarizacija pozornosti je fenomen, ko se otrok posveti nekemu delu z vso 

svojo pozornostjo in pri tem pokaže popolno zbranost (Montessori, 2006, str. 

7). Posledica te zbranosti, ki raste v koncentracijo, vztrajnost ... je sprememba, 

ki se zgodi v otroku; otrok je po zbranem, čeprav napornem delu, miren in 

srečen. (Montessori, 2006; Opera Nazionale, 1996) M. Montessori govori o 

normalizaciji otroka – prehod od motenj k spontani disciplini, kar pravzaprav 
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sledi praktičnemu delu rok, ki ga spremlja umska koncentracija. (Montessori, 

2006) Koncentracija se lahko izniči, če otrok ostaja brez kontinuitete občutkov 

in je podvržen pretiranim ali preveč spremenljivim dražljajem (npr. razvedrilu 

za tolažbo, spodbujanju poslušnosti, prekinjanju igre ...). Za to je pomembno, 

da otroka ne prekinjamo po nepotrebnem. Z vsako prehitro ali prepozno 

pomočjo otrokau odvrnemo od koncentracije. Odrasli moramo biti pozorni, 

kako in kdaj posežemo v otrokovo delo. (Opera nazionale, Montessori, 1996) 

 Pripravljeno okolje je pojem, ki obsega vse, kar pripravimo odrasli v okolju, ki 

obdaja otroka, če se zavedamo njegovih značilnosti in potreb. Če je okolje 

skrbno pripravljeno, potem delajo otroci v njem z vedno večjo zbranostjo in 

notranjim nadzorom (samokontrolo) (Montessori, 2006, str. 8). Narava sama 

namreč določa, da se razvoj odvija preko izkušenj iz okolja. (Opera nazionale 

Montessori, 1996) 

 Razvojni materiali so materiali, ki jih je oblikovala M. Montessori in jih še 

danes oblikujejo na osnovi njenih spoznanj, poznavanja otroka in celotne 

montessori filozofije; pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, 

koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red. (Montessori, 2006) 

Razporejeni so po naslednjih področjih: vsakdanje življenje, matematika, jezik, 

zaznavanje, znanost in umetnost. Ti materiali naj bi otrokom omogočali 

raznolike izkušnje z vsemi čuti. Otroku je potrebno pokazati, čemu so materiali 

namenjeni in kako se uporabljajo, nato pa jim je potrebno pustiti, da se z njimi 

svobodno igrajo, jih raziskujejo, pri čemer se otroci pogosto učijo tudi drug od 

drugega. (Pollard, 1997) Materiali so zasnovani tako, da upoštevajo načelo 

»od konkretnega k abstraktnemu« oz. načelo postopnosti in omogočajo 

samopreverjanje in samopopravljanje. Z njimi se otroci hitro naučijo popravljati 

lastne napake. Z dnevno vajo postajajo vse bolj samozavestni in tako dobivajo 

občutek za svoje sposobnosti, hkrati pa jim okolje na naraven in neprisiljen 

način omogoča, da razvijajo občutek za druge. (Montessori, 2006) Izbrani 

material lahko uporabljajo toliko časa, kolikor želijo, in sicer sami ali pa s 

prijateljem. (Opera nazionale Montessori, 1996) Po uporabi material nato 

pospravijo na svoje mesto, saj to daje otrokom varen občutek, da je vsak 

predmet, če ga ne uporablja nihče drug, vedno na svojem mestu in pripravljen 

za uporabo. (Pollard, 1997) 
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4.2.3 Še nekaj značilnosti montessori pedagogike 

M. Montessori je ugotovila, da imajo v določenem razvojnem obdobju otroci različna  

zanimanja; za nekatere materiale oz. dejavnosti kažejo v nekem obdobju veliko 

zanimanja, za druge pa manj. Zato morajo imeti svobodo odločanja in neodvisnost, 

pri čemer se hkrati učijo prevzemati odgovornost za svoje odločitve in spoštovati delo 

sovrstnikov. Svoboda ima točno določene meje, ki so enake za vse. Svoboda ne 

pomeni, da lahko počne, kar hoče – gre za svobodo, ki mu omogoča, da vedno 

znova gradi svoje znanje, izpolnjuje svoje sposobnosti in spreminja lasten pogled na 

svet. Prav iz omenjenega izhaja vodilo »Pomagaj mi, da naredim sam.« (Opera 

nazionale Montessori, 1996; Pollard, 1997) 

M. Montessori je pritegnilo dejstvo, da so otroci najraje delali s konkretnimi, z 

vsakdanjimi pripomočki, ki so v njegovem okolju, čeprav so imeli na razpolago 

ogromno igrač. Opazila je, da si otroci želijo posnemati odrasle (mamo, očeta, 

vzgojitelje …), in imajo veliko željo in moč postati odrasel. Zato so v pripravljenem 

okolju montessori tudi dejavnosti, ki jih otroci vidijo in živijo doma (pomivanje tal, 

mize, brisanje prahu, pometanje…). Opazila je tudi, da imajo otroci delo raje kot igro. 

Otroci so pomagali pri pripravi in strežbi kosila ter drugih gospodinjskih delih, zalivali 

so rože, skrbeli za domače živali ...  Prepričana je bila, da je treba otrokom omogočiti 

resnične dejavnosti, ne le umišljenih, in jim zaupati odgovornost za njihovo okolje. 

(Pollard, 1997) Te dejavnosti pomenijo konkretne izkušnje, ki otroku omogočajo, da 

se počuti sposobnega za delo, urijo mu roko, razum in zmožnost samostojnega 

delovanja (Opera nazionale Montessori, 1996). Otrokovo veselje do dela, do 

konkretnega prispevanja k življenju skupnosti se spremenita v veselje do sposobnosti 

samodiscipline. Tako otrok z veseljem sprejme pravila skupnega življenja, pravilen 

odnos do stvari in drugih ter jih spremeni v življenjske navade (Opera nazionale 

Montessori, 1996, str. 23). Razlika med omenjenim delom otroka in odraslega je v 

naslednjem cilju: odrasel človek dela zato, da izpopolnjuje okolje, otrok pa zato, da 

izpopolnjuje samega sebe. (Opera nazionale Montessori, 1996) 

M. Montessori je na podlagi izkušenj trdila, da imajo otroci izredno radi tišino. Zato je 

uvedla igro, ki jo je poimenovala Igra tišine. Prepričana je bila, da otrokova ljubezen 

do tišine izvira še iz prenatalnega obdobja, po rojstvu pa so bili iz tišine materinega 

trebuha nenadoma postavljeni v svet hrupa in vrveža. Igra tišine je torej dober način 

preverjanja moči otrokove volje. Uspeh pri igri je odvisen od zavestnega in enotnega 

delovanja. Od tam izhaja čut za družbeno solidarnost. To je močan moment 
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samokontrole in socializacije (otrok začuti sebe in s tem laže sprejema tudi druge).  

(Montessori, 2006)  

Pri oblikovanju osebnosti (otroka) ima največji pomen individualno delo, kljub temu, 

da potekajo poleg osebne dejavnosti tudi spontana srečanja med nekaj otroki, 

zabavne skupinske dejavnosti, ki jih odrasli zasnuje kot ritmično igro, branje, kosilo, 

pri katerem so skupaj (Kordeš, 2004). Individualno delo pomeni, da ima vsak otrok 

možnost izbirati materiale, ki ga v določenem obdobju zanimajo. Z izbranim 

materialom dela tako dolgo, kot hoče, in si ga izbira tako pogosto, kot ima potrebo. 

Individualni pristop sledi otrokovi potrebi, da dela na temelju samomotivacije in v 

lastnem ritmu in tempu. (Kordeš, 2004, str. 22) 

Otrok, ki živi v pripravljenem  montessori okolju pravzaprav sam načrtuje svoje 

vsakodnevno delo. Vzgojiteljevo delo oz. delo odraslega je le posredna vzgoja. 

Pripravi in skrbi za okolje, kjer mora upoštevati svobodo gibanja, čas in ritem učenja 

otrok, tako da se lahko vsak posveti zanj pomembnemu delu oz. mirnemu 

individualnemu delu (Opera nazionale Montessori, 1996). Vzgojitelj priskrbi le za 

primerna sredstva in odstranjuje ovire na poti; je opazovalec in vodnik. Skrbno 

opazuje vsakega otroka, da bi prepoznaval njegova občutljiva obdobja, njegove 

notranje potrebe, močna in šibka področja in znal vzpostaviti stik med njim in 

okoljem, ki neposredno vpliva nanj. (Montessori, 2006) 

4.3 Primerjalna analiza javnega in montessori vrtca 

Podatki za primerjalno analizo v javnem vrtcu so pridobljeni v Kurikulumu za vrtce 

(Bahovec in idr. 2009) in tudi na internetni strani Pedagoške fakultete Ljubljana 

(http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=246, 25. 2. 2013). Podatki za montessori vrtec 

so pridobljeni predvsem v Programu montessori vrtca. (Kordeš 2004) Uporabljeni pa 

so tudi že omenjeni podatki v zgornjih poglavjih. 

Legenda simbolov uporabljenih v tabelah: = - enako, 

                                                    ≡ - podobno, 

                                                                     ≠ - različno. 

Največ razlik je pri vzgojiteljevih vlogah: 

 

 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=246
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Tabela 3: Primerjava vzgojitelja javnega vrtca in montessori vrtca 

Vzgojitelj v javnem vrtcu Vzgojitelj v montessori vrtcu Primerjava  

Študij vzgojitelja traja tri leta. 

Študentje se v procesu 

izobraževanja seznanijo z 

različnimi pojmovanji otroštva in 

vzgoje ter pridobijo osnovna 

teoretična in praktična znanja iz 

posameznih področij dejavnosti 

v vrtcu. 

Poleg osnovne izobrazbe vzgojitelji 

opravijo izobraževanje za delo v 

montessori vrtcu. Izobraževanje 

poda informacije o posebnosti 

pedagogike, predvsem se dotakne 

področja materialov in učenja dela z 

njimi, spozna montessori filozofijo,  

posamezna razvojna obdobja, 

razumevanje otroka,  pomen okolja 

in pripravljenega okolja in lik 

vzgojitelja.  

≠ 

Izhaja iz pridobljenega znanja 

med študijem in Kurikuluma za 

vrtce – predšolska vzgoja v 

vrtcu. 

Izhaja iz pridobljenega znanja med 

izobraževanjem in programa 

montessori vrtca. 

≡ 

Delo je usmerjeno v spremljavo, 

analizo in usmerjanje procesov 

otrokovega učenja skozi igro.  

Delo je usmerjen v objektivno 

opazovanje otrokovega dela s 

sprotnim kratkim beleženjem 

opazovanja in usmerjanjem otroka k 

nadgrajevanju dela.  

≠ 

V interakciji z otroki je 

usmerjevalec, ki predstavlja 

zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo. Otrokom nudi čim 

več besednih in nebesednih 

interakcij, se odziva na 

vprašanja in prošnje otrok, jih 

spodbuja k zastavljanju 

vprašanj, pogovoru, 

udeleženosti in delitvi izkušenj.  

Medtem ko otroci delajo, se umakne 

in jim dovoli lastno raziskovanje. 

≠ 

Opazujejo otroka in prilagodijo 

zahtevnost dejavnosti 

posameznemu otroku, če je to 

potrebno.  

Glavna vloga je opazovanje otroka 

(njegovega vedenja, razvoja). 

≡ 

V celoti s svojim vedenjem Je umirjen, brez hitenja, po sobi se ≡ 
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deluje spodbudno in 

pomirjujoče, je vljuden in 

spoštljiv, v vedenju pa zgled za 

otroke. Otrokom prisluhne, 

omogoča in spodbuja njihovo 

sodelovanje ter dopušča 

izvirnost otrok. Komunikacija z 

otroki je prijetna in vljudna, 

odziva se na otrokova vprašanja 

in prošnje.  

premika diskretno in tiho. Odgovarja 

na potrebe posameznega otroka; ne 

kriči, je prijeten, vljuden, iskren, 

odprt, jasen in odločen – a brez 

jeze. Vsem otrokom izkazuje 

spoštovanje, nikoli jih ne ponižuje ali 

se jim posmehuje. Otroku prisluhne, 

njegove pripombe vzame resno, na 

vprašanja pa odgovarja premišljeno 

in vljudno.  

Naloga je, da sam načrtuje 

vzgojni program, ob tem pa 

upošteva temeljna načela in cilje 

Kurikuluma. Njegova 

odgovornost se nanaša na: 

 razumevanje strokovne 

podlage načel kurikuluma; 

 upoštevanje temeljnih pravic 

otroka in staršev, da so 

ustrezno seznanjeni in 

vključeni v dejavnosti; 

 sposobnost samostojnega, 

operativnega načrtovanja 

vzgojne dejavnosti; 

 sposobnost oblikovanja 

kakovostne vzgojne 

komunikacije ob ustrezni 

strokovni izbiri vsebin in metod 

dejavnosti in še ob 

upoštevanju kontekstualnih in 

naključnih vzgojnih dejavnikov 

(prostor, čas, socialne 

interakcije); 

 sposobnost kritičnega 

vrednotenja lastnega dela.  

Naloga je: 

 da skrbno opazuje otroka (njegov 

razvoj, vedenje), da mu lahko 

pomaga, ga osvobaja zaprek, ki 

se pojavljajo pri njegovi aktivnosti 

in hkrati deluje kot avtoritarna 

prisotnost odraslega. Svoja 

opazovanja skrbno zapisuje; 

 je zgled otrokom in hkrati vir 

znanj; 

 je demonstrator; 

 omogoča odnos med otrokom in 

razporeditvijo v okolju, interakcijo 

med okoljem in materialom; 

 podpira učne in vzgojne  procese; 

 s svojo duševno, z znanstveno in 

tehnično pripravljenostjo ima 

nalogo, da pomaga pri razvojnem 

projektu vsakega otroka in da 

spodbuja njegovo nagnjenost k 

neodvisnosti. 

≠ 

Otroka večkrat pohvali in 

popravi napake, če je to 

potrebno. 

Ne poudarja otrokovih napak, jih ne 

popravlja (za kontrolo napake v 

veliki meri poskrbijo materiali sami, 

ki so tako oblikovani in ne 

≠ 
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obremenjuje otrok z neproduktivnimi 

primerjavami in odvečno hvalo.  

Spodbuja zaželeno vedenje, 

preusmerja otroka na bolj 

sprejemljive dejavnosti in 

vedenje, reševanje konfliktov na 

socialno sprejemljiv način, ne 

daje kritike, kazni in ponižanja. 

Sposoben je soočanja z 

neprimernim vedenjem otrok: z 

razumevanjem, s pomočjo, ne pa s 

kaznijo ali kričanjem  

= 

Spodbuja k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, k delitvi 

izkušenj, idej, počutja. 

Spodbuja k zastavljanju vprašanj, 

razgovoru, k delitvi izkušenj, idej, 

počutja. 

= 

Ne omenja. Zna pripraviti urejeno in estetsko 

okolje in ga zanima otrok, je vezni 

člen med otrokom in okoljem.  

≠ 

Ne omenja. Mora si prizadevati za notranjo in 

zunanjo urejenost, saj je del okolja, 

s pomočjo katerega se razvija otrok. 

≠ 
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Tabela 4: Primerjava oddelkov, področij, načina dela in motivacije med javnim in montessori 

vrtcem 

 

 

Javni vrtec Montessori vrtec Primerjava  

Oddelki 
 Homogeni, heterogeni 

oddelki, kombinirani. 

 Heterogeni oddelki, 

kombinirani. 

≡ 

Področja  
 gibanje,  

 jezik,  

 narava,  

 matematika,  

 umetnost. 

 gibanje, 

 jezik, 

 naravoslovje in 

družboslovje, 

 matematika, 

 umetnost, 

 vsakdanje življenje, 

 zaznavanje. 

≡ 

Način dela 
 Tempo dela narekuje 

vzgojitelj, ki tudi določa 

delo. 

 Kontrolo napake 

predstavlja vzgojitelj. 

 Več poudarka je na igri 

vlog, na razpolago imajo 

otroci različne kotičke, ki 

spodbujajo igro vlog, 

ustvarjalnost, 

razgibavanje, ljubkovanje, 

umirjanje, raziskovanje. 

 Na razpolago je več 

enakih igrač. 

 Delo je večkrat 

prekinjeno. 

 Tempo dela je bolj 

individualen, delo si otroci 

izbirajo sami. 

 Delo je preko posebnih 

materialov (razvojni 

materiali) naravnano tako, 

da omogoča otrokom, da 

sam najde svoje napake. 

Vzgojitelj otroku le  

pokaže, kako delati z 

materialom. V proces 

učenja je močno vpleteno 

realno življenje. 

 Na razpolago je le po en 

primer materiala za 

določeno delo. 

 Delo je malokrat 

prekinjeno. 

≠ 
 
 
 

Motivacija 

 
 Vzgojitelj motivira otroke. 

Motivacija je največkrat 

zunanja. 

 Motivacija izvira iz 

osebnega razvoja in je 

predvsem notranja. 

≠ 
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Iz tabel 3 in 4 so razvidne razlike med delom v javnem vrtcu in montessori vrtcu. Ker 

so bistvene razlike v delu vzgojitelja, ki za seboj pripelje način delovanja vzgojnega 

koncepta, so v tabeli 3 navedene razlike vlog odraslega, v drugi pa oblikovanje 

oddelkov, področja v vrtcih, način dela in motivacija otrok.  
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5 PODROČJA PRIPRAVLJENOSTI ZA VSTOP V OSNOVNO 
ŠOLO 

Cilji, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce ter v Programu montessori vrtca in so 

pomembni za razvoj predopismenjevalnih veščin, bodo v nadaljevanju navedeni in 

primerjani med seboj. 

Javni vrtec razvija naslednja področja: gibanje, narava, matematika, družba, jezik in 

umetnost. Področja dela v montessori vrtcu pa so: vsakdanje življenje, zaznavanje, 

jezik, matematika, gibanje, umetnost in znanost. 

Cilji,  ki bodo navedeni v tabelah kot primerjava javnega in montessori vrtca, bi se 

lahko pojavljali v več področjih (poglavjih), vendar bodo zaradi lažje preglednosti 

omenjeni le enkrat. 

5.1 Senzorne funkcije (vidne, slušne, tipne) 

K zaznavanju prištevamo stalnost zaznavanja, primerjanje oblik, vidno in slušno 

razločevanje ter gibanje oči. Ob razvoju otroka celostno zaznavanje upada, narašča 

pa analitično zaznavanje. Otrok namreč besedo najprej zaznava kot celoto, nato pa 

že zaznava posamezne črke ali skupine črk v besedah. (Zrimšek, 2003) Z vajami za 

vizualno pomnjenje razvijamo sposobnost opazovanja in koncentracije ter utrjujemo 

predstave. (Brecelj, 1994) 

Določene kombinacije senzornih integracij so zelo pomembne pri razvoju branja. 

Služijo kot osnova perceptualnim aktivnostim. Tipno in gibalno pomnjenje krepi 

vizualno zaznavanje.  Težave pri vidnem razlikovanju povzročajo velike težave pri 

pisanju črk. Otrok mora biti dovolj pozoren in natančen pri opazovanju razlik. Velik 

pomen imajo pisalne predvaje,  ki vsebujejo elemente črk, ker prispevajo k 

avtomatizaciji pisanja. Naloge povezovanja pik kažejo, če je otrok sposoben 

neprekinjeno slediti znakom s pogledom in z roko. Omenjena naloga torej zahteva 

dobro vizualno-motorično koordinacijo, ki je potrebna pri osvajanju pisanja, prav tako 

naloge za dopolnjevanje narisanih figur. (Brecelj, 1994) 

5.1.1 Javni vrtec in montessori vrtec 

Delo z materiali zaznavanja prebuja otrokovega duha in čute. Namen dejavnosti na 

področju zaznavanja je pomagati otroku, da s pomočjo svojih čutil prebuja in razvija 

zavedanje različnih značilnosti in kvalitet predmetov v okolici. Otrok se s pomočjo 
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materialov zaveda svojih čutil, jih uporablja in z vajo izostruje. Otroku so materiali za 

zaznavanje privlačni zaradi njegove potrebe po opazovanju, dotikanju, okušanju, 

poslušanju in vohanju. Bolj ko bo otrok imel razvite čute, bolj jih bo znal uporabljati in 

bolj mu bo svet dostopen. (Kordeš, 2004, str. 32) 

Izbrani cilji javnega vrtca za razvoj senzomotoričnih funkcij so vzeti iz naslednjih 

področij: umetnost, matematika, narava in jezik  (javni vrtec); zaznavanje in jezik.  

(Montessori vrtec) 

Tabela 5: Primerjava ciljev javnega in montessori vrtca s področja senzomotoričnih funkcij 

Javni vrtec Montessori vrtec 

 Otrok kvalificira in razvršča.  Razvrsti vse, kar čuti (razvršča 

občutke). 

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti 

predmetov, teles. 

 Spoznava razmerja: veliko/ majhno, 

največje, najmanjše; dolgo/ kratko; 

široko/ozko; visoko/nizko; 

toplo/hladno; glasno/tiho; 

kislo/sladko/slano/grenko; 

gladko/hrapavo in vse ostale 

odnose.  

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti 

svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, 

barve in izvor svetlobe. 

 Nauči se vidnega razločevanja in 

konstruiranja oblik, barv in njenih 

odtenkov. 

 Otrok se seznanja s strategijami 

merjenja dolžine, površine in prostornine 

z merili in enotami. 

 Razvoj vidnega razlikovanja 

dimenzij: prostornina, širina, višina. 

 Negovanje, spodbujanje in razvijanje 

čutnega doživljanja z usmerjanjem 

povečane pozornosti v občutenje telesa, 

tipanje, opazovanje in poslušanje sebe 

ter izbranih virov iz okolja. 

 Otrok posluša, razume in doživlja jezika. 

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti 

zvoka, njegovo nastanjanje in potovanje. 

 Nauči se taktilnega razločevanja 

oblik, površin in temperature. 

 Razvoj slušnih spretnosti in 

prepoznavanja zvokov. 

 Razvoj slušnega razlikovanja in 

prirejanja k slikovni predlogi. 

 Razlikuje zvoke, okuse in vonje. 

 Otrok spoznava simetrijo, geometrijska  Pripravlja se na geometrijo, 
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telesa in like. decimalni sistem in pisanje. 

/  Se nauči določenih spretnosti, ko 

dela z materiali. 

 Razvijanje prostorskih, časovnih, 

vizualnih, slušnih in telesnih predstav. 

/ 

5.1.2 Primerjava 

Ob pogledu na tabelo 5 o ciljih zaznavanja lahko rečemo da oba programa vsebujeta 

cilje, ki vključujejo več dimenzij zaznavanja. Tako oba koncepta vključujeta razvoj 

vizualnega, taktilnega in slušnega področja. Montessori vrtec jasno omenja še vonj in 

okus, javni vrtec pa omenjeno lahko vključi v cilj »otrok odkriva in spoznava lastnosti 

predmetov, teles«, ob katerem lahko tudi spoznava razmerja, ki jih vključuje 

montessori vrtec (majhno/veliko, gladko/hrapavo …). Pri javnem vrtcu opazimo, da 

so cilji zastavljeni bolj široko kot pri montessori vrtcu, kjer so bolj konkretni. Pri 

področju zaznavanja M. Montessori ne omenja razvijanja časovnih predstav, vendar 

temu da poudarek pri znanosti, ko imajo na voljo materiale, s katerimi spoznavajo 

koledar, letne čase, mesece, dneve in uro.  

Montessori vrtec ima za zaznavanje prav posebno področje, pri javnem vrtcu pa so 

cilji, ki vključujejo zaznavanje, prepleteni med več področij Kurikuluma za vrtce. 

Razlika pa je v tem, da so otrokom dejavnosti podane na različne načine. Montessori 

vrtec ima točno določene  materiale, s katerimi otroci razvijajo zaznavne sposobnosti. 

To so npr.: stekleničke za vonjanje, zvonci, hrapave in gladke plošče, ploščice za 

ugotavljanje teže, vreča z geometrijskima telesa, zaboj  z barvami, geometrijski liki … 

Pri omenjenih materialih vzgojitelj otrokom poda tudi točna navodila, kako material 

uporabljati. V javnem vrtcu pa vzgojitelji zaznavanje vpletajo v vodene dejavnosti in 

igro otrok. Sredstva, ki jih uporabljajo pri tem, pa niso določena.     

5.2 Motorične funkcije  

Gibanje je prva in pomembna oblika sporočanja. (Krajnc, 1994, str. 22) 

Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Razvoj gibanja 

se odraža v večji telesni moči, hitrosti, ravnotežju ter usklajenosti, gibljivosti in 

natančnosti gibov, pa tudi vzdržljivosti. (Nemec, Krajnc 2011, str. 48) 
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Drobni gibi so pomembni za opismenjevanje. Pri ustrezni drži pisala so triletniki lahko 

že uspešni, saj lahko svinčnik držijo le z blazinicami prstov na spodnji tretjini. Ob 

tretjem letu pri risanju posnemajo preproste geometrijske like, prej krog kot like z 

oglišči, ob petem letu pa večina otrok že zapiše svoje ime z velikimi tiskanimi črkami. 

(Nemec, Krajnc 2011) Da otrok lahko riše, piše simbole in jih prostorsko ureja, mora 

imeti razvito drobno motoriko, orientacijo ter usklajenost med gibi rok in oči. (Zrimšek, 

2003) Vaje za razvoj drobnih gibov imajo zelo veliko vlogo; zorenje organizma, 

predvsem živčevja in mišičja, pa je le predpogoj za razvoj pisalnih zmožnosti. 

Pomembni dejavniki telesnega in gibalnega razvoja so tudi zdravstvena oskrba, 

kakovost prehrane in spodbuda v družinskem okolju. (Nemec, Kranjc, 2011) 

Obvladovanje gibalnih spretnosti v zgodnjem razvoju se močno povezuje s 

kognitivnim razvojem in osnovno motoriko, saj progresivni razvoj motoričnih 

spretnosti v razvojno ustreznem zaporedju prispeva k celotnemu razvoju otroka. 

(Krajnc, 1994) 

Tako gibalna sposobnost vpliva na celotno sposobnost učenja, saj deluje na temeljne 

sposobnosti, kot so spomin, zaznavanje, zbranost, orientacija v času in prostoru ter 

sposobnosti reševanja problemov – to so sposobnosti, ki so podlaga šolskega in 

zunajšolskega učenja. (Krajnc, 1994) 

Če pri otroku pred vstopom v šolo opazimo večje težave v koordinaciji, lateralizaciji 

ali orientaciji v prostoru, je dobro otroka vključiti v specialno obravnavo, saj bo to 

otroku pomagalo pri osvajanju veščin branja in pisanja. (Krajnc, 1994) 

5.2.1 Javni vrtec in montessori vrtec 

Primarni otrokovi potrebi sta igra in gibanje. Zaznavanje okolice, prostora, časa in 

samega sebe je pogojeno z gibanjem. Pri obvladovanju rok, nog in trupa, otrok 

začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in 

samozavest. (Bahovec idr. 2009) 

Razvoj motorike je osnovni pogoj za vsako vrsto učenja. Otrok skupaj z izkušnjami 

svojega telesa in s tem, kaj telo lahko naredi s predmeti v okolici, pridobi podobo o 

svojem telesu. Tako pridobiva čut za orientacijo, ki je temelj vsega učenja. Dejavnosti 

otroku pomagajo razvijati koordinacijo, ravnotežje in moč; odgovarjati morajo 

otrokovim potrebam in interesom na določeni stopnji raziskovanja in samostojnosti. 

(Kordeš, 2004) 
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V tabeli 6 so v večini globalni cilji s področja gibanja in tudi vsakdanjega življenja.  

Tabela 6: Primerjava ciljev javnega in Montesori vrtca s področja motoričnih funkcij 

Javni vrtec Montessori vrtec 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne 

dejavnosti otrok. 

 Spodbujanje in omogočanje gibanja 

otrok. 

 Zavedanje lastnega telesa in 

doživljanje ugodja v gibanju. 

 Spodbujanje, zavedanje lastnega 

telesa in nadzora nad gibi telesa. 

 Omogočati otrokom, da spoznajo svoje 

gibalne sposobnosti. 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 Razvijati prstne spretnosti oziroma t. i. 

fine motorike. 

 Razvijati koordinacijo, ravnotežje, moč, 

hitrost, spretnost, samokontrolo 

gibanja. 

 Sprehodi v ritmu in hitrosti otroka 

(vključno s strminami). 

 Razvoj koordinacije, ravnotežja, 

koordinacija oči – roka, krepitev mišic, 

uporaba triprstnega prijema, ki krepi 

roko in mišice, priprava na pisanje. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in 

gibalne sposobnosti. 

 Omogočanje priložnosti za razvoj 

samozaupanja in samozavesti na 

gibalnem področju. 

 Postopno spoznavanje in osvajanje 

osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter 

spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 Uvajanje v svet igre in športa: 

spoštovanje pravil (spoštovanje drugih, 

okolja in zaradi varnosti), učenje 

sodelovanja, sprejemanja zmag in 

porazov. 

 Spoznavanje osnovnih načel osebne 

higiene. 

 Omogočati zdrav telesni razvoj z 

učenjem skrbi zase (higiena, zdravje). 

/  Pogosto gibanje na svežem zraku. 

5.2.2 Primerjava 

Tako v javnem kot v montessori vrtcu dajejo velik poudarek na gibanju, saj se oba 

koncepta vzgoje zelo zavedata, kako pomembno je to področje za razvoj otroka. 

Kurikulum za vrtce omenja, da otroci z gibanjem razvijajo intelektualne sposobnosti, 

igra in gibanje pa imata pomen in vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju. 
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Program Montessori vrtca pa navaja, da je razvoj motorike nujno potreben in osnovni 

pogoj za vsako vrsto učenja. Poudarja tudi, da otrok, ki lahko nadzoruje gibanje 

svojega telesa, tako doseže samostojnost in samokontrolo. Zato je razvoj motorike 

tako pomemben del učenja za otroke. 

Zgoraj so navedeni globalni cilji, ki usmerjajo dejavnosti otrok v obeh konceptih. Tudi 

med cilji lahko potegnemo vzporednico, saj so si nekateri skoraj identični, kar je 

razvidno iz tabele 6. Opazimo pa, da le javni vrtec omenja »Osvajanje osnovnih 

gibalnih konceptov«, kar pa v Programu Montessori vrtca najdemo že pri področju 

zaznavanja ob spoznavanju razmerij. Montessori vrtec ima kot cilj zapisano tudi 

»Pogosto gibanje na svežem zraku.«, kar sicer javni vrtec nima omenjeno, vendar pa 

iz prakse in opreme zunanjih prostorov javnih vrtcev vemo, da se tudi pogosto gibajo 

na svežem zraku. 

Ni le področje gibanja tisto, ki bi razvijalo otrokovo motoriko; v montessori vrtcu je 

pomembno področje za razvoj gibanja tudi vsakdanje življenje. Z vajami vsakdanjega 

življenja otrok izgrajuje mišice, razvija koordinacijo oko – roka, orientacijo, pripravlja 

roko na držo pisala, razvija koordinacijo celega telesa. Veliko dejavnosti vključuje 

pravilo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, kar otroka vpelje v smer pisanja in 

branja.  V javnem vrtcu pa najdemo cilje, ki se prepletajo z gibanjem tudi na drugih 

področjih, ko imajo otroci možnost razvijati prostorske, časovne in telesne predstave, 

ko izražajo svoja doživljanja skozi gibanje, ples, ko rišejo, modelirajo, sestavljajo … 

Področje vsakdanjega življenja, ki vključujejo gibalne dejavnosti, med nameni večkrat 

omenja npr. da določene dejavnost pomagajo otroku razviti fine motorične spretnosti 

v pripravi na pisanje, ali pa da se otrok uči obvladovati mišice, ki so potrebne za 

rokovanje s svinčnikom in mehanizmom pisanja (grafomotorika, triprstni prijem). V 

montessori vrtcu otrok nevede pogosto pripravlja roko na držo pisala in pisanje. Sicer 

tudi javni vrtec razvija prstne spretnosti, vendar ob tem ne poudarja takega pomena  

pisanju kot montessori vrtec.  

5.3 Spoznavne/kognitivne funkcije 

Mišljenje se razvija v štirih zaporednih stopnjah. Otroci preidejo na naslednjo stopnjo 

v razvoju, ko je organizem (predvsem živčni sistem) dovolj zrel, da lahko situacije oz. 

probleme rešuje na kakovostno višji ravni. V manjši meri, vendar nepogrešljivo, pa 

razvoj spodbudita tudi socialno okolje in otrokova lastna aktivnost. (Nemec, Krajnc 

2011, str. 72) 
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Pomembni dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in socialne 

interakcije. Z odraščanjem zori tudi živčni sistem, ki nam omogoča, da pridobivamo 

vse več miselnih struktur, ki se med seboj povezujejo. Za razumevanje sveta pa 

potrebujemo čim več  raznolikih izkušenj s stvarmi, ki so okoli nas. Torej otrok znanje 

pridobi preko aktivnih izkušenj  z zunanjim svetom, socialni odnosi pa ga usmerjajo, 

da pri mišljenju ne upošteva le svojega vidika in postane bolj objektiven. Tisti, ki bolj 

razvijejo svoje mišljenje, se hitreje in bolje prilagodijo na okolje in se nanje bolje 

odzovejo. (Nemec, Krajnc 2011) 

Vpliv odraslih na otrokov razvoj ni v poučevanju otroka, ampak naj bi do tega prišel 

otrok sam s preizkušanjem. Odrasli naj otroku zagotovijo spodbudno in raznoliko 

okolje, ki otroku omogoča čim več izkušenj. (Nemec, Krajnc 2011) Za Vigotskega je 

pri učenju in razvoju mišljenja ključnega pomena otrokova igra. Ta mu omogoča 

razvijanje spretnosti, ki so pomembne za medsebojne odnose, osebne in poklicne 

aktivnosti. (Nemec, Krajnc 2011, str. 85) 

5.3.1 Javni vrtec in montessori vrtec 

Področje narave razvija naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnosti za 

uvidevanje in reševanje  problemov, postavljanje hipotez, povzemanje bistva ter 

oblikovanje konceptov. Ti procesi v otroku potekajo nezavedno. (Bahovec idr., 2009) 

»Otrok ob pridobljenih matematičnih izkušnjah in znanju spoznava, da je mogoče 

nekatere vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« 

strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato rad išče še nove in nove situacije, 

ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditev 

njegovega načina in smeri razmišljanja.« (Bahovec, 2009, str. 64)   

V tabeli 7 so cilji naravoslovja, matematike, vsakdanjega življenja in znanosti. 
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Tabela 7: Primerjava ciljev javnega in montessori vrtca s področja kognitivnih funkcij 

Javni vrtec Montessori vrtec 

 Spoznava, odkriva in primerja, dojema 

podobnosti in razlike (živo in neživo 

naravo, živa bitja, njihova okolja, svoje 

telo, telesne podobnosti, spremembe v 

življenju, pri živih bitjih in neživi naravi, 

vode in drugih tekočin, mivke in drugih 

snovi ter zmesi, svetlobo). 

 Prepoznava različnosti in podobnosti 

predmetov in slik (živo in neživo 

naravo, okolje, sebe, spremembe, 

snovi …). 

 Razvija spretnosti zavedanja sveta 

okoli sebe. 

 Pridobiva predstavo o tem, kdaj se je 

kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

 Utrjuje zaporedja. 

 Seznanjanje z matematiko v 

vsakdanjem življenju. 

 Dejavnosti vsakdanjega življenja otroku 

pomagajo na več področjih – razvoj 

jezika, miselnih možganskih povezav 

… 

 Otrok od poimenovanja posamičnih 

predmetov postopno pride na štetje in 

razlikovanje med številom in 

števnikom. 

 Otrok razvija miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje in odštevanje. 

 Utrjuje linearno štetje. 

 Se uči štetja s preskakovanjem 

(ritmično štetje, poštevanka) ob 

konkretnem materialu. 

 Pridobiva izkušnje z metričnim 

sistemom in povezuje konkretni 

decimalni sistem z abstraktnim 

(številkami). 

 Spoznava osnovne operacije: 

seštevanje, odštevanje, množenje, 

deljenje s konkretnim materialom. 

 Razumeti logično napredovanje 

rezultatov. 

 Otrok klasificira in razvršča.  Klasificira in razvrsti, razlikuje z vsemi 

čutili. 

 Otrok preverja smiselnost dobljene 

rešitve problema. 

 Otrok preverja pravilnost dobljene 

rešitve.  

 Otrok spoznava strategije med 

merjenjem in štetjem ter različne in 

skupne lastnosti snovi, ki jih merimo, in 

/ 
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posameznih objektov, ki jih štejemo. 

 Razvijanje matematičnega mišljenja.  Pomagati otroku, da bo razvil čut za 

red (osebno razmišljanje, sprejemanje 

odločitev, razvoj reda v njegovem 

življenju). 

 Otrok išče, zaznava in uporablja 

različne možnosti reševanja problema. 

/ 

/  Pridobiva predstavo o enicah, 

deseticah, stoticah in tisočicah. 

5.3.2 Primerjava   

Oba koncepta omenjata glagole prepoznava, razlikuje, primerja, razvija, razvršča. 

Prav tako oba otroku omogočata razvoj predstave o zaporedju dogodkov, pomen 

vsakdanjega življenja za razvoj miselnih možganskih povezav ter omenjata štetje in 

razvoj miselnih operacij za seštevanje in odštevanje, montessori vrtec pa dodaja še 

desetiški sistem, množenje in deljenje ter poudarja razumevanje logičnega 

napredovanja rezultatov. V javnem vrtcu otroci preverjajo smiselnost dobljene rešitve 

problema, otroci v montessori vrtcu pa preverjajo pravilnost dobljene rešitve pri 

dejavnosti in ob tem prav tako rešujejo probleme. V javnem vrtcu omenjajo 

spoznavanje strategij med merjenjem in štetjem. Oba koncepta razvijata mišljenje, pri 

tem javni vrtec omenja matematično mišljenje (iz ciljev je razvidno, da tudi 

montessori). Montessori vrtec pridobiva še predstavo o deseticah, stoticah in 

tisočicah. Prav tako pa oba koncepta razvijata in spodbujata sposobnost rabe jezika, 

razvoj besedišča in razumevanje različnih pojmov.   

Oba koncepta sicer zavzemata tudi cilje v povezavi z jezikom, ki so pomembni tudi 

za razvoj mišljenja, vendar bom o njih pisala v naslednjem poglavju. 

5.4 Jezik 

Ena od razlag učenja se imenuje funkcijski pristop, ki pravi, da je otrokova primarna 

motivacija za osvajanje jezika njegova želja po komunikaciji. Samo izpostavitev 

zvokom govora še ni zadosten pogoj za osvojitev jezika. (Nemec, Krajnc 2011) 

Veliko raziskovalcev je mnenja, da je jezik pomembna in nujna podpora otrokovemu 

mišljenju na stopnji konkretnologičnega mišljenja. Logika pa se  lahko pojavi že pred 

jezikom. Tako so otroci sposobni probleme razvrščanja konkretnega materiala 
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reševati veliko prej, kot lahko isti problem rešijo besedno. Kljub temu pa ima govor 

veliko in aktivno vlogo ob izpopolnjevanju mišljenja in razvijanju miselnih struktur, 

izredno pa na stopnji formalnega mišljenja. Omeniti je potrebno, da je pomembno 

povezan z različnimi okoljskimi dejavniki (družina, vrtec …). (Nemec, Krajnc 2011) 

5.4.1 Javni vrtec in Montessoti vrtec 

Jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju vključujejo široko polje sodelovanja in 

komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in spoznavanje 

nacionalne in svetovne književnosti. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, 

čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi 

jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko in skladenjsko-pomensko, razvoj 

jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Od tretjega leta starosti pa je 

pomemben razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti. (Bahovec, 2009) 

Montessori program vsebuje dejavnosti, ki spodbujajo govorjenje, poslušanje, branje 

in pisanje. Področje jezika je prepleteno z drugimi, kjer pridobiva bogat besednjak 

(zaznavanje, znanost, jezik), motoriko in koordinacijo, potrebno za pisanje (praktično 

življenje) ter zbranost in vztrajnost, potrebno za branje (vsakdanje življenje). Jezik 

pridobivajo s pomočjo pozitivnih interakcij med odraslimi in otroki ter med otroki. 

Pomembno je, da z otrokom veliko govorimo, beremo knjige, uporabljamo rime in 

pesmi; pripravljamo okolje, kjer so otroške ideje in igre vrednota in jih uporabljamo 

kot temelj za nadaljnje raziskovanje in razvoj. Nudimo razvoj za samostojno uporabo 

jezika. Otroka poslušamo. Če ima otrok pozitivno samopodobo, bo razvoj jezika 

uspešnejši. (Kordeš, 2004) 

 V tabeli 8 so cilji jezika obeh konceptov: 
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Tabela 8: Primerjava ciljev javnega in montessori vrtca s področja jezika 

Javni vrtec Montessori vrtec 

 Jezik kot objekt igre. / 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih 

jezikov ter lastne in drugih kultur. 

 Razvija spretnosti zavedanja različnosti 

sveta okoli sebe. 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje 

jezika. 

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih 

literarnih del za otroke. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju 

pravljic ter drugih literarnih del razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika; 

spoznava moralno-etične dimenzije; s 

književno osebo se identificira ter 

doživlja književno dogajanje. Otrok 

posluša različne literarne zvrsti ter 

spoznava razlike in podobnosti med 

njimi. 

 Otrok spoznava besedo in knjigo kot vir 

informacij. 

 Raziskuje in analizira znani jezik na 

različne načine in s pomočjo različnih 

materialov. 

 

 Razvijanje neverbalnih komunikacijskih 

spretnosti. 

 

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti 

(artikulacija, besednjak, besedila, 

komunikacija …). 

 Razširja besedišče. 

 Poimenuje predmete in dele predmetov 

v realnosti ter na slikah. 

 Spoznavanje simbolov pisnega jezika.   Seznanja se s simboli za posamezne 

glasove abecede. 

 Odkriva, da imajo glasovi pomen. 

 Sliši, da so besede sestavljene iz 

glasov. 

 Povezuje simbole z glasovi s pomočjo 

mišičnega in vizualnega spomina. 

 Učenje in prepoznavanje posameznih 

črk. 
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 Otrok razvija predbralne in predpisalne 

sposobnosti in spretnosti. 

 

  Pripravlja se na pravo branje in 

pisanje. 

 Razvija spretnosti za poslušanje in 

prepoznavanje zvokov ter glasov. 

 Zazna in ubesedi razlike med predmeti 

oz. slikami in besedami. 

 Prepoznava različnosti in podobnosti 

predmetov, slik in besed.  

 Razvija spretnosti, potrebne za branje 

in pisanje. 

 Prepoznava, da imajo besede in 

glasovi pomen. 

 Prepoznava, da je branje interpretacija 

zapisane misli druge osebe. 

 Prepoznava in izraža zlogovanje 

besed. 

 Prepozna prvi, srednji in zadnji glas. 

 Sestavlja glasove v besede. 

 Razvija fine motorične spretnosti v 

pripravi za pisanje (z uporabo pikala, 

škarij, krede …). 

 Razvija nadzor nad pisalom v svoji roki 

-  lahkotno pritiska. 

/  Raziskuje in analizira jezik ter ga 

reproducira z grafičnimi simboli. 

/  Razvija sposobnost pisanja in 

razumevanja zapisanega. 

/  Spodbujanje veselja in samozavesti ob 

uspehih branja. 

 Spodbujanje sposobnosti za branje s 

pomočjo notranje motivacije in 

zavzetosti. 

 Tekoče branje. 

 Krepiti spretnosti bralnega 
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razumevanja. 

 Doživeti, da imajo besede svojo 

nalogo. 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša 

jezik in je vključen v komunikacijske 

procese z otroki in odraslimi. 

/ 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. / 

 Otrok razvija sposobnost rabe jezika v 

povezavi z mišljenjem pri oblikovanju  

predpojmovnih struktur (število, 

količina, teža, prostor, čas) in pri 

medsebojnih odnosih. 

 Raziskuje jezik, besede. 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi 

telesa. 

 Omenja pri umetnosti. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v 

nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovih, besednih igrah in šalah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem.  

 Omenja pri umetnosti. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v 

različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih ter v 

različnih socialnih situacijah. 

 Delno omenjeno pri vedenju. 

 Otrok razvija medvrstniške interakcije. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega 

sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta. 

/ 

 Otrok razvija sposobnosti miselnega in 

čustvenega sodelovanja v literarnem 

svetu. 

/ 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, 

zabavo, povezuje estetsko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do 

literature. 

/ 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) 

/ 
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med narečjem/pogovornim jezikom in 

knjižnim govorjenim jezikom. 

 Otrok razvija zmožnost odzivati se na 

neverbalno izražanje želja in predlogov 

drugih. 

/ 

 Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih 

ravneh (od glasovne in oblikoslovne do 

skladenjske in pomenoslovne). 

 

 Priprava na slovnico.  

 Spoznati strukturo/zgradbo stavkov.  

 Seznanitev s pridevnikom in njegovo 

vlogo kot opisom samostalnika. 

 Postati pozoren na vlogo povedka, 

osebka in predmeta. 

 Prepozna povezavo med pridevnikom 

in samostalnikom. 

 Otrok doživlja in spoznava verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave in 

reševanja problemov.  

/ 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.   Išče besede na določen glas in 

sestavljanje besed v stavek (pisanje 

kratkih zgodb). 

/  Razširiti otrokov besednjak in mu 

pomagati pri klasifikaciji pojmov iz 

njegove okolice, da bi dobil notranji red 

in jasnost v svojih mislih.  

/  Izboljšanje otrokovega govornega 

izražanja. 

5.4.2 Primerjava  

Same cilje ima javni vrtec veliko širše zapisane kot montessori vrtec. Vključuje 

ločevanje med narečnim in knjižnim jezikom, zmožnost odzivanja na neverbalno 

izražanje želja, razvijanje jezikovnih zmožnosti v različnih funkcijah, poslušanje 

pravljic in identificiranje s književno osebo, ločevanje literarne zvrsti, spoznavanje 

knjig kot vira informacij, pridobivanja pozitivnega odnosa do literature, doživljanje 

verbalne komunikacije kot vira ugodja in reševanja konfliktov. Komunikacijske 

procese v ciljih omenja le javni vrtec.  Eda Šteblaj, ki je v Sloveniji edina montessori 
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terapevtka in dobra poznavalka montessori pedagogike, pravi, da se zgoraj omenjeni 

cilji, ki so navedeni le v Kurikulumu za vrtce prav tako uresničujejo v montessori 

vrtcu. Kot že omenjeno v ciljih programa montessori vrtca, knjige niso omenjene, 

vendar imajo v sobah, kjer otroci preživljajo svoj čas, knjižne kotičke prav tako kot v 

javnih vrtcih. Place (2012) v priročniku 100 dejavnosti za učenje branja in pisanja po 

metodi Montessori knjigi posveti posebno poglavje. V njem piše o usmerjanju otroka 

v spoštljiv in ljubeč odnos do knjige, obračanju strani, napotkih za glasno branje 

zgodb, ureditev bralnega kotička in spodbudi za obisk knjižnice. Pa tudi Kordeš 

(2004) omenja, da je branje knjig pomembno, kar pa seveda zagovarja tudi javni 

vrtec. 

Oba koncepta imata skupno tudi: razširjanje besedišča, ki se močno povezuje tudi z 

ostalimi področji, spodbujanje jezikovnih zmožnosti, razvijanje spretnosti za 

poslušanje in prepoznavanje zvokov ter poslušanje jezika. Več o razvijanju 

poslušanja pa je omenjeno tudi v poglavju o senzoričnih funkcijah. Otrok v obeh 

vrtcih zazna in ubesedi razlike med predmeti, slikami ter se uči samostojno 

pripovedovati. Otroci v montessori vrtcu pripovedujejo in pišejo krajše zgodbice. Oba 

koncepta raziskujeta jezik in ga povezujeta z razvijanjem miselnih povezav.  

Javni vrtec glede priprave na branje in pisanje konkretno izpostavi cilje: otrok razvija 

predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; spoznava simbole pisnega 

jezika; spoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem; spoznava 

knjigo kot vir informacij. V montessori vrtcu pa vključujejo sledeče cilje s področja 

priprave na opismenjevanje: otrok se pripravlja na prvo branje, razvija spretnost in 

potrebe za branje in pisanje,  seznanja se z glasovi abecede, povezuje simbole z 

glasovi, prepoznava, da imajo besede in glasovi pomen, prepoznava, da je branje 

interpretacija zapisane misli drugega, prepoznava in izraža zlogovanje besed, razvija 

finomotorične spretnosti. Slednje pa je zapisano tudi v cilju Kurikuluma za vrtce s 

področja gibanja. Montessori vrtec poleg že zgoraj omenjenega razvija še 

sposobnost pisanja in razumevanja zapisanega, otrok pa ima tudi izkušnjo prvega 

branja. 

Ob celotnem pogledu na cilje jezika iz montessori programa je celotno področje 

jezika premalo opisano in opredeljeno, predvsem z vidika književnega in literarnega 

dela, saj ga montessori vrtec nikakor ne izključuje, ampak ga zelo ceni in spodbuja. 
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5.5 Vedenje (pozornost, interakcija z drugimi) 

Pozornost je proces, s katerim posameznik izbira informacije iz okolja, zato je 

ključnega pomena pri njegovem zaznavanju. (Nemec, Krajnc 2011, str. 68) 

Med zaznavnimi sposobnostmi sta za proces opismenjevanja pomembni dve: 

pozornost in zaznavanje prostora. Pozornost omogoča otroku selektivno usmerjanje 

miselne energije. Pri branju in pisanju so otroci sposobni svojo pozornost nadzorovati 

in usmerjati od sporočila do sporočila. (Ristič, 2011, str. 32) 

Emocionalno nezrel otrok lahko izgubi motivacijo za učenje, slabo kontrolira svoje 

postopke in šolsko disciplino težko prenaša, to pa prinese slabšo socialno sprejetost 

med vrstniki. Otroci se ga lahko začnejo izogibati ali se mu posmehovati, kar bo 

zmanjšalo že tako slabo šolsko motivacijo. (Krajnc, 1994) 

5.5.1 Javni vrtec in montessori vrtec 

V vsakdanjem življenju otroci delajo realne, tj.  prave dejavnosti, ki vključujejo 

povezovanje roke in razuma ter tako povečujejo sposobnost koncentracije, kar je 

najboljša možna priprava za intelektualno delo. Otroku pustimo, da si vzame čas za 

dejavnost, tako razvija koncentracijo in zbranost. Ker dejavnost izbira samostojno in 

jo izvaja samostojno, razvija tudi samostojnost. Razvija čut za red, ko osebno 

razmišlja, sprejema odločitve in razvija red v njegovem življenju. (Kordeš, 2004) 

Izbrani cilji za vedenje so iz področij družbe, narave in gibanja ter vsakdanjega 

življenja in jezika. 
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Tabela 9: Primerjava ciljev javnega in montessori vrtca z vidika vedenja 

Javni vrtec Montessori vrtec 

 Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več 

otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, 

razumevanje in sprejemanje stališč, 

vedenja in občutij drugih, menjavanje 

vlog, vljudnost v medsebojnem 

komuniciranju itn.). 

 Spoznavanje pomena sodelovanja v 

igralni skupini, medsebojne pomoči in 

»športnega obnašanja«. 

 Razvoj socialnih spretnosti, vljudnost in 

spoštljivost postaneta del otroka. 

 Razvoj zavedanja potreb drugih in 

potrpežljivosti 

 

 Otrok se seznanja s pravili v skupini in 

vrtcu, ki jih sooblikuje na osnovi 

razumevanja razlogov zanje, ter s 

posledicami ob prekršitvi sprejetih 

pravil sprejemljivega vedenja, 

utemeljenega v neomejevanju pravic 

drugih. 

/ 

 Otrok se seznanja z varnim vedenjem 

in se nauči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih: doma, v prometu, v 

vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, 

obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, 

zabavah itn. 

/ 

 Otrok spozna, da ima urejanje prostora 

in lega predmetov določen namen. 

/ 

 Otrok spoznava delovni proces in 

razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. 

 Razviti organizacijske sposobnosti. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno 

upoštevati pravila. 

/ 

/  Razvoj samodiscipline in notranjega 
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miru. 

/  Razvoj samozaupanja, dobre 

samopodobe.  

 Razvoj koncentracije in samostojnosti. 

Naučiti se zaporedja dejavnosti in 

občutka odgovornosti. 

/  Usmerjanje otroka k realnosti, saj 

delajo znotraj realnega okolja. 

/  Spodbujanje k samovrednotenju svojih 

del, ne glede na pohvale in kritike 

drugih. 

5.5.2 Primerjava  

Ob pogledu na tabelo 9 lahko rečemo, da vključujeta oba koncepta vzgoje in 

izobraževanja cilje vedenja, vendar se prepletata v le približno petini ciljev. Torej oba 

koncepta skupaj dajeta pozornost razvoju socialnih spretnosti, vljudnosti, 

spoštljivemu odnosu do drugih ter pomoči drugim. Montessori vrtec omenja še 

zavedanje potreb drugih in potrpežljivost. Oba načina vzgoje in izobraževanja 

razvijata pri otrocih organizacijske sposobnosti, ki so izrednega pomena za 

opismenjevanje. Tako bi lahko rekli, da je to vse, kar imata skupnega. Iz vidika 

zapisanih ciljev že drži, a če pogledamo globlje v delovanje npr. Montessori vrtca, se 

lahko vprašamo npr.: »Ali tam nimajo nobenih pravil?« in podobno.  Javni vrtec ima 

namreč med cilji v Kurikulumu zapisano, da so otroci seznanjeni s pravili, ki jih skupaj 

postavijo, in so seznanjeni tudi s posledicami ob prekršitvi pravil.   

V Programu Montessori vrtca pa zasledimo seznam tipičnih »avtomatičnih« pravil, ki 

so: 

 Otrok si izbere material za delo s police in ga prenese na primerno mizo, 

preprogo, na polici je le po en primerek materiala. 

 Material lahko uporablja tako dolgo, kot želi (dokler z njim ravna spoštljivo). 

 P uporabi materiala ga vrne na svoje mesto na polico, v enakem stanju, kot ga 

je našel, da ga lahko uporablja naslednji. 

 Otroci pospravijo okolje v vrtcu: pobrišejo, če je kaj razlito, zavijejo preproge, 

pospravijo stole … po vsaki dejavnosti. 
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 Otrok lahko svobodno izbere, da dela sam; nobenega otroka ne silimo, da naj 

deli material, ki si ga je prvi izbral, s kom drugim. 

 otrok ima pravico, da ne izbere nobenega materiala oz. dejavnosti. 

 Otroci spoštujejo delo drugih otrok, okolje (materiale, prostore), vzgojiteljice in 

druge osebe. 

 Otroci povedo, ko jih kaj moti. 

 Ko opazujejo druge pri delu, se njihovega dela ne dotikajo in jih z ničimer ne 

motijo (pri delu me nihče ne moti in tudi jaz nikogar ne motim).  

Ob tem si otroci lahko zelo utrdijo organizacijske sposobnosti, se ne primerjajo med 

seboj, znajo počakati in pri delu v manjših skupinah si porazdelijo vloge. Razvijejo si 

samodisciplino in notranji mir,  krepijo si samozaupanje ter pridobivajo dobro 

samopodobo. Poleg tega Program Montessori vrtca omenja še razvoj koncentracije, 

samostojnosti,  učenje zaporedja dejavnosti in občutka odgovornosti. Javni vrtec 

sicer s cilji ne omenja teh veščin, vendar jih prav tako razvija. Otroke usmerjajo k 

realnosti, saj imajo otroci vse materiale iz realnih materialov, oblik in barv, le velikost 

je prilagojena otrokom. Otroci so spodbujeni k samovrednotenju svojih del, kar jim v 

veliki meri omogoča tudi material, s katerim delajo. 

Javni vrtec omenja seznanjanje z učenjem varnega vedenja v različnih okoljih ter 

namen urejanja prostora, kar pa tudi montessori vrtec omenja v pravilih, saj otroci 

vedno pospravijo za seboj. Otroci javnega vrtca se tudi uvajajo v igre, kjer je 

potrebno upoštevati pravila.  

V montessori vrtcu so dejavnosti zasnovane tako, da otrok povečuje sposobnost 

koncentracije, prav tako imajo več možnosti delati individualno ali v manjših skupinah 

ter v umirjenem in tihem prostoru, kar otroku omogoča zbranost. Pri dejavnosti lahko 

vsak otrok sledi lastnemu ritmu. Imajo tudi velik poudarek na negovanju čuta za red 

tako v igralnici kot tudi v njegovem življenju.   

Oba koncepta vzgoje in izobraževanja torej vključujeta cilje vedenja, vendar se 

nekateri med seboj skladajo, drugi pa nekoliko razlikujejo. Velika razlika je v naravi 

dela. Ne morem reči, da ima prvi ali drugi koncept vzgoje in izobraževanja boljši 

pristop. Res pa je, da je za opismenjevanje izrednega pomena, da ima otrok razvite 

organizacijske sposobnosti, kar omenjata oba koncepta vzgoje in izobraževanja. 

Poleg tega sta pomembni koncentracija in pozornost, da otrok lahko sledi navodilom.  
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Oba koncepta razvijata pri otrocih zaznavanje z več kanalov. Za razvoj 

opismenjevanja sta pomembna predvsem vizualni in slušni kanal, kar spodbujata 

tako javni kot Montessri vrtec.   

Koordinacijo, orientacijo in fino motoriko moramo omeniti ob povezavi gibanja in 

predopismenjevanja. Pri primerjavi ciljev je razvidno, da tako javni kot montessori 

vrtec pri otroku spodbujata razvoj omenjenih spretnosti. Montesori vrtec poleg 

gibanja tudi na področju vsakdanjega življenja razvija drobno motoriko, prav tako jo 

omenja pri jeziku, javni vrtec pa zavzame potrebne cilje s področja gibanja. Oba 

koncepta razvijata predmatematične veščine, montessori pa tudi matematične 

veščine. 

Oba koncepta razvijata organizacijske in socialne spretnosti ter spodbujata otroke k 

upoštevanju pravil. Programa se med seboj v delovanju vseeno nekoliko razlikujeta, 

in sicer v tem, da  montessori vrtec otrokom daje več možnosti, da si bolje razvijejo 

koncentracijo in samovrednotenje, poleg tega pa izredno negujejo tudi čut za red. 

Med seboj se koncepta razlikujeta tudi v pogledu in razumevanju otroka. Velik 

poudarek je na liku in drži odraslega. Zanj veljajo enaka pravila kot za otroka (če 

govorimo tiho, govorimo vsi tiho …), sicer pa je drža odraslega tudi v javnem vrtcu 

pomembna. 

Tako javni kot montessori vrtec imata področje jezik, ki pri otrocih razvija uporabo 

jezika. Zavzame tudi cilje, ki spodbujajo porajajočo se pismenost. V Kurikulu za vrtce 

zasledimo bistven cilj: »Otrok razvija predbralne in predpisalne spobnosti in 

spretnosti«. Montessori pa ima več ciljev, ki se nanašajo na porajajočo se pismenost, 

poleg tega pa sta navedena tudi cilja: »Ima izkušnjo pravega branja ter razvija 

sposobnost pisanja in razumevanje zapisanega«. Torej so otroci v javnem vrtcu 

spodbujeni k razvijanju predopismenjevalnih spodobnosti, otroci montessori vrtca pa 

imajo že v vrtcu osebno izkušnjo branja in pisanja.     

Ob primerjavi Kurikuluma za vrtce in Programa Montessori vrtca je razvidno, da so v 

Kurikulumu za vrtce cilji bolj dodelani kot pa cilji v Programu Montessori vrtca. Zato bi 

bilo dobro obnoviti Program Montessori vrtca in dodati še manjkajoče cilje, ki jih pri 

otrocih že sedaj razvijajo. Javni vrtec pa bi lahko po montessori vrtcu prevzel 

določene elemente ali metode, saj bi le te obogatile dejavnosti in napredek otrok v 

javnih vrtcih. 
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6  CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskovanja je ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med otroki, ki 

obiskujejo javni vrtec (delujoč po Kurikulumu za vrtce), in otroki, ki obiskujejo 

montessori vrtec, ter ali obstajajo statistično pomembne razlike med 5- in 6-letnimi 

otroki. 

6.1 Hipoteze 

6.1.1 Globalni hipotezi 

H1: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na delu 

A. 

H2: Med otroki javnega in montessori vrtca obstajajo statistično pomembne 

razlike na delu A. 

6.1.2 Specifične hipoteze 

H1.1: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju pozornosti, koncentracije, vedenja in uravnavanja vedenja. 

H1.2: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju motorike. 

H1.3: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju komunikacije in sociopragmatike.  

H1.4: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju govorno – jezikovnega razumevanja in izražanja.  

H1.5: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju verbalnega spomina. 

H1.6: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

grafično vizuoperceptivnem področju, področju percepcije in imenovanja 

barv. 

H1.7: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju časovne in prostorske orientacije. 

H1.8: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju mentalnih veščin. 
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H1.9: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju predopismenjevalnih veščin. 

H1.10:  Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju grafemskega zavedanja in grafomotorike. 

H1.11:  Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju predmatematičnih veščin. 

H1.12:  Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju metakognicije. 
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7 METODE DELA 

7.1 Vzorec otrok vključenih v raziskavo 

V raziskavo je bilo vključenih 60 predšolskih otrok. Od tega 45 otrok iz javnega vrtca 

in 15 otrok in montessori vrtca; 40 otrok je bilo starih 5 let (od tega 27 iz javnega ter 

13 iz montessori vrtca), 20 otrok pa 6 let (od tega 18 iz javnega ter 2 iz montessori 

vrtca). 

V raziskavo so bili vključeni javni vrtec Mladi rod iz Ljubljane, Rahelin vrtec iz Preske 

pri Medvodah ter Hiša otrok iz Maribora. Slednja dva predstavljata montessori 

koncept vzgoje in izobraževanja. Vprašalnik je izpolnilo 59 vzgojiteljic in 1 pomočnica 

vzgojiteljice, in sicer od marca 2012 do julija 2012 ter v decembru 2012. 

Tabela 10: Vzorec otrok glede na starost in vrtec, ki ga  obiskujejo 

Starost (let) 
Število 
otrok 

Javni vrtec 
Montessori 
vrtec 

Odstotek 
otrok 

5 40 27 13 66,7 

6 20 18 2 33,3 

Skupaj 60 45 15 100 

 

Graf 1: Starost otrok v mesecih v zajetem vzorcu 

 



 
 

62 

Iz grafa 1, ki prikazuje starost otrok v mesecih, je razvidno, da je vzorec 5-letnih otrok 

zajel po mesecih dokaj enakomerno porazdelitev starosti (60−71 mesecev; povprečje 

65,9 meseca), vzorec 6-letnih otrok je pa nasprotno zajel dokaj neenakomerno 

porazdelitev starosti po mesecih (72-83 mesecev; povprečje 74,1 meseca), saj se 

starost vseh otrok giblje v prvi polovici šestega leta. Pri analizi rezultatov med 5- in 6-

letnimi otroki je zato smiselno upoštevati tudi te podatke. 

Tabela 11: Vzorec otrok glede na spol 

Spol Število otrok Odstotek 

Dečki 33 55,0 

Deklice 27 45,0 

Skupaj 60 100,0 

 

Tabela 11 prikazuje, da je bilo v raziskavo vključenih 33 dečkov (55 %) in 27 (45 %) 

deklic. 

Tabela 12: Vzorec otrok glede na število otrok v družini 

Število otrok v 
družini 

Število otrok Odstotek 

1 18 30,0 

2 26 43,3 

3 10 16,7 

4 5 8,3 

 

Tabela 12 prikazuje, da je bilo v raziskavo vključenih največ otrok  iz družin, v katerih   

imajo po dva otroka (43,3 %), najmanj otrok iz družin s štirimi otroki (8,3 %). 

Tabela 13: Vzorec otrok glede na zaporedje rojstva otroka 

Zaporedje 
rojstva otroka 

Število otrok Odstotek 

1. 36 60,0 

2. 17 28,3 

3. 4 6,7 

4. 2 3,3 
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Največ otrok je prvorojencev (60 %), najmanj pa četrtorojencev (3.3 %), kar je 

razvidno iz tabele 13. 

Tabela 14: Vzorec otrok glede na število ur, ki jih otrok preživi v vrtcu 

Št. ur, ki jih otrok 
preživi v vrtcu 

Število otrok Odstotek 

6 5 8,3 

7 9 15,0 

8 30 50,0 

9 16 26,7 

 

Tabela 14 prikazuje, da otroci, ki so bili vključeni v raziskavo, preživijo v vrtcu od 6 do 

9 ur dnevno. 50 % otrok preživi v vrtcu 8 ur, skoraj za polovico manj otrok pa po 9 ur 

dnevno. Le 8,3 % otrok je v vrtcu prisotnih 6 ur. 

Tabela 15: Vzorec otrok glede na to s kom preživi največ časa 

S kom preživi največ 
časa, ko ni v vrtcu? 

Število 
otrok 

Odstotek 

družina 35 58,3 

mama 9 15,0 

družina, stari starši 8 13,3 

družina, varuška 1 1,7 

mama, babica, stric 1 1,7 

mama, brat 1 1,7 

mama, teta, stari starši 1 1,7 

oče 1 1,7 

stari starši 1 1,7 

nenavedeno 2 3,3 

 

Tabela 15 prikazuje, da  otroci, ki so vključeni v raziskavo, preživijo največ časa z 

družino. 
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7.2 Spremenljivke  

Neodvisne spremenljivke: 

 primerjava med 5 in 6 let starimi otroki: 

- starost, izražena v letih in mesecih; 

 primerjava med javnim in montessori vrtcem: 

- spol: moški, ženski. 

Odvisne spremenljivke: 

 pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja; 

 motorika; 

 komunikacija in sociopragmatika; 

 govorno–jezikovno razumevanje in izražanje; 

 verbalni spomin; 

 grafično vizualno področje, percepcija in imenovanje barv; 

 časovna in prostorska orientacija; 

 metalitarne veščine; 

 predopismenjevalne veščine; 

 grafemsko zavedanje in grafomotorika; 

 predmatematične veščine; 

 metakognicija. 

Spremenljivke se vrednotijo na lestvici od 1 od 5, kjer pomeni: 1 = nikoli/nič, 2 = 

redko/zelo malo, 3 = včasih/malo, 4 = pogosto/precej, 5 = vedno/veliko. 

Dodatna področja: 

 dominantnost, 

 introvertiranost/ekstravertiranost, 

 utrudljivost in nasičenost. 

7.3 Merski inštrument in karakteristike 

Uporabljen je bil Vprašalnik za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred 

vstopom v šolo oz. ob vstopu vanjo, s katerim smo izvedli raziskavo. Omenjeni 

vprašalnik je bil oblikovan v začetku leta 2011 na podlagi študija domače in tuje 

literature ter pregledu različnega instrumentarja, ki je bil izdelan za predšolske otroke 

kot tudi na podlagi lastnih izkušenj. Oblikovale so ga: Ozbič, Kogovšek, Ferluga in 

Zver z namenom zgodnjega odkrivanja otrok z indikacijami morebitnih učnih težav in 
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odkrivanju močnih področij otrok. Vprašalnik je razdeljen na dva dela. Prvi del (A) pri 

otroku preverja določeno veščino ali spretnost. Ta področja so: pozornost, 

koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja, motorika, komunikacija in 

sociopragmatika, govorno–jezikovno razumevanje in izražanje, verbalni spomin, 

grafično vizualno področje, percepcija in imenovanje barv, časovna in prostorska 

orientacija, metalitarne veščine, predopismenjevalne veščine, grafemsko zavedanje 

in grafomotorika, predmatematične veščine in metakognicija. Drugi del (B) 

vprašalnika ocenjuje otrokova močna področja, vendar le-ta niso vključena v 

raziskavo. Med prvim in drugim delom se preverja še otrokova dominantnost roke, 

noge, očesa in ušesa, otrokovo ekstravertnost oz. introvertnost ter utrudljivost in 

nasičenost. Na začetku vprašalnika so navedena navodila za izpolnjevanje in 

vprašanja o splošnih podatkih o otroku, na koncu vprašalnika pa kontaktni podatki o 

izpolnjevalcu vprašalnika. 

Veljavnost  

Vprašalnik so vsebinsko kot jezikovno pregledale tako avtorice kot tudi vzgojitelji v 

vrtcih, učitelji v 1. razredih osnovne šole, specialni pedagogi, sociologi in psihologi. 

Na podlagi njihovih komentarjev je bil vprašalnik popravljen oziroma spremenjen. 

Srečanja in posveti med različnimi strokovnjaki so privedla do končne verzije 

vprašalnika. 

Zanesljivost 

Za analizo zanesljivosti vprašalnika smo uporabili Cronbachov koeficient α (alfa). 

Vrednosti, ki jih Cronbach α lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je α večji od 0,8, 

pomeni, da gre za visoko zanesljivost vprašalnika. 

S testom Cronbach alfa se preverja korelacijo med trditvami znotraj posameznih 

sklopov vprašanj. Koeficient lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. O zanesljivosti 

lahko govorimo, kadar je vrednost koeficienta višja od 0,7. 
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Tabela 16: Test zanesljivosti za posamezna področja za N = 45+15 

Področje 
Število 
indikatorjev 

N 
Cronbach 
alfa 

Pozornost, koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

24 60 0,969 

Motorika 6 60 0,940 

Komunikacija, sociopragmatika 5 60 0,847 

Govorno-jezikovno razumevanje in 
Izražanje 

18 60 0,971 

Verbalni spomin 3 60 0,912 

Grafično vizuoperceptivno področje, 
percepcija in imenovanje barv 

10 60 0,957 

Časovna in prostorska orientacija 2 60 0,849 

Metaliterarne veščine 7 60 0,950 

Predopismenjevalne veščine 13 60 0,958 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika 4 60 0,889 

Predmatematične veščine 8 60 0,963 

Metakognicija 2 60 0,862 

Skupaj del A 102 60 0,992 

 

V Sloveniji sta že Zver (2011) in Vališer (2012) preizkusila instrumentarij, ki pri 

predšolskih otrocih in otrocih v 1. razredu preverja veščine, vedenja in zmožnosti ob 

vstopu v šolo, za ta namen je bil leta 2011 vprašalnik na novo sestavljen.   

V naši raziskavi smo za prikaz notranje skladnosti med posameznimi deli vprašalnika 

izračunali koeficient zanesljivosti Cronbach alfa. Iz tabele 16 je razvidno, da 

vprašalnik skupaj dosega zelo visoko zanesljivost s koeficientom 0,992. Koeficienti 

za posamezna področja se pa gibljejo med 0,847 in 0,969, kar tudi kaže na visoko 

zanesljivost.  

Podobne koeficiente zanesljivosti lahko razberemo v že narejenih raziskavah – Zver 

(2011) 0,991 in Vališer (2012) 0,954. 

Zver je v svoji raziskavi pridobila najnižji koeficient 0,507 na področju utrudljivosti in 

nasičenosti. Omenjeno področje smo v nadaljevanju premestili med dodatna 

področja. Predvidevamo, da bi koeficient dosegel višjo vrednost, če bi na tem 

področju uporabili oz. preverjali več kot dve trditvi. 

Kljub visoki zanesljivosti bi bilo v prihodnosti smiselno razmisliti o približno enaki 

razporeditvi števila trditev za posamezno področje oz. spremenljivko. S tem bi lahko 
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pri področjih z nižjim koeficientom dosegli višjo zanesljivost podatkov in hkrati bolj 

izenačili število trditev za posamezen kompozit. Vendar pa ima vprašalnik zaradi 

dobrih koeficientov zelo ustrezno vsebinsko veljavnost. Drugi način dopolnitve 

vprašalnika, pa bi bil lahko oblikovanje vprašalnika s ponderji. 

Objektivnost  

Vprašalnik na začetku vsebuje navodilo za reševanje. Izpolnjevalce spodbudi, da 

celoten vprašalnik najprej pregledajo, otroka nekaj dni opazujejo, nato pa odgovorijo 

na vprašanja, ki se nanašajo na otrokove veščine in vedenja. Vprašalnik so vzgojitelji 

reševali individualno. Če so ob reševanju naleteli na dvome, so se o tem pogovorili s 

svojimi sodelavkami, ki tudi dobro poznajo otroka. Odgovore so zabeležili na 

petstopenjski Likertovi lestvici. Tako so bili odgovori zaprtega tipa in s tem se je 

objektivnost povečala. 

Ekonomičnost 

Ekonomičnost se je dosegla s tem, da je veliko število trditev skrčenih in/ali 

združenih in smiselno uvrščenih po posameznih področjih. Za izpolnjevanje 

vprašalnika je potrebno približno 20 minut. Vprašalnik je izčrpen in hiter, saj daje v 

kratkem času zanesljive podatke o otroku. 

7.4 Način vrednotenja 

Ocenjevalci so posameznega otroka ocenjevali po trditvah (postavkah) znotraj 

posameznega področja. Za posamezno trditev so obkrožili ustrezno številko na 

petstopenjski Likertovi lestvici. Ocenjevalci so si pomagali z naslednjo lestvico: 1 = 

nikoli/nič, 2 = redko/zelo malo, 3 = včasih/malo, 4 = pogosto/precej, 5 = vedno/veliko. 

Obkrožiti je bilo potrebno ustrezno številko na lestvic od 1 do 5 na dvanajstih 

področjih, ki so skupaj vsebovala 102 trditvi. Nekaj vprašalnikov je bilo pomanjkljivo 

izpolnjenih in teh manjkajočih podatkov nismo upoštevali.  

Dela B v naši raziskavi nismo vključili. Vključili pa smo dodatna področja, kjer nas je 

zanimala dominantnost noge, roke, ušesa in očesa; tu so ocenjevalci obkrožili 

ustrezno črko (L = leva, D = desna). Zanimala nas je tudi introvertnost oziroma 

ekstravertnost. Uporabljena je bila petstopenjska Likertova lestvica z drugačnimi 

stopnjami: 1 = zelo introverten, 2 = introverten, 3 = uravnotežen, 4 = ekstraverten, 5 

= zelo ekstraverten, usmerjen navzven). Povprečja točk na delih o dominantnosti in 

ekstra-/-introvertiranosti nismo vključili v analizo.   
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Iz prvotne različice vprašalnika, ki ga je uporabila Zverova (2011) je bilo področje 

»utrudljivost, nasičenost« premaknjeno med dodatna področja.  

Maksimalno število točk, ki ga je mogoče pridobiti na delu A, ki smo ga vrednotili, je 

bilo 510, minimalno pa 102. 

7.5 Način izvedbe 

Ravnateljica javnega vrtca Mladi rod, kjer sem zaposlena, je bila obveščena o 

nastajanju te diplomske naloge. Odobrila je sodelovanje v raziskavi. Vzgojiteljice 

starejših skupin so bile za sodelovanje v raziskavi nagovorjene preko različnih 

aktivov  in tudi osebno. Razdeljeni so jim bili vprašalniki, ki so jih ocenjevale v času 

od marca do junija 2012.  

Vzgojiteljice montessori vrtca smo pridobili  s prošnjami po elektronski pošti. Prošnjo 

za sodelovanje so sprva dobili trije vrtci v ljubljanski regiji, od katerih je sodelovanje 

sprejel Rahelin vrtec v Preski pri Medvodah. Tu so vprašalnike izpolnjevali prav tako 

od marca do junija 2012. V novembru 2012 so bili k sodelovanju povabljeni še 

nekateri montessori vrtci in odzvala se je Hiša otrok v Mariboru. Vprašalnike so 

reševali v decembru 2012. Ostali montessori vrtci se zaradi drugih študij in raziskav 

niso mogli vključiti v raziskavo. 

7.6 Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Za 

obdelavo podatkov smo uporabili naslednje postopke: 

 metode deskriptivne statistike (aritmetična sredina, mediana, standardni 

odklon, minimum, maksimum, koeficient sploščenosti, koeficient asimetrije), 

 s koeficientom Cronbach alfa smo preverjali zanesljivost za posamezno 

področje, 

 za iskanje razlik na posameznih področjih med 5 in 6 let starimi otroki smo 

naredili t-test analizo, prav tako za iskanje razlik med javnim in montessori 

vrtcem. 
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8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

8.1 Prikaz rezultatov glede na starostno skupino otrok 

V tem poglavju bodo prikazani rezultati, ki so jih dosegli pet in šest let stari otroci. 

Pri analizi smo uporabili celoten vzorec otrok, pri čemer nismo posebej analizirali 

vzorca pet in šest let starih otrok iz javnega vrtca ter vzorca pet in šest let starih otrok 

iz montessori vrtca, ker sta bila pri slednjem samo dva otroka stara šest let.  

8.1.1 Skupni prikaz rezultatov za 5 in 6 let stare otroke 

Tabela 17: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za vse otroke vključene v raziskavo (za pet in šest let stare otroke) 

Področja del A 
5+6 let skupaj 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

60 4,02 0,790 4,19 2,00 5,00 -0,913 -0,076 

Motorika 60 4,37 0,785 4,67 2,17 5,00 -1,313 +0,823 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

60 4,04 0,787 4,20 2,00 5,00 -0,804 -0,101 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

60 4,33 0,790 4,61 1,72 5,00 -1,741 +2,505 

Verbalni spomin 60 4,32 0,817 4,67 1,67 5,00 -1,454 +1,635 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
percepcija in 
imenovanje barv 

60 4,43 0,784 4,80 1,50 5,00 -1,785 +3,020 

Časovna in prostorska 
orientacija 

60 4,42 0,869 5,00 1,50 5,00 -1,597 +1,941 

Metaliterarne veščine 60 4,50 0,797 4,86 1,57 5,00 -1,983 +3,537 

Predopismenjevalne 
veščine 

60 4,21 0,857 4,44 1,31 5,00 -1,181 +1,081 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

60 4,48 0,879 5,00 1,00 5,00 -2,180 +4,940 

Predmatematične 
veščine 

60 4,68 0,679 5,00 2,00 5,00 -2,411 +5,283 

Metakognicija 60 3,62 1,150 4,00 1,00 5,00 -0,548 -0,677 

Skupaj del A 60 4,27 0,722 4,55 1,76 5,00 -1,552 +2,035 
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Tabela 17 prikazuje opisno statistiko. Iz nje razberemo, da je celotni vzorec 

sestavljalo 60 otrok. Na posameznih področjih so bili otroci ocenjeni z visokimi 

točkami, saj je le vrednost  metakognicije 3,62, vsa ostala področja pa so višja od 4.  

Mediana, ki deli vzorec na dva enaka dela, je višja od aritmetičnih sredin. To pomeni, 

da ocenjevalci niso ocenjevali le s povprečno vrednostjo (srednja vrednost na 

vprašalniku je bila 3 = včasih/malo), ampak so njihove ocene v večini nihale med 

4,00 in 5,00. Zato so povprečne vrednosti visoke (nad 4 točk). Ocenjevalci so 

največkrat obkrožili 4 (pogosto/precej) in 5 (vedno/veliko). Tri področja imajo 

vrednost mediane 5, povprečne aritmetične sredine na teh področjih pa se gibljejo 

med 4,42 in 4,68 točk. To so naslednja področja: časovna in prostorska orientacija,  

grafemsko zavedanje ter predmatematične veščine. Zver (2011) v svoji raziskavi 

vrednost mediane 5 omenja na področju predmatematičnih veščin, Vališer (2012) pa 

na petih področjih (motorika, grafično vizuoperceptivno področje, grafično 

vizuoperceptivno področje, časovna in prostorska orientacija, grafemsko zavedanje, 

grafomotorika, predmatematične veščine). Zver (2011) navaja, da se najverjetneje 

dobro ocenjena področja nanašajo na veščine in spretnosti, ki jih otroci v vrtcu 

večinoma že obvladajo že veliko prej, zato so ocenjevalci otroke na tem področju 

ocenili z vedno/veliko oz. pogosto/precej, kar na lestvici pomeni 5 oz. 4. Druga 

možna razlaga je, da so bili ocenjevalci nekoliko premalo kritični do znanja in 

sposobnosti otrok ali pa so imeli do njih prenizka pričakovanja. 

Zver (2011) in Vališer (2012) sta v  svoji raziskavi ugotovila, da so najnižje rezultate 

dosegli otroci  na področju metakognicije (M = 3,43, M = 3,36) in ugotavljata, da je to 

logično, kajti otroci pri tej starosti še ne poznajo dobro svojih lastnih strategij. Tudi z 

našo raziskavo lahko to potrdimo, saj na področju metakognicije otroci dosegajo 

najnižje rezultate (M=3,62). 
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Graf 2: Grafični prikaz rezultatov za vse otroke (N=45+15) 

 

S standardnim odklonom lahko izmerimo, kako so razpršene vrednosti okoli 

aritmetične sredine populacije oz. vzorca. S standardnim odklonom pravzaprav 

ugotovimo različnost odgovorov anketirancev. Višja kot je vrednost standardnega 

odklona, bolj so enote v populaciji oz. vzorcu razpršene in obratno, nižja vrednost 

kaže na manjšo razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične 

sredine.  

Če vrednost standardnega odklona ne presega tretjine vrednosti aritmetične sredine, 

je njegova vrednost še vedno relativno majhna. V našem primeru je vrednost 

standardnega odklona 0,722, kar znaša manj, kot je tretjina vrednosti aritmetične 

sredine.  

Štiri petine (80 %) vrednosti se nahajajo v razmiku M – SD (3,54 točk) in M + SD 

(4,99 točk). V razmiku M – 2SD (2,83 točk) do M + 2SD (5,71 točk) se nahaja 96,6 % 

vseh rezultatov.  

Koeficienti sploščenosti po področjih so različni in se gibljejo med -0,101 (rahlo 

sploščena porazdelitev) in +5,280 (zelo koničasta porazdelitev). Na področjih z 

višjimi povprečnimi vrednostmi je porazdelitev bolj koničasta in obratno. 

Tudi skupni rezultat na delu A kaže dokaj koničasto porazdelitev (KS = +2,035). 

Asimetričnost porazdelitve je v levo tako na skupnem delu (KA = -1,552) kot tudi na 

vseh področjih. 
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8.1.2 Prikaz rezultatov za pet let stare otroke 

Tabela 18: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za pet-letne otroke 

Področja del A 
5 LET 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

40 3,99 0,781 4,15 2,00 5,00 -0,897 +0,190 

Motorika 40 4,30 0,802 4,58 2,17 5,00 -1,288 +1,017 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

40 4,02 0,812 4,20 2,00 5,00 -0,628 -0,398 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

40 4,37 0,685 4,58 1,72 5,00 -1,847 +4,406 

Verbalni spomin 40 4,34 0,757 4,67 1,67 5,00 -1,566 +2,663 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
Percepcija in 
imenovanje barv 

40 4,44 0,821 4,75 1,50 5,00 -2,012 +3,902 

Časovna in prostorska 
orientacija 

40 4,41 0,884 5,00 1,50 5,00 -1,628 +2,202 

Metaliterarne veščine 40 4,48 0,852 4,93 1,57 5,00 -1,925 +3,210 

Predopismenjevalne 
veščine 

40 4,24 0,849 4,50 1,31 5,00 -1,467 +2,387 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

40 4,44 0,974 5,00 1,00 5,00 -2,187 +4,566 

Predmatematične 
veščine 

40 4,71 0,678 5,00 2,00 5,00 -2,716 +7,073 

Metakognicija 40 3,50 1,144 4,00 1,00 5,00 -0,528 -0,648 

Skupaj del A 40 4,27 0,710 4,55 1,76 5,00 -1,727 +3,067 

 

Tabela 18 prikazuje podatke opisne statistike za otroke stare 5 let. Vzorec je 40 

otrok. Vrednosti aritmetičnih sredin se gibljejo med 3,50 in 4,71 točkami, vrednosti 

mediane pa med 4,00 in 5,00 točkami. Vrednosti median so na vseh področjih višje 

od aritmetičnih sredin, kar kaže, da so ocenjevalci ocenjevali otroke z višjimi 

povprečnimi vrednostmi. 
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Graf 3: Grafični prikaz rezultatov za vzorec pet let starih otrok (N=40) 

 

V razmiku M – SD (3,56 točk) in M + SD (4,98 točk) se nahaja 82,5 % vrednosti, v 

razmiku M – 2SD (2,85 točk) do M + 2SD (5,00 točk) pa 97,5 %. 

Pri večini področjih gre za koničaste razporeditve rezultatov, razen pri področjih z 

nižjimi povprečnimi vrednostmi, kot sta metakognicija in komunikacija. 

Asimetričnost je na vseh področjih v levo, in sicer višja kot je povprečna vrednost, 

večja je asimetričnost. 

Zanimiv je podatek, da je povprečna vrednost za 5-letne otroke na petih področjih 

(govorno-jezikovno razumevanje in izražanje, verbalni spomin, grafično 

vizuoperceptivno področje, predopismenjevalne veščine in predmatematične 

veščine) višja kot povprečne vrednosti pri skupnih rezultatih za 5- in 6-letne otroke. 

To pomeni, da so 5-letni otroci na teh področjih ocenjeni bolje kot 6-letni. 
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8.1.3 Prikaz rezultatov za šest let stare otroke 

Tabela 19: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za šest-letne otroke 

Področja del A 
6 LET 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

20 4,08 0,823 4,50 2,04 5,00 -1,043 +0,283 

Motorika 20 4,49 0,754 4,75 2,83 5,00 -1,498 +0,783 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

20 4,10 0,753 4,30 2,40 5,00 -1,311 +1,335 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

20 4,24 0,980 4,67 2,00 5,00 -1,519 +0,777 

Verbalni spomin 20 4,28 0,945 4,67 2,00 5,00 -1,343 +0,776 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
percepcija in 
imenovanje barv 

20 4,43 0,724 4,80 2,60 5,00 -1,203 +0,650 

Časovna in prostorska 
orientacija 

20 4,43 0,863 5,00 2,00 5,00 -1,657 +2,219 

Metaliterarne veščine 20 4,56 0,692 4,86 2,29 5,00 -2,188 +5,313 

Predopismenjevalne 
veščine 

20 4,15 0,892 4,27 2,38 5,00 -0,739 -0,630 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

20 4,58 0,664 5,00 3,00 5,00 -1,387 +0,610 

Predmatematične 
veščine 

20 4,62 0,693 5,00 2,50 5,00 -2,031 +3,709 

Metakognicija 20 3,87 1,153 4,00 1,50 5,00 -0,705 -0,556 

Skupaj del A 20 4,28 0,764 4,65 2,32 5,00 -1,367 +1,027 

 

Tabela 19 prikazuje podatke opisne statistike za otroke stare 6 let. Vzorec je 20 

otrok. Vrednosti aritmetičnih sredin se gibljejo med 3,87 in 4,62 točkami, vrednosti 

mediane pa med 4,00 in 5,00 točkami. Najnižja vrednost aritmetične sredine je višja 

kot pri otrocih starih 5 let, kar je povsem razumljivo, vendar pa najvišja vrednost ne 

presega vrednosti pri leto mlajših otrocih, kar bi pričakovali. Vrednosti median so na 

vseh področjih malce višje od aritmetičnih sredin, kar kaže, da so ocenjevalci 

ocenjevali otroke z nekoliko višjimi povprečnimi vrednostmi. 
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Graf 4: Grafični prikaz rezultatov za vzorec 6 let starih otrok (N=20) 

 

V razmiku M – SD (3,52 točk) in M + SD (5,00 točk) se nahaja 80 % rezultatov, v 

razmiku M – 2SD (2,75 točk) do M + 2SD (5,00 točk) pa 85 % rezultatov. 

Porazdelitve so tudi tu večinoma koničaste, asimetričnost pa povsod v levo. 

8.1.4 Primerjava rezultatov med 5 in 6 let starimi otroki 

Rezultati 6-letnih otrok se glede na 5-letne otroke ne razlikujejo tako zelo očitno. Kot 

je že omenjeno, so na petih področjih rezultati celo slabši kot pri 5-letnih otrocih. Še 

največja razlika je na področjih motorike (srednja vrednost pri 5-letnih otrocih je 4,30 

točke, pri 6-letnih 4,49) in metakognicije (srednja vrednost pri 5-letnih otrocih je 3,50 

točke, pri 6-letnih pa 3,87). 

Vzrok za takšne rezultate je verjetno tudi v tem, da se starost 6-letnih otrok, zajetih v 

vzorcu, giblje le v prvi polovici šestega leta, saj so bili vsi otroci stari manj kot 6,5 leta. 

Razlika povprečne starosti med 5- in 6-letniki je približno 8 mesecev, kar je razvidno 

iz grafa 7. 
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Graf 5: Primerjava rezultatov med 5 in 6 let starimi otroki 

 

8.2 Prikaz rezultatov glede na vzgojni koncept 

Uporabljen je bil naslednji vzorec otrok: 

Tabela 20: Vzorec otrok glede na vrtec, ki ga  obiskujejo, in starost 

Tip vrtca 
Število 
otrok 

Št. 5 let 
starih otrok 

Št. 6 let 
starih otrok 

Odstotek 
otrok 

Javni 15 13 2 50 

Montessori 15 13 2 50 

Skupaj 30 26 4 100 
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8.2.1 Skupni prikaz rezultatov za otroke iz javnega in montessori vrtca 

Tabela 21: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za otroke javnega in  montessori vrtca (N=15+15) 

Področja del A 
JAVNI+MONTESSORI 
SKUPAJ 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

30 4,00 0,745 4,13 2,00 5,00 -0,963 +0,676 

Motorika 30 4,36 0,778 4,67 2,17 5,00 -1,389 +1,304 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

30 4,14 0,770 4,40 2,00 5,00 -1,089 +0,825 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

30 4,41 0,706 4,64 1,72 5,00 -2,286 +6,402 

Verbalni spomin 30 4,34 0,810 4,67 1,67 5,00 -1,599 +2,713 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
percepcija in 
imenovanje barv 

30 4,43 0,841 4,75 1,50 5,00 -2,083 +4,501 

Časovna in prostorska 
orientacija 

30 4,37 0,919 5,00 1,50 5,00 -1,544 +2,062 

Metaliterarne veščine 30 4,46 0,865 4,86 1,57 5,00 -2,024 +3,879 

Predopismenjevalne 
veščine 

30 4,21 0,912 4,62 1,31 5,00 -1,486 +2,236 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

30 4,48 0,981 5,00 1,00 5,00 -2,487 +6,157 

Predmatematične 
veščine 

30 4,71 0,677 5,00 2,00 5,00 -2,972 +9,155 

Metakognicija 30 3,64 1,008 4,00 1,00 5,00 -0,772 +0,170 

Skupaj del A 30 4,29 0,720 4,56 1,76 5,00 -1,976 +4,332 

 

Tabela 21 prikazuje podatke opisne statistike za otroke javnega in montessori vrtca 

skupaj. Vzorec je 30 otrok. Vrednosti aritmetičnih sredin se gibljejo med 3,64 in 4,71 

točkami, vrednosti mediane pa med 4,00 in 5,00 točkami. Vrednosti median so na 

vseh področjih višje od aritmetičnih sredin. 

 

 

 



 
 

78 

Tabela 22: Test zanesljivosti za vsa področja vprašalnika za vzorec otrok javnega in 

montessori vrtca (N=15+15) 

Področje 
Število 
indikatorjev 

N 
Cronbach 
alfa 

Pozornost, koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

24 30 0,972 

Motorika 6 30 0,957 

Komunikacija, sociopragmatika 5 30 0,847 

Govorno-jezikovno razumevanje in 
Izražanje 

18 30 0,973 

Verbalni spomin 3 30 0,918 

Grafično vizuoperceptivno področje, 
percepcija in imenovanje barv 

10 30 0,959 

Časovna in prostorska orientacija 2 30 0,822 

Metaliterarne veščine 7 30 0,969 

Predopismenjevalne veščine 13 30 0,966 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika 4 30 0,893 

Predmatematične veščine 8 30 0,951 

Metakognicija 2 30 0,813 

Skupaj del A 102 30 0,994 

 

Ker smo tu uporabili zmanjšan vzorec otrok (30 od skupno 60), smo izvedli ponoven 

izračun zanesljivosti analize. Za analizo zanesljivosti vprašalnika smo tudi tu uporabili 

Cronbachov koeficient α (alfa). Če je α večji od 0,8 pomeni, da gre za visoko 

zanesljivost vprašalnika, kar se je izkazalo tudi v tem primeru, kjer v tabeli 22 vidimo, 

da je najmanjši α 0,813. 
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Graf 6: Grafični prikaz rezultatov za vzorec otrok (N= 15+15) 

 

V razmiku M – SD (3,57 točk) in M + SD (5,00 točk) je 90 % rezultatov, v razmiku M – 

2SD (2,85 točk) do M + 2SD (5,00 točk) pa 96,6 %. Skupna porazdelitev je izrazito 

koničasta, prav tako so bolj ali manj koničaste tudi porazdelitve rezultatov na 

posameznih področjih. Otroci so bili najbolje ocenjeni na področju predmatematičnih 

veščin (4,71 točke), najslabše pa na področju metakognicije (3,64 točke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

Tabela 23: Test zanesljivosti za vsa področja vprašalnika za vzorec otrok javnega vrtca 

Področje 
Število 
indikatorjev 

N 
Cronbach 
alfa 

Pozornost, koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

24 15 0,979 

Motorika 6 15 0,964 

Komunikacija, sociopragmatika 5 15 0,887 

Govorno-jezikovno razumevanje in 
Izražanje 

18 15 0,981 

Verbalni spomin 3 15 0,974 

Grafično vizuoperceptivno področje, 
percepcija in imenovanje barv 

10 15 0,961 

Časovna in prostorska orientacija 2 15 0,731 

Metaliterarne veščine 7 15 0,967 

Predopismenjevalne veščine 13 15 0,964 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika 4 15 0,884 

Predmatematične veščine 8 15 0,948 

Metakognicija 2 15 0,861 

Skupaj del A 102 15 0,997 

 

Tabela 24: Test zanesljivosti za vsa področja vprašalnika za vzorec otrok montessori vrtca 

Področje 
Število 
indikatorjev 

N 
Cronbach 
alfa 

Pozornost, koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

24 15 0,967 

Motorika 6 15 0,920 

Komunikacija, sociopragmatika 5 15 0,766 

Govorno-jezikovno razumevanje in 
Izražanje 

18 15 0,930 

Verbalni spomin 3 15 0,659 

Grafično vizuoperceptivno področje, 
percepcija in imenovanje barv 

10 15 0,815 

Časovna in prostorska orientacija 2 15 0,966 

Metaliterarne veščine 7 15 0,963 

Predopismenjevalne veščine 13 15 0,890 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika 4 15 0,707 

Predmatematične veščine 8 15 0,416 

Metakognicija 2 15 0,685 

Skupaj del A 102 15 0,985 
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Tabeli 23 in 24 prikazujeta analizo zanesljivosti vprašalnika posebej za vzorec 

javnega in vzorec montessori vrtca. Javni vrtec ima visoko zanesljivost na vseh 

področjih, razen na področju časovne in prostorske orientacije, drugje pa je α večji od 

0,8. Zanesljivost montessori vrtca pa je nekoliko manjša, saj je α manjši od 0,8 na 

področjih komunikacije in socopragmatike, verbalnem spominu, grafemskem 

zavedanju in grafomotoriki, predmatematičnih veščinah ter metakogniciji, kljub temu 

pa je skupaj α 0,985, kar kaže na visoko zanesljivost.  

8.2.2 Prikaz rezultatov za otroke iz javnega vrtca 

Tabela 25: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za otroke javnega vrtca, kateri so bili vključeni v raziskavo, z otroki 

montessori vrtca 

Področja del A 
JAVNI 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

15 3,98 0,830 4,10 1,95 5,00 -1,093 +1,320 

Motorika 15 4,13 0,941 4,33 2,17 5,00 -0,964 -0,193 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

15 3,91 0,875 4,00 2,00 5,00 -0,866 +0,236 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

15 4,21 0,889 4,33 1,72 5,00 -1,767 +3,485 

Verbalni spomin 15 4,06 0,975 4,00 1,67 5,00 -1,044 +1,004 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
percepcija in 
imenovanje barv 

15 4,05 1,037 4,30 1,50 5,00 -1,289 +1,232 

Časovna in prostorska 
orientacija 

15 4,03 1,008 4,00 1,50 5,00 -1,250 +1,684 

Metaliterarne veščine 15 4,11 1,047 4,43 1,57 5,00 -1,429 +1,267 

Predopismenjevalne 
veščine 

15 3,72 1,029 3,92 1,32 5,00 -0,821 +0,673 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

15 4,05 1,239 4,50 1,00 5,00 -1,585 +1,825 

Predmatematične 
veščine 

15 4,44 0,890 4,88 2,00 5,00 -1,886 +3,194 

Metakognicija 15 3,46 1,248 3,75 1,00 5,00 -0,391 -0,698 

Skupaj del A 15 4,04 0,881 4,31 1,76 5,00 -1,468 +1,960 
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Tabela 25 prikazuje podatke opisne statistike za otroke iz javnega vrtca. Vzorec je 15 

otrok. Ti so bili iz vzorca 45 otrok iz javnih vrtcev vzeti na podlagi podobnosti v 

starosti, spolu in številu sorojencev glede na vzorec otrok iz montessori vrtca. 

Vrednosti aritmetičnih sredin se gibljejo med 3,46 in 4,44 točkami, vrednosti mediane 

pa med 4,00 in 4,88 točkami. Vrednosti median so na vseh področjih le na področju 

motorike višje ali enake od aritmetičnih sredin, kar kaže, da so ocenjevalci ocenjevali 

otroke z višjimi povprečnimi vrednostmi. 

Graf 7: Grafični prikaz rezultatov za vzorec otrok javnega vrtca  (N=15) 

 

V razmiku M – SD (3,16 točk) in M + SD (4,92 točk) se nahaja 73,3 % rezultatov, v 

razmiku M – 2SD (2,28 točk) do M + 2SD (5,00 točk) pa 93,3 %. 

Na vseh področjih, razen motorike in metakognicije, je razporeditev rezultatov bolj ali 

manj koničasta, asimetričnost pa povsod v levo. To kaže tudi skupni rezultat na delu 

A. 
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8.2.3 Prikaz rezultatov za otroke iz montessori vrtca 

Tabela 26: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z 

mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientoma asimetrije (KA) in 

sploščenosti (KS) za otroke montessori vrtca 

Področja del A 
MONTESSORI 

N M SD Me Min Max KA KS 

Pozornost, 
koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

15 4,05 0,684 4,17 2,54 5,00 -0,883 +0,379 

Motorika 15 4,59 0,510 4,80 3,40 5,00 -1,229 +0,604 

Komunikacija, 
sociopragmatika 

15 4,37 0,590 4,60 3,20 5,00 -0,949 -0,404 

Govorno-jezikovno 
razumevanje in 
Izražanje 

15 4,61 0,393 4,78 3,61 4,94 -1,786 +2,685 

Verbalni spomin 15 4,62 0,486 4,67 3,33 5,00 -1,973 +3,524 

Grafično 
vizuoperceptivno 
področje, 
percepcija in 
imenovanje barv 

15 4,80 0,303 5,00 3,90 5,00 -2,093 +5,120 

Časovna in prostorska 
orientacija 

15 4,70 0,702 5,00 3,00 5,00 -2,265 +3,832 

Metaliterarne veščine 15 4,80 0,448 5,00 3,57 5,00 -2,396 +4,655 

Predopismenjevalne 
veščine 

15 4,70 0,401 4,85 3,62 5,00 -1,779 +2,773 

Grafemsko zavedanje, 
grafomotorika 

15 4,90 0,264 5,00 4,00 5,00 -3,246 +11,146 

Predmatematične 
veščine 

15 4,98 0,070 5,00 4,75 5,00 -2,919 +8,388 

Metakognicija 15 3,80 0,727 4,00 2,00 4,50 -1,113 +1,166 

Skupaj del A 15 4,54 0,407 4,66 3,60 4,95 -1,741 +2,395 

 

Tabela 26 prikazuje podatke opisne statistike za otroke montessori vrtca. Vzorec je 

15 otrok. Vrednosti aritmetičnih sredin se gibljejo med 3,80 in 4,98 točkami, vrednosti 

mediane pa med 4,00 in 5,00 točkami.  V primerjavi z javnim vrtcem so povprečne 

vrednosti rezultatov v montessori vrtcu opazno višje na vseh področjih. Prav tako so 

višje tudi minimalne vrednosti.  Vrednosti median so na vseh področjih višje od 

aritmetičnih sredin, kar kaže na to, da so ocenjevalci ocenjevali otroke z nekoliko 

višjimi povprečnimi vrednostmi. 
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Graf 8: Grafični prikaz rezultatov za vzorec otrok montessori vrtca (N=15) 

 

V razmiku M – SD (4,13 točk) in M + SD (4,95 točk) se nahaja 80 % rezultatov, v 

razmiku M – 2SD (3,73 točk) do M + 2SD (5,00 točk) pa 86,7 % rezultatov. 

Skupna porazdelitev je koničasta, prav tako tudi na vseh posameznih področjih, 

razen na področju komunikacije, kjer je rahlo sploščena. Kot povsod drugod je tudi tu 

asimetrija v levo. 

8.2.4 Primerjava rezultatov med javnim in montessori vrtcem 

Največja razlika povprečnih vrednosti glede na javni vrtec je na področjih 

predopismenjevalnih veščin (razlika 0,98 točke), grafemskega zavedanja (razlika 

0,85 točke), grafično vizuoperceptivnem področju (razlika 0,75 točke) ter 

metaliterarnih veščin (razlika 0,69 točke), najmanj pa na področju pozornosti, 

koncentracije, vedenja in uravnavanja vedenja (razlika 0,07 točke). 
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Graf 9: Primerjava rezultatov med javnim in montessori vrtcem 

 

 

8.3 Preverjanje hipotez 

Za preverjanje hipotez bomo uporabili t-test analizo za dva neodvisna vzorca, kjer 

bomo primerjali 5 in 6 let stare otroke oz. javni in montessori vrtec. 

Uporabili bomo dvostransko t-test analizo, ki se tudi v praksi najpogosteje uporablja, 

in sicer 95 % interval zaupanja. 
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8.3.1 Globalne hipoteze 

H1: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na delu 

A. 

Tabela 27: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,27 0,710 

6 20 4,28 0,764 

 

Tabela 28: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,041 58 0,967  
 

Že iz vrednosti aritmetičnih sredin lahko rezberemo, da ni statistično pomembne 

razlike med 5 in 6 let starimi otroki na delu A. To nam potrjuje tudi rezultat t-testa, saj 

p-vrednost oz stopnja značilnosti ni manjša od 0,05. Tako lahko hipotezo H1 

zavrnemo. 

H2: Med otroki javnega in montessori vrtca obstajajo statistično pomembne 

razlike na delu A. 

Tabela 29: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H2 

Program Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

Javni 15 4,04 0,881 

Montessori 15 4,54 0,407 

 

Tabela 30: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H2 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-2,285 28 0,031  
 

p-vrednost oz. stopnja značilnosti je manjša od 0,05, zato lahko hipotezo H2 

potrdimo. Otroci iz montessori vrtca so glede na otroke iz javnega vrtca bolje 

ocenjeni na vseh področjih predopismenjevalnih veščin. 
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8.3.2 Specifične hipoteze 

H1.1: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju pozornosti, koncentracije, vedenja in uravnavanja vedenja. 

Tabela 31: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.1 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 3,99 0,781 

6 20 4,08 0,823 

 

Tabela 32: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.1 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,405 58 0,687  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako lahko hipotezo H1.1, ki pravi, da  med 5 

in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju pozornosti, 

koncentracije, vedenja in uravnavanja vedenja, zavrnemo. 

H1.2: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju motorike. 

Tabela 33: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.2 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,30 0,802 

6 20 4,49 0,754 

 

Tabela 34: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.2 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,870 58 0,388  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako lahko hipotezo H1.2, ki pravi, da med 5 

in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju motorike, 

zavrnemo. 



 
 

88 

H1.3: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju komunikacije in sociopragmatike.  

Tabela 35: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.3 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,02 0,812 

6 20 4,10 0,753 

 

Tabela 36: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.3 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,391 58 0,697  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako lahko hipotezo H1.3, ki pravi, da med 5 

in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju 

komunikacije in sociopragmatike, zavrnemo. 

H1.4: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju govorno–jezikovnega razumevanja in izražanja.  

Tabela 37: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.4 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,37 0,685 

6 20 4,24 0,980 

 

Tabela 38: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.4 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

0,620 58 0,537  
 

Na tem področju so 5 let stari otroci pokazali celo boljše rezultate kot 6 let stari otroci. 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako lahko hipotezo H1.4, ki pravi, da med 5 

in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju govorno–

jezikovnega razumevanja in izražanja, zavrnemo. 
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H1.5: Med 5 in 6 let starimi otroki, obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju verbalnega spomina. 

Tabela 39: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.5 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,34 0,757 

6 20 4,28 0,945 

 

Tabela 40: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.5 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

0,240 58 0,811  
 

Tudi na tem področju so 5 let stari otroci pokazali boljše rezultate kot 6 let stari otroci. 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.5, ki pravi, da med 5 in 6 let 

starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju verbalnega 

spomina, zavrnemo. 

H1.6: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

grafično vizuoperceptivnem področju, področju percepcije in imenovanja barv. 

Tabela 41: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.6 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,44 0,812 

6 20 4,43 0,724 

 

Tabela 42: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.6 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

0,026 58 0,980  
 

Na tem področju so bili rezultati dokaj podobni. p-vrednost je večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 5 % stopnji 

značilnosti. Tako hipotezo H1.6, ki pravi, da med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo 

statistično pomembne razlike na grafično vizuoperceptivnem področju, področju 

percepcije in imenovanja barv, zavrnemo. 
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H1.7: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju časovne in prostorske orientacije. 

Tabela 43: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.7 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,41 0,884 

6 20 4,43 0,863 

 

Tabela 44: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.7 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,052 58 0,959  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.7, ki pravi, da med 5 in 6 let 

starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju časovne in 

prostorske orientacije, zavrnemo. 

H1.8: Med 5 in 6 let starimi otroki, obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju mentalnih veščin. 

Tabela 45: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.8 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,48 0,852 

6 20 4,56 0,692 

 

Tabela 46: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.8 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,346 58 0,730  
 

6 let stari otroci so bili na tem področju nekoliko bolje ocenjeni kot 5 let stari otroci. p-

vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.8, ki pravi, da med 5 in 6 let 

starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju mentalnih veščin, 

zavrnemo. 
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H1.9: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju predopismenjevalnih veščin. 

Tabela 47: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.9 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,24 0,849 

6 20 4,15 0,892 

 

Tabela 48: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.9 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

0,395 58 0,695  
 

Tu so bili 5 let stari otroci zopet nekoliko bolje ocenjeni kot 6 let stari otroci. p-

vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.9, ki pravi, da med 5 in 6 let 

starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju 

predopismenjevalnih veščin, zavrnemo. 

H1.10: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju grafemskega zavedanja in grafomotorike. 

Tabela 49: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.10 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,44 0,974 

6 20 4,58 0,664 

 

Tabela 50: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.10 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-0,568 58 0,572  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.10, ki pravi, da med 5 in 6 

let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju grafemskega 

zavedanja in grafomotorike, zavrnemo. 
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H1.11: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju predmatematičnih veščin. 

Tabela 51: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.11 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 4,71 0,678 

6 20 4,62 0,693 

 

Tabela 52: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.11 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

0,477 58 0,635  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako hipotezo H1.11, ki pravi, da med 5 in 6 

let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju 

predmatematičnih veščin, zavrnemo. 

H1.12: Med 5 in 6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju metakognicije. 

Tabela 53: Statistična analiza podatkov za izračun t-testa pri preverjanju hipoteze H1.12 

Starost (let) Število otrok Aritmetična sredina Standardni odklon 

5 40 3,50 1,144 

6 20 3,87 1,153 

 

Tabela 54: Rezultat t-testa pri preverjanju hipoteze H1.12 

Vrednost t-testa 
df (stopnje 
prostosti) 

p-vrednost (2-str.) Sprejetje hipoteze 

-1,153 57 0,254  
 

p-vrednost je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti povprečij 

sprejmemo pri 5 % stopnji značilnosti. Tako tudi hipotezo H1.12, ki pravi, da med 5 in 

6 let starimi otroki obstajajo statistično pomembne razlike na področju metakognicije, 

zavrnemo. 
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8.3.3 Analiza rezultatov 

V hipotezah H1.1 do H1.12 nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne na 

posameznih področjih dela A med pet in šest let starimi otroki. Vse omenjene 

hipoteze so ovržene, saj s 5-odstotnim tveganjem nobene ne moremo potrditi. Torej 

ni pomembnih razlik med pet- in šest-letnimi otroki. Vzrok za takšne rezultate je 

verjetno v tem, da se starost 6-letnih otrok, zajetih v vzorcu, giblje le v prvi polovici 

šestega leta, saj so bili vsi otroci stari manj kot 6,5 leta. Razlika povprečne starosti 

med 5- in 6-letniki pa je približno 8 mesecev. Morda k takemu rezultatu hipoteze 

pripomore tudi majhen vzorec otrok, vključenih v raziskavo, ali pa 13 (od 40) pet let 

starih otrok iz montessori vrtca, saj le-ti dosegajo boljše rezultate kot otroci iz javnega 

vrtca. Že v teoretičnem delu namreč lahko beremo, da raziskave kažejo dobre 

rezultate ob vključitvi otrok v montessori vzgojno izobraževalni koncept.  

Prav tako pa je potrjena tudi hipoteza H2, ki pravi: »Med otroki javnega in montessori 

vrtca obstajajo statistično pomembne razlike na delu A.«. Povprečen rezultat za 

otroke, ki so vključeni v javni vrtec, je 4,04 točke, za otroke, vključene v montessori 

vrtec, pa 4,54 točke.  

Za podrobnejšo primerjavo med javnim in montessori vrtcem smo preverili tudi, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike na posameznih področjih. Tako smo izvedli t-

test za posamezna področja. Rezultati so v tabeli 55. 
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Tabela 55: Rezultat t-testa pri preverjanju razlik na posameznih področij med javnim in 

montessori vrtcem 

Področje  
Vrednost t-

testa 
p-vrednost 

(2-str.) 

Statistično pomembna 
razlika pri 5 % stopnji 

značilnosti 

Pozornost, koncentracija, vedenje, 
uravnavanje vedenja 

-0,265 0,793 Ovržena 

Motorika -1,164 0,115 Ovržena 

Komunikacija, sociopragmatika -1,713 0,098 Ovržena 

Govorno-jezikovno razumevanje in 
izražanje 

-1,600 0,126 Ovržena 

Verbalni spomin -2,212 0,038 Potrjena 

Grafično vizuoperceptivno področje, 
percepcija in imenovanje barv 

-2,674 0,016 Potrjena 

Časovna in prostorska orientacija -2,102 0,045 Potrjena 

Metaliterarne veščine -2,332 0,031 Potrjena 

Predopismenjevalne veščine -3,401 0,003 Potrjena 

Grafemsko zavedanje, grafomotorika -2,597 0,020 Potrjena 

Predmatematične veščine -2,314 0,036 Potrjena 

Metakognicija -0,877 0,390 Ovržena 

 

Na tak rezultat bi lahko vplivala tudi različna vloga vzgojiteljev v javnem in montessori 

vrtcu, saj imajo vzgojitelji v montessori vrtcu več možnosti za opazovanje oz. otroke 

več opazujejo in so morda na podlagi tega tudi lažje izpolnjevali vprašalnik. Poleg 

tega je mogoče, da imajo v montessori vrtcu več materialov in dejavnosti, ki 

spodbujajo razvoj otrok na področjih, ki so zajeta v vprašalniku. 
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9 ZAKLJUČEK 

Predšolsko pismenost, ki jo imenujemo tudi porajajoča se pismenost, pridobivajo 

otroci spontano in samoiniciativno daljše časovno obdobje v času predšolskega 

opismenjevanja. Komunikacijski model opismenjevanja vsebuje poslušanje in govor 

ter branje in pisanje. Prva dva sta pomembna, da se lahko razvije branje in pisanje. 

Otrok skozi predšolsko obdobje (že od rojstva) razvija zaznavne sposobnosti, ki pri 

otroku razvijajo kognitivne procese, vidno in slušno razločevanje pa sta  pomembna 

za natančno percepcijo in reprodukcijo črk. Ob tem otrok razvija tudi spoznavne 

sposobnosti,  kar mu omogoča razumevanje informacij in navodil. V času 

opismenjevanja se po Piagetu večina otrok giblje na predoperativni stopnji in stopnji 

konkretno operativnega mišljenja.       

Za uspešno pripravo na pisanje in branje moramo pri otroku razvijati tudi 

grafomotorične spretnosti, razvoj fine motorike, orientacijo ter usklajenost med gibi 

oči in rok. Potem otrok zmore pisati simbole in jih lahko prostorsko ureja. Ob začetku 

opismenjevanja je za uspešno učenje ključnega pomena tudi čustveno-motivacijski 

dejavnik in socializacijske izkušnje otrok, ki  so močno povezane z učenjem pisnega 

jezika. Vsekakor pa ob vsem naštetem ne smemo pozabiti na spodbudno okolje, ki 

otroku daje možnost za napredovanje.   

Otrok v predšolskem obdobju veliko časa preživi v vrtcu, ki je njegovo okolje. V 

diplomski nalogi smo primerjali javni in montessori vrtec. Prišli smo do spoznanja, da 

imata oba koncepta podobne cilje in da je bistvena razlika v metodi in dinamiki dela z 

otroki.  

Tako javni kot montessori vrtec razvijata organizacijske in socialne spretnosti ter 

spodbujata otroke k upoštevanju pravil. Programa se med seboj v delovanju vseeno 

nekoliko razlikujeta in tako montessori vrtec daje otrokom več možnosti, da si bolje 

razvijejo koncentracijo in samovrednotenje, poleg tega pa izredno negujejo tudi čut 

za red. Med seboj se koncepta razlikujeta tudi v pogledu in razumevanju otroka. Velik 

poudarek je na liku in drži odraslega. Za slednjega veljajo enaka pravila kot za 

otroka, sicer pa je drža odraslega tudi v javnem vrtcu pomembna. 

Oba vrtca na področju jezika zavzameta tudi cilje, ki spodbujajo porajajočo se 

pismenost. V Kurikulu za vrtce zasledimo bistven cilj: »Otrok razvija predbralne in 

predpisalne sposobnosti in spretnosti«. montessori vrtec pa ima več ciljev, ki se 
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nanašajo na porajajočo se pismenost, poleg tega pa sta navedena tudi cilja: »Ima 

izkušnjo branja ter razvija sposobnost pisanja in razumevanje zapisanega«. Torej so 

otroci v javnem vrtcu spodbujeni k razvijanju predopismenjevalnih sposobnosti, otroci 

montessri vrtca pa imajo že v vrtcu osebno izkušnjo branja in pisanja.    

Po pregledu dokumentov obeh vrtcev je razvidno, da so v Kurikulumu za vrtce cilji 

bolj dodelani kot pa cilji v Programu montessori vrtca. Zato bi bilo dobro obnoviti 

Program montessori vrtca in dodati še manjkajoče cilje, ki jih pri otokih že sedaj 

razvijajo.  

Statistična raziskava vprašalnika za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka 

pred vstopom v šolo oz. ob vstopu vanjo je pokazala, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike na posameznih področjih dela A med pet in šest let starimi otroki. 

Torej ni pomembnih razlik med pet- in šestletnimi otroki. Druga hipoteza, ki pravi: 

»Med otroki javnega in montessori vrtca obstajajo statistično pomembne razlike na 

delu A«, pa je potrjena. 

Prva hipoteza je ovržena, kar nas je nekoliko presenetilo,  kajti  pričakovali smo 

drugačne rezultate, saj naj bi otroci iz leta v leto napredovali. Vendar pa je bil naš 

vzorec otrok dokaj skromen predvsem z vidika starosti. Vzorec otrok se giblje le v 

prvi polovici šestega leta, saj so bili otroci v večini stari manj kot 6,5 leta. Razlika 

povprečne starosti med 5- in 6-letniki je približno 8 mesecev. Morda k takemu 

rezultatu pripomore tudi majhen vzorec otrok, vključenih v raziskavo, ali pa 13 (od 

40) pet let starih otrok iz montessori vrtca, saj le-ti dosegajo boljše rezultate kot otroci 

iz javnega vrtca.  

Rezultate za drugo hipotezo smo potrdili, saj smo pričakovali, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med otroki javnega in montessori vrtca. Tako lahko predlagamo, 

da bi javni vrtec prevzel določene elemente po montessori metodi, saj bi le-te 

obogatile dejavnosti in napredek otrok v javnih vrtcih. Tak rezultat omenja tudi 

raziskava A. S. Lillard, ki je bila omenjena v poglavju 3.1 Raziskave o učinkih 

montessori vzgoje. 

S to raziskavo smo več vzgojiteljev vrtca Mladi rod in montessori vrtcev seznanili s 

tem vprašalnikom, kar je lahko v dobro otrok, ki bi lahko imeli v šoli učne težave, saj 

imajo vzgojitelji že pri roki inštrument, ki jim je pri tem lahko v pomoč pri 

prepoznavanju otrokovih težavah oz. zaostajanju v razvoju. 
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V raziskavi smo primerjali tudi pet in šest let stare otroke, med katerimi rezultati niso 

pokazali razlik. V vzorcu je bilo namreč 20 šest let starih otrok, ki so bili v večini stari 

manj kot šest let in pol. Torej je bil vzorec otrok neenakomerno porazdeljen skozi 

celotno starostno leto, zato bi bilo dobro narediti še raziskavo med pet in šest let 

starimi otroki, katere vzorec bi bil po starosti bolj  enokomerno porazdeljen. 

Pri analizi pet in šest let starih otrok bi bilo dobro tudi posebej analizirali vzorca pet in 

šest let starih otrok iz javnega vrtca ter vzorca pet in šest let starih otrok iz 

montessori vrtca.  
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