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POVZETEK
V diplomskem delu je obravnavano izvajanje matematičnih dejavnosti na prostem v
povezavi z drugimi področji, predvsem z naravoslovjem. Naravno okolje lahko uporabimo
kot učno okolje, ki je bogato z naravnim učnim materialom, kot so: gozdni plodovi,
jesensko listje, cvetoči travnik, gozd kot celota, vodni viri itn. Predstavljenih je nekaj
možnih načinov izvajanja dejavnosti v treh okoljih: na travniku, v gozdu in ob njem ter ob
vodi. Pri načrtovanju sem se osredotočila na štiri matematične vsebine: odnosi in relacije,
pri čemer sem bila posebej pozorna na relacijo »je enako«, vzorci, števila in štetje in
razvrščanje. Dejavnosti sem načrtovala glede na ugotovljeno stanje pri posameznikih v
skupini pred izvajanjem dejavnosti na prostem. Stanje sem ugotavljala s štirimi nalogami,
ki jih je rešil vsak posameznik.

Prvi del diplomskega dela zajame matematiko, kot je predstavljena v kurikulu za vrtce ter
medpodročno povezovanje matematike z ostalimi področji. Teoretično pa je predstavljeno
tudi učenje na prostem. V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljenih šest
dejavnosti, ki sem jih izvedla na prostem v vrtcu Sonček v Šmarjeti s starejšimi otroki.
Ugotavljala sem, kako dejavnosti, izvedene na prostem, vplivajo na nivo usvojenega
znanja pri posameznikih. Po končani izvedbi matematičnih dejavnosti na prostem sem
preverila napredek pri posameznikih s pomočjo štirih nalog, ki jih je rešil vsak
posameznik. Ugotovila sem, da je večina otrok pokazala napredek v znanju pri določenih
matematičnih vsebinah.
Ključne besede: predšolski otrok, matematika, medpodročno povezovanje, učenje v
naravi.

ABSTRACT
The thesis discusses the implementation of mathematical outdoor activities in connection
with other fields, mainly with the natural sciences. The natural environment can be used as
a learning environment that is rich in natural learning materials, such as forest fruits,
autumn leaves, flowering meadows, forests as a whole, water resources etc. There are
presented some possible ways of implementing the activities in three types of environment:
a meadow, a forest and its surroundings, and near a water source. My focus during the
planning stage was on four mathematical contents: relationships and relations, where I paid
a special attention to the relation "is equal to", patterns, numbers, counting and sorting. I
planned my activities before the implementation of the outdoor activities. They were based
on the results of the successful completion of four tasks that every individual in a group
had to solve.

The first part of the thesis covers mathematics as it is outlined in the kindergarten
curriculum and the integration of mathematics with other fields. Theoretically it is
presented the outdoor learning. In the empirical part of the thesis, there are presented six
outdoor activities which I carried out with older children in the kindergarten “Sonček” in
Šmarjeta. I did a research on how the activities, performed outdoors, affect the individual's
level of acquired knowledge. After the completion of mathematical outdoor activities, I
defined the children's progress, with the help of four tasks that every individual solved.
The tasks showed the progress of majority of children in knowing specific mathematical
contents.

Key words: preschool children, mathematics, multidisciplinary connections, learning in
nature.

KAZALO VSEBINE
UVOD.................................................................................................................................... 1
I

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

1

MATEMATIKA V VRTCU .......................................................................................... 3
1.1

Matematični cilji v kurikulu za vrtce ...................................................................... 3

1.2

Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematičnih dejavnosti ................................... 4

1.3

Matematično okolje ................................................................................................ 5

1.4

Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu in matematika ..................................................... 6

2

MEDPODROČNO POVEZOVANJE MATEMATIKE Z OSTALIMI PODROČJI .... 7

3

UČENJE NA PROSTEM ............................................................................................... 9
3.1

Pomen učenja in igre na prostem .......................................................................... 11

3.2

Učenje na prostem po svetu in pri nas .................................................................. 12

II

EMPIRIČNI DEL......................................................................................................... 14

4

OPREDELITEV PROBLEMA .................................................................................... 14

5

CILJI ............................................................................................................................ 14

6

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ............................................................................... 15

7

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ...................................................................... 15

8

7.1

Raziskovalna metoda ............................................................................................ 15

7.2

Vzorec ................................................................................................................... 15

7.3

Pripomočki ............................................................................................................ 15

7.4

Postopek zbiranja podatkov .................................................................................. 15

7.5

Postopek obdelave podatkov ................................................................................ 16

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ......................................................................... 16
8.1

Ugotavljanje predznanja ....................................................................................... 16

8.1.1

Prva naloga .................................................................................................... 16

8.1.2

Druga naloga.................................................................................................. 19

8.1.3

Tretja naloga .................................................................................................. 19

8.1.4

Četrta naloga .................................................................................................. 21

8.1.5

Povzetek ugotovitev ugotavljanja predznanja ............................................... 22

8.2

Načrtovane dejavnosti ........................................................................................... 25

8.2.1

Prva dejavnost ............................................................................................... 25

8.2.2

Druga dejavnost ............................................................................................. 31

8.2.3

Tretja dejavnost ............................................................................................. 35

8.2.4

Četrta dejavnost ............................................................................................. 39

8.2.5

Peta dejavnost ................................................................................................ 43

8.2.6

Šesta dejavnost .............................................................................................. 47

8.3

8.3.1

Prva naloga .................................................................................................... 49

8.3.2

Druga naloga.................................................................................................. 51

8.3.3

Tretja naloga .................................................................................................. 51

8.3.4

Četrta naloga .................................................................................................. 52

8.3.5

Povzetek ugotovitev napredka pri posameznikih .......................................... 53

8.4
9
10

Ugotavljanje znanja po izvedenih dejavnostih ..................................................... 49

Povzetek rezultatov raziskave in interpretacija..................................................... 56

ZAKLJUČEK ............................................................................................................... 58
LITERATURA IN VIRI........................................................................................... 60

KAZALO SLIK
Slika 1: Deklica išče pare predmetov. ................................................................................. 18
Slika 2: Otrok pri ustvarjanju in nadaljevanju vzorca. ........................................................ 19
Slika 3: Otrok pri ugotavljanju števila kock. ....................................................................... 21
Slika 4: Otrok razvršča gumbe po dveh kriterijih hkrati. V zgornji vrsti so okrogli
gumbi, v spodnji pa niso okrogli. V posameznih kolonah so gumbi
razvrščeni po barvi. ............................................................................................... 22
Slika 5: Otrok je razvrstil gumbe po velikosti. .................................................................... 22
Slika 6: Deklica v roki drži rumen cvet. Na travniku išče ustrezen par, pri čemer mora
upoštevati enakost. ................................................................................................ 29
Slika 7: Otroci so razvrstili cvetove po barvi in kar "dol visi". V zgornji vrsti so
cvetovi, ki "ne visijo dol", v spodnji vrsti pa so cvetovi, ki "visijo dol".
V posameznih kolonah so cvetovi razvrščeni po barvi. ........................................ 29
Slika 8: Otrok ustvarja vzorec iz cvetov. ............................................................................. 30
Slika 9: Otrok ustvarja vzorec iz cvetov. ............................................................................. 30
Slika 10: Otroci s "knjigo cvetlic" iščejo pare, pri čemer upoštevajo enakost. ................... 30
Slika 11: Otroci preverjajo, ali so našli vse ustrezne pare. .................................................. 31
Slika 12: Otroci primerjajo travne bilke in iščejo enake pare. ............................................ 33
Slika 13: Skupaj preverjamo, ali so našli ustrezne pare. .................................................... 34
Slika 14: Otroka primerjata travi po dolžini. ....................................................................... 34
Slika 15: Otroci so razvrstili trave po dveh kriterijih hkrati, po barvi in "kar dol visi". V
prvi koloni so trave, ki imajo bilke, ki "dol visijo", v drugi koloni pa so trave
brez tistega, kar "dol visi". V posameznih vrstah so trave razvrščene po barvi
bilke..................................................................................................................... 34
Slika 16: Otrok ustvarja vzorec iz listov. ............................................................................ 37
Slika 17: Otroci iščejo pare enakih listov. ........................................................................... 38
Slika 18: Otroci razvrščajo liste v Euller-Vennov diagram. ................................................ 38
Slika 19: Otroci pri izvajanju ritmičnih vzorcev. ................................................................ 38
Slika 20: Otroci ugotavljajo število listov na drevesu. ........................................................ 41
Slika 21: Otroci ugotavljajo število listov na vejici. ........................................................... 41
Slika 22: Otroci primerjajo, čigavi koraki so najdaljši. ....................................................... 42
Slika 23: Otroci s štetjem korakov merijo razdaljo med drevesi. ........................................ 42
Slika 24: Otroci beležijo rezultate v prikaz. ........................................................................ 42

Slika 25: Otroci ob poti iščejo predmete. ............................................................................ 45
Slika 26: Otroci polagajo predmete v preglednico. ............................................................. 46
Slika 27: Otroci beležijo napovedi. ..................................................................................... 46
Slika 28: Otroci beležijo rezultate. ...................................................................................... 46
Slika 29: Otroci opazujejo okolico potoka in iščejo pare rastlinam ter živalim na osnovi
enakosti. .............................................................................................................. 49
Slika 30: Predmeti v parih po barvi, kot jih je postavil eden od otrok. ............................... 50
Slika 31: Primer vzorca, ki ga je ustvaril otrok. .................................................................. 51
Slika 32: Primer vzorca, ki ga je ustvaril drugi otrok. ......................................................... 51
Slika 33: Otrok šteje jabolka tako, da jih jemlje iz košare, polaga v vrsto in sproti šteje. .. 52
Slika 34: Otrok razvršča po dveh kriterijih hkrati. Na ploščo je ustavil manjkajoči lik. .... 53

KAZALO TABEL
Tabela 1: rezultati nalog od devetega do šestnajstega otroka. ............................................. 23
Tabela 2: Rezultati nalog od prvega do osmega otroka....................................................... 24
Tabela 3: Rezultati nalog od prvega do osmega otroka....................................................... 54
Tabela 4: Rezultati nalog od devetega do šestnajstega otroka. ........................................... 55

UVOD
Matematika nas spremlja vse življenje, v šoli, v službi, v prostem času in ob vsakodnevnih
opravilih. Tudi v predšolskem obdobju ne moremo mimo nje. V Kurikulumu za vrtce (2008)
je zapisano »Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima
npr. pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o njih
pogovarja.« Hodnik Čadež (2002) pa dodaja da vsebine kot so števila, oblike, orientacija v
prostoru in merjenje srečujejo tako rekoč na vsakem koraku.
V diplomskem delu sem združila dve področji, naravo in matematiko. Slednja me je vedno
fascinirala s svojo zapletenostjo. Narava pa je del mene že od malih nog. Poleg tega sem ena
tistih, ki menijo, da današnji otroci preživijo premalo časa na prostem, kar opažam tudi pri
svojem delu v vrtcu.
Že v času študija me je pritegnila knjiga Karen Constable (2012), kjer opisuje »the outdoor
classroom«, kar bi lahko prevedla kot »učilnica na prostem«. Kot pravi, je to prostor zunaj
šolskih in vrtčevskih zidov, ki ga lahko uporabiš in prilagodiš vsaki individualni dejavnosti in
vsakemu otroku, ki ga obišče.
V diplomskem delu sem kot učilnico na prostem uporabila bližnjo okolico vrtca, ki je lahko
dostopna in primerna za obisk ter načrtovanje in izvajanje dejavnosti. Ravno ta ideja o
pogostejšem bivanju otrok zunaj vrtca, igra, učenje, raziskovanje na prostem me je prepričala,
da sem začela pripravljati diplomsko delo v tej smeri. Dodatno spodbudo sem dobila tudi v
opaženem dejstvu, da vzgojitelji premalo izvajamo vodene dejavnosti še kje drugje in ne
samo v igralnici. Z željo razširiti lastno znanje s tega področja je nastalo to diplomsko delo.
Praktični del naloge sem izvedla tako, da sem načrtovala in izvedla šest dejavnosti na
prostem, v treh različnih naravnih okoljih: na travniku, v gozdu in ob njem ter ob vodi.
Otrokom sem želela na igriv in sproščen način predstaviti učenje matematičnih vsebin v
povezavi z ostalimi področji.
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Zanimalo me je, kako bodo dejavnosti, izvedene na prostem, vplivale na napredek v znanju iz
naslednjih matematičnih vsebin: odnosi in relacije, pri čemer smo bili posebej pozorni na
relacijo je enako, vzorci, števila in štetje, razvrščanje.

Raziskavo sem izvedla v treh korakih. Najprej sem ugotovila stanje pri posameznikih v
skupini pred izvajanjem dejavnosti na prostem. To sem izvedla tako, da je vsak posameznik
za vsako matematično vsebino rešil eno nalogo. Na podlagi rezultatov in končnih ugotovitev
sem načrtovala šest dejavnosti, ki sem jih izvedla na prostem, v treh naravnih okoljih: na
travniku, v gozdu in ob njem, ob vodi. Po končani izvedbi matematičnih dejavnosti na
prostem sem preverila napredek pri tistih posameznikih, ki so na začetku pokazali težave pri
razumevanju določenih matematičnih vsebin. Napredek sem preverila z nalogami za vsako
matematično vsebino posebej, ki jo je rešil posameznik.
Pri načrtovanju dejavnosti sem upoštevala rezultate, pridobljene pri ugotavljanju stanja pri
posameznikih v skupini pred izvajanjem dejavnosti na prostem. Dejavnosti so zasnovane
predvsem na konkretnem nivoju. Izhajala sem iz otrokovega okolja. Poglavitne metode dela
so osnovane predvsem na izkušenjskem učenju ter problemskem učenju.
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I

TEORETIČNI DEL

1

MATEMATIKA V VRTCU

Matematika je v vrtcu obravnavana na dva načina, z načrtovanimi in nenačrtovanimi
dejavnostmi. Slednje so del vsakdanjega življenja v vrtcu, so spontane, zanje ni potrebnih
predhodnih priprav in zastavljenih ciljev. Dovolj je, da vzgojitelj v pravem trenutku in na
pravem mestu opazi priložnost za matematično izkušnjo in jo izkoristi. V priročniku h
Kurikulu za vrtce Japelj Pavešič (2001) o tem pravi, naj vzgojitelji enakomerno izkoristijo
dane priložnosti za učenje matematike ob vsakdanjih opravkih in hkrati omogočajo izvedbo
vnaprej načrtovanih dejavnosti. Načrtovane dejavnosti pa so v naprej organizirane. Zanje
vzgojitelj načrtuje vsebino, cilje, metodični postopek in ostale okoliščine izvajanja.

Matematični cilji v kurikulu za vrtce

1.1

Pri načrtovanju dejavnosti je vzgojitelju osnova Kurikulum za vrtce, kjer so za načrtovanje
pomembni predvsem cilji. V nadaljevanju so predstavljeni splošni matematični cilji iz
Kurikuluma za vrtce (2008). Za moje raziskovalno delo so ključni krepko označeni cilji.
Cilji so:
-

Otrok rabi imena za števila.

-

Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in
razlikovanje med številom in števnikom.

-

Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.

-

Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.

-

Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.

-

Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.

-

Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.

-

Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje
verjetnosti dogodka.

-

Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.

-

Otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema.

-

Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. Otrok spoznava prostor, njegove
meje, zunanjost, notranjost.
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-

Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj,
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.

-

Otrok klasificira in razvršča.

-

Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi
in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo.

-

Otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili
in enotami.

Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematičnih dejavnosti

1.2

Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematičnih dejavnosti je široka, saj ni dovolj samo to, da
določi cilj, h kateremu teži in za dosego le-tega izbere ustrezno dejavnost. Upoštevati mora še
veliko drugih dejavnikov, ki so ravno tako pomembni za realizacijo zastavljenih ciljev. V
Kurikulumu za vrtce (2008) med pomembnejše elemente načrtovanja uvrščajo:
-

Iskanje zveze med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma.

-

Opazovanje razvoja otroka in na podlagi opažanj odločanje o zahtevnosti dejavnosti,
ki jih ponujajo posameznemu otroku.

-

Opazovanje otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem trenutku, glede na razvoj
in zanimanje otroka, pomagajo razširiti matematično znanje.

-

Veliko pogovora z otroki, kjer se mimogrede uporabljajo matematični izrazi, opišejo
možni načini reševanja problema, šteje.

-

Sprejemanje otrokovih napak kot priložnost za napredovanje otroka.

-

Omogočanje otroku, da sam spozna, da je rešitev ali premislek napačen in ustvarjanje
situacij, v katerih otrok pride do pravilne rešitve.

-

Iskanje primerov v naravi in v vsakdanjih rečeh.

-

Omogočanje otroku, da predmete prijema in spoznava v igri.

-

Omogočanje otroku, da opazuje in posluša odrasle pri glasnem štetju, merjenju in
ostalih matematičnih opravilih.

-

Dajanje pohval otroku ob uspešni rešitvi problema in vsakem individualnem
napredku.

-

Povezovanje s straši in izmenjavanje informacij o otrokovem napredku.
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Japelj Pavešič (2001, str. 180) pa v Priročniku h kurikulu za vrtce dodaja, da mora
vzgojiteljica pri načrtovanju in izvajanju matematike upoštevati nekatere pomembne
zakonitosti. Te zakonitosti so:
-

Matematika je za otroka naporna, ker ob njej misli. Zato lahko učinkoviti sodeluje v
matematičnih dejavnostih le kratek čas. Otrok v vrtcu ni sposoben ostati zbran dlje kot
le nekaj minut v mlajši skupini in morda do pol ure v starejši skupini.

-

Ker matematika zahteva mnogo koncentracije, vzgojiteljica načrtuje dejavnosti tako,
da je tudi sama popolnoma zbrana ves čas trajanja dejavnosti. Nedokončana
matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni odgovori na matematična
vprašanja lahko otroka zmedejo.

-

Matematika je izraziti vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je individualen. V
času pripravljenih dejavnosti, ta običajno ni mogoč, zato vzgojiteljica zanj izkoristi
vmesni čas.

-

Otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase.

-

Ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, da je matematika potrebna za vsakdanje
življenje.

-

Matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in doma, ne zato, ker jo bo
potreboval nekoč kasneje.

-

Opazovanja vzgojiteljici omogočajo določiti težavnost za načrtovane matematične
dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko spremlja njegov
napredek iz dneva v dan.«

1.3

Matematično okolje

Vsak prostor oz. lokacija, ki vzgojitelju ponuja možnosti za učenje posameznih matematičnih
vsebin, lahko postane matematično okolje. Japelj Pavešič (2001) o zagotavljanju ustreznega
matematičnega okolja pravi, da mora le-to otroku nuditi priložnosti, da sreča zapise števil,
datumov, simbole, grafične prikaze, meritve, primere geometrijskih teles in likov. Opozarja
na ustrezno opremljenost igralnic, kjer morajo biti na dostopnem mestu ustrezni materiali za
učenje matematike. Urejeno matematično okolje, pa pomeni tudi to, da vzgojiteljica okolje
prilagaja in spreminja glede na potrebe in zanimanja otrok. Del opreme vrtca so torej razna
sredstva, materiali in pripomočki, ki jih vzgojitelji načrtno vključujejo v prostor z namenom
ustvariti spodbudno matematično učno okolje. Japelj Pavešič (prav tam) poudarja, da je
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potrebno v igralnici na ustrezna mesta postaviti vse, kar nastopa v mnogih koščkih (kocke,
storži, gumbi, sestavljanke idr.), igrače, kjer so številke (telefoni, ploščice s številkami,
plastični denar, družabne igre), vse, iz česar lahko naredimo makete, načrte, gradimo,
sestavljamo, igrače za igro z razsutimi stvarmi in za merjenje (lopate, lončki, modelčki,
tehtnice, metri). Spodbudno okolje pa dopolnjujejo sporočila na stenah igralnice, kot so ure,
koledarji, plakati s številkami, načrti ter grafični prikazi. V garderobi otroci dobijo svoj
simbol, s katerim označijo svoje mesto. Simboli se pojavijo tudi drugje, oznake na straniščnih
vratih, simboli za umivanje rok, simbol skupine na vratih igralnice in v garderobi, simbol za
čevlje, škornje in dežnike v garderobi, simbol, s katerim se označi mesto igrače v igralnih
kotičkih (prav tam).
Matematično okolje pa ni omejeno samo na igralnice oz. vrtce, ampak ga lahko najdemo tudi
drugje. Tako lahko npr. obisk pekarne postane matematično okolje, ko otroci opazujejo
postopke izdelave krušnih izdelkov, seznanijo se z merjenjem, opazujejo, kako so pečeni
izdelki razvrščeni. Podobno učno okolje lahko ustvarimo tudi v ostalih obratih in ustanovah.
Priložnosti za učenje matematike so tudi na sprehodih, izletih. Kosi Ulbl (2008) v svojem
članku omenja »matematični sprehod«. Z njim želijo ugotoviti, na kakšne načine in v kakšni
meri je matematika vpletena v okolico, kjer otrok živi in v njegovo vsakdanje življenje.
Aktivnost, kot je »matematični sprehod«, je smiselno vključiti v proces učenja matematičnih
vsebin, ker »je otrok v prvem obdobju šolanja zelo dojemljiv za vse, kar se dogaja okrog
njega. Zato sodobni teoretiki poudarjajo, da se otrok v tem času najbolje uči v naravnem
okolju in o vsem, kar je povezano s tem okoljem« (Cotič, Zurc, Kozlovič Smotlak, 2004, str.
33, povzeto po Kosi Ulbl, 2008).

1.4

Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu in matematika

Omenili smo že, da se otrok v vrtcu uči matematike na dva načina. Preko načrtovanih
dejavnosti ter ob vsakodnevnih spontanih dejavnostih. Japelj Pavešič (2001) je mnenja, da
morajo vzgojiteljice poleg načrtovanega dela za matematiko izkoristiti tudi ostalo bivanje
otroka v vrtcu. Priložnosti za učenje matematike so tako v času prihoda in odhoda otroka v
vrtec, ob obrokih, pri pripravi na spanje in počitek, na sprehodu, bivanju zunaj. Ob prihodu v
vrtec se otrok sreča z matematiko ob simbolih poleg svojega imena, ob pogovoru ob obuvanju
levega in desnega copata, beleženju prikaza o prisotnosti otrok v igralnici, ob pogovoru o uri
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odhoda otroka domov. Med obroki se pojavijo priložnosti za manipulacijo z objekti, ki jih je
potrebno šteti (število otrok, število pribora). Otroci zlagajo prtičke na trikotnike, na polovice,
zlagajo jih na desno stran krožnika. Pri pospravljanju mize je potrebno razvrstiti posodo.
Priprava na spanje in počitek zajema razporejanje ležalnikov, spremljanje ure, kdaj gredo
počivat, odlaganje oblačil na določena mesta. Odhod na sprehod je priložnost za pogovor o
levem in desnem copatu ali čevlju, štetje gumbov, opazovanje vzorcev na oblačilih, za
napovedovanje dogodkov med sprehodom. Bivanje zunaj je večinoma namenjeno prosti igri.
Vzgojiteljica pa lahko izkoristi ta čas in riše s palico kroge v pesek, kotali različne predmete
po različno strmih klancih, meri s koraki igrišče, šteje oddaljene stvari, poišče primere
matematičnih teles in likov (prav tam).
Matematika je v vrtcu prisotna skoraj na vsakem koraku. Različne trenutke v času bivanja
otrok v vrtcu lahko izkoristimo za matematično učenje in spontano igro. Matematične
dejavnosti pa načrtujemo tudi vnaprej. Pri tem si zastavimo cilje, ki jih najdemo tudi v
kurikulumu za vrtce. Tam je poudarjena tudi vloga vzgojitelja pri načrtovanju dejavnosti. Ta
je ključnega pomena, saj mora vzgojitelj upoštevati pester nabor pravil, ki veljajo za razvoj in
učenje predšolskih otrok. Druga pomembna zadeva za zagotavljanje uspešnosti pri učenju
matematike v vrtcu pa je ustrezno učno okolje, ki mora biti organizirano tako, da nudi otroku
bogate možnosti za učenje. Ob upoštevanju teh dejstev lahko že v vrtcu otrokom zagotovimo
razvoj matematičnih spretnosti, ki so nujni za nadaljnje šolanje.

2

MEDPODROČNO POVEZOVANJE MATEMATIKE Z

OSTALIMI PODROČJI
Japelj Pavešič (2001) o matematiki pravi, da je uresničljiva le, ko se povezuje z drugimi
področji. Z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža, z umetnostjo – od perspektive v likovni umetnosti do ritma v glasbi, z gibanjem, kjer
večina pogovorov zajema matematične izraze, z družbo, kjer otrok rešuje probleme in logično
sklepa.
Hodnik Čadež in Filipčič (2005, povzeto po Hodnik Čadež, 2006, str. 10) pa o
medpodročnem povezovanju pravita: »Medpredmetno povezovanje predstavlja didaktični
pristop, kjer učitelj poskuša določeno vsebino ali problem podati ali obravnavati čim bolj
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celostno, tako da isti problem poskuša osvetliti z različnih vidikov.« Zraven dodajata, da je pri
načrtovanju medpodročnih povezav potrebno upoštevati stopnjo in predhodno znanje otrok.
Medpodročno povezujemo, ko je to smiselno, ko za to obstajajo razlogi in ustrezne možnosti.
Pri tem lahko spodbujamo ustvarjalnost otrok ali pa medpodročno povezovanje služi kot
motivacijsko sredstvo. Povezujemo lahko vsebine, cilje in strategije (prav tam).
Eno izmed načel uresničevanja ciljev kurikula za vrtce je načelo horizontalne povezanosti. To
zagotavlja »povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih
vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so
soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja« (Kurikulum za vrtce, 2008,
str. 14). Hkrati zagotavlja tudi »izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi
otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo
povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu« (prav tam).

Sledi nekaj primerov idej za medpodročno povezovanje, primernih za vrtce, za posamezna
področja kurikula (Povzeto po Hansen, K. A. in Kaufmann, R. K. in Burke Walsh, K., 2000;
Hodnik Čadež, T., 2006; Hodnik Čadež, T. in Filipčič, T., 2002; Ball, J., 2010; Zajc, I. in
Koželj, M., 2001.; Adam, J. A., 2012).

Matematika in naravoslovje:
-

Razvrščanje naravnega materiala, odpadkov …

-

Ugotavljanje, koliko lešnikov tehta eno jabolko.

-

Merjenje ploščine različnih drevesnih listov, primerjanje ploščin.

-

Iskanje vzorcev v naravi.

-

Iskanje geometrijskih oblik, npr. polkrožna mavrica, okrogle drevesne letnice,
šestkotne snežinke …

Matematik in jezik:
-

Obravnavanje zgodb, ki s svojo vsebino in ilustracijami spodbujajo k štetju, izvajanju
preprostih računskih operacij, npr. Eric Carlyle, Zelo lačna gosenica.

-

Učenje deklamacij in izštevank, ki vsebujejo števila in zaporedja, npr. An, ban, pet
podgan, štiri miši …

-

Razlaganje matematičnih pojmov, npr. Kaj je vzorec?

-

Uporaba besed, ki opisujejo odnose in relacije, npr. večje/manjše, prej/potem.
8

-

Uporaba prislovov za opis položaja oseb/predmetov pri orientaciji v prostoru.

Matematika in gibanje:
-

Merjenje dolžine skokov.

-

Primerjanje rezultatov.

-

Tekanje po prostoru mimo postavljenih ovir. Na znak se uredijo po velikosti.

-

Odbijanje balonov po prostoru in polnjenje škatel z njimi, glede na dano število.

-

Metanje, kotaljenje žog v ustrezne tarče, tako da barva žoge ustreza barvi tarče.

Matematika in umetnost:
-

Urejanje stvari v umetniškem kotičku, npr. čopiči k čopičem, barve k barvam …

-

Preprosto računanje; vsak otrok riše s tremi voščenkami, koliko voščenk potrebujemo?

-

Petje pesmi, v katerih so števila, zaporedje dogodkov.

Matematika in družba:
-

Manipulacija s števili in štetjem v simbolni igri ali igri vlog, kot je npr. trgovina, kjer
se uporablja denar.

-

Igranje skupinskih iger, npr. Človek ne jezi se, Domine …, učenje pravil, sodelovanja.

-

V igri Kdo se skriva zadaj otrok po posameznih delih telesa ugotavlja, komu le-ti
pripadajo, s tem se spoznavajo podobnosti in razlike, hkrati pa urijo relacije oz. iščejo
pari.

-

V igri Viseči most se otroci po vrvi uredijo po velikosti, pri tem nihče ne sme stopiti iz
vrvi. S tem se učijo sodelovanja ter urejanja po velikosti.

Načrtovane dejavnosti so redko osredotočene samo na eno področje. Velikokrat lahko z eno
dejavnostjo zadostimo ciljem večjih področij. Tako se tudi matematika povezuje z ostalimi
kurikularnimi področji.

3

UČENJE NA PROSTEM

Učenje na prostem je v praksi poudarjeno predvsem v zadnjem času, ko se iščejo drugačni
nekonvencionalni načini učenja, ki se odmikajo od ustaljenih praks dela in učenja v učilnici
oz. v igralnici vrtca. Hodnik Čadež (2006) o učenju v naravi pravi, da se s tem predvsem
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učimo odnosa do narave in do ljudi. Poskrbeti mora predvsem za to, da bomo naravo
spoštovali, jo čutili, in jo poskušali čim bolje razumeti v družbi radovednih in do okolja
prijaznih ljudi.
Že to je dovolj, da so otroci na prostem. S tem se poveča njihova naravna radoživost. Zunaj se
bodo nedvomno želeli igrati in imeli veliko zamisli, kako se igrati (Danks, F. in Schofield, J.,
2007).
»Zunanje okolje je zanimiv prostor in ne obsega samo igralnih površin, ampak tudi parke,
jezera, vrtičke. Tu otroci rastejo in se učijo. Kadar se otroci igrajo na prostem, kažejo
naravno zanimanje in radovednost. Na površinah, ki niso zaprte s štirimi stenami, se stvari
vedno spreminjajo. Tu lahko otroci pridobivajo izkušnje na vseh razvojnih področjih,
vzgojitelji pa lahko vzpodbudijo njihov razvoj in rast z opazovanjem, interakcijo in nekaterimi
vnaprej načrtovanimi dejavnostmi /…/ valjati se v travi, vonjati zrak po pomladnem dežju,
opazovati sezonske spremembe ali topljenje snega, vse to so dejavnosti na prostem. Celo
dejavnosti, ki se izvajajo v igralnici, se lahko prenesejo na prosto in se tako doživljajo na
drugačen način.« (Hansen, K. A. in Kaufmann, R. K. in Burke Walsh, K, 2000, str. XV-2)

Constable (2012) v svoji knjigi opisuje Učilnico na prostem (the outdoor classroom). Opredeli
jo kot prostor, ki je zunaj. Niti dve nista enaki, ob vsakem obisku je okolje drugačno. Nima
strehe in sten. Tla so lahko blatna, posuta z listjem ali porasla s travo. Svetloba je naravna od
sonca. Constablova med drugim išče zgodovinska ozadja za nastanek takih šol tudi pri
pomembnejših zgodovinskih osebah.
Froebel (1782–1852) je bil prvi, ki je uporabil termin »Kindergarten«, kar v prevodu pomeni
vrt za otroke. Verjel je, da morajo biti otroci blizu naravi. Nekoliko kasneje je Maria
Montessori (1870−1952) v Rimu delala z otroki s posebnimi potrebami. Zanje je ustvarila
didaktična sredstva, ki so bila iz naravnega materiala, z njimi je pri otrocih razvijala potrebne
življenjske spretnosti. Steiner (1861–1925) je na začetku dvajsetega stoletja oblikoval svojo
lastno obliko izobraževanja. Med drugim je spodbujal otroke, naj uporabljajo zunanje okolje.
Zagotavljal jim je veliko naravnega okolja z drevesi, kopališči, prostori za kurjenje ognja.
Poskrbel je za streho, tako da so bili otroci lahko zunaj v vsakem vremenu (prav tam).
Sledi mnenje ene od vzgojiteljic, ki učenje na prostem redno prakticirajo. »Naravno okolje je
za naše otroke veliko spodbudno učno okolje, v katerem lahko zajamemo vsa področja
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dejavnosti /…/ pomembno je, da otroke vsak dan odpeljemo v naravo, ki jim sama po sebi
nudi dovolj možnosti za njihov optimalen razvoj /…/ pri otrokovem razvoju bomo
najuspešnejši, če ga bomo peljali v naravo, mu pustili, da jo raziskuje, odkriva in spoznava z
vsemi svojimi čutili.« (Kocmur, 2009, str. 115–116)

3.1

Pomen učenja in igre na prostem

Hohmann, M. in Weikart, D. P. (2005) ocenjujeta, da imajo otroci zunaj dovolj prostora za
tekanje, skakanje, plezanje, za ustvarjanje velikih risb v pesku, blatu, postavljanje ogromnih
skulptur iz škatel. Pri tem dihajo svež zrak, srkajo sončno energijo, krepijo mišice. Otroci, ki
so v prostoru pogosto tihi in plahi, postanejo na prostem bolj živahni. Zunaj doživljajo
naravni svet na zanje smiseln način. Vidijo, da se nebo stemni, ko gre sonce za oblake,
zasajajo vrtičke itn.

Igra in gibanje na prostem pozitivno vpliva na sam razvoj otroka. Hansen, K. A. in
Kaufmann, R. K. in Burke Walsh, K, (2000, str. XV-2–XV-3) o tem pravijo, da »Vsa
področja otrokovega razvoja, kot so fizični razvoj, socialne sposobnosti, čustveni in
intelektualni razvoj, se razvijajo v povezavi z zunanjim okoljem /…/ zunanje okolje spodbuja
razvoj grobe motorike /…/, kadar se otroci igrajo v pesku, pretakajo vodo, pobirajo in zbirajo
kamenčke ali druge majhne predmete in se igrajo različne igre, se jim razvija fina motorika
/…/ fizična moč, koordinacija, ravnotežje in vzdržljivost se razvijajo postopoma z
vsakodnevnim bivanjem na prostem.«

Zunanje okolje vpliva na razvoj socialnih sposobnosti. Spodbuja interakcijo med otroki in
med otroki in odraslimi. Dogovarjajo se za kolesa, sprejemajo soglasja med čakanjem na vrsto
za gugalnico, sodelujejo, ko se skupaj igrajo. Otroci se na sprehodih, obiskih, npr. gasilcev,
učijo o okolici (prav tam).
Otrok napreduje tudi na čustvenem področju. »Uspešnost pri različnih možnostih, ki jih
ponuja zunanja oprema, omogoča otroku, da si razvijejo pozitivno samopodobo /…/ na
prostem se gradi samozavest. Otroci spoznajo, česa je zmožno njihovo telo /…/, otroci, ki
potrebujejo pomoč, se morajo naučiti, kako prositi za pomoč, in nato zaupati v pomoč, ko jim
to nudimo.« (prav tam)
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Igra na prostem vpliva tudi na intelektualni razvoj. Učijo se v neposredni interakciji z objekti
in idejami. Utrjujejo barve, števila, oblike, velikosti. Določenih stvari se lažje učijo
neposredno v naravi: spremembe letnih časov, premikanje oblakov, ki povzročajo nevihto,
vrtnarjenje, zalivanje in urejanje vrta … Razvija se tudi jezik, saj želijo otroci govoriti in
slišati o stvareh, ki si jih ogledujejo, jih vonjajo, tipajo. Širita se jim domišljija in ustvarjalnost
(prav tam).

3.2

Učenje na prostem po svetu in pri nas

V virih v povezavi z učenjem na prostem med najpogosteje uporabljenimi izrazi zasledimo
»forest school« in »forest education«. Pri nas se uporablja izraz »gozdna pedagogika«. Kot
navaja Györek (2012), so jo začeli uporabljati gozdarji v Nemčiji, Avstriji in Švici v zadnjih
dvajsetih letih z namenom promocije gozdarstva. Danes je najbolj razvita v skandinavskih
deželah, Avstriji, Nemčiji in Švici (Gozdna pedagogika, internetni vir). Njen vpliv pa se je
razširil tudi drugod po svetu. Zasledimo jo lahko celo na Japonskem in na Baliju v Indoneziji
(Maruntabo-The Forest kindergarten in Green school-making a difference, internetni vir). V
Evropi dejavnosti gozdne pedagogike izvajajo gozdni vrtci, gozdne šole, naravoslovni dnevi
in tabori ter razne naravoslovne akcije (Györek, 2012).
Kot navajajo na Inštitutu za gozdno pedagogiko (Inštitut za gozdno pedagogiko, internetni
vir), je v slovenskem prostoru »gozdna pedagogika« definirana kot vzgoja in izobraževanje o
gozdu in njegovih funkcijah, vendar ugotavljajo, da ta definicija ne zadošča več. Danes se
namreč na tem področju združujejo znanja psihologije, pedagogike, gozdarstva in biologije.
Kot še dodajajo, »gozdni pedagogi« pri svojem delu upoštevajo vsa načela in cilje kurikula za
vrtce.
V Sloveniji »gozdna pedagogika« še ni formalno uveljavljena veda. Ravno tako pri nas še ne
poznamo vrtcev in šol v taki obliki kot v tujini (Miklavec, 2013). Vendar je bil tudi pri nas, po
vzoru evropskih držav, leta 2010 ustanovljen zasebni zavod Inštitut za gozdno pedagogiko
(Inštitut za gozdno pedagogiko, internetni vir). Njegova dejavnost je poučevanje in
izobraževanje otrok in pedagoških delavcev na področju naravnih ekosistemov. Eden izmed
ciljev zavoda je oblikovanje strokovnih smernic in programov za usposabljanje pedagoškega
strokovnega kadra za delo izven razredov. Celotna vizija zavoda je doseči aktiven pristop k
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ohranjanju narave, spodbujanje pedagoških delavcev k uporabi gozdov v izobraževalne
namene in aktivno vključevanje programov gozdne pedagogike v kurikulum za šole in vrtce
(prav tam).
Leto kasneje se je pod okriljem Zavoda RS za šolstvo oblikovala Mreža gozdnih vrtcev in šol
Slovenije. Še danes se razvija tudi s pomočjo vrtcev in šol. Zavzemajo se za učenje v
naravnem okolju, kjer vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne
sposobnosti. Vključeni v mrežo opažajo, da redno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v
gozdu pozitivno vpliva na napredek na posameznih področjih razvoja otrok (Mreža gozdnih
vrtcev in šol Slovenije, internetni vir).

Kot pravijo na Zavodu za gozdove Slovenije (Gozdna pedagogika, internetni vir), si otroci v
»učilnici na prostem« z vsemi svojimi čutili širijo znanje o naravi, njenih zakonitostih in
okolju ter skupnosti, kjer živijo. To jih vodi k opazovanju, raziskovanju, spoznavanju in
odgovornemu ravnanju z naravo. Le-ta nam namreč ponuja svojo enciklopedijo in možnost
uporabe tistega, kar nam je elementarno: čutiti in se igrati.
Po mnenju mnogih virov je učenje na prostem bistvenega pomen za otrokov celostni razvoj.
To se kaže tudi v predšolskih programih mnogih držav, ki učenje in igro selijo na prosto. V
Sloveniji smo v tem še začetniki, toda prvi koraki so bili že narejeni. Glede na to, da je naša
dežela bogata z gozdom in drugim naravnim okoljem, imamo vse možnosti, da sledimo
zgledu ostalih držav.
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II

EMPIRIČNI DEL

4

OPREDELITEV PROBLEMA

Matematika v vrtcu je nekaj samoumevnega, saj jo srečamo skoraj povsod. V garderobi so
simboli, s katerimi otrok prepozna svoje mesto za garderobo, v igralnih kotičkih so igrače
razvrščene po določenih lastnostih …
Raziskovalni problem izhaja iz opaženega dejstva, da vzgojitelji načrtujejo večino
matematičnih dejavnosti v igralnici. Mogoče pa je izvesti več dejavnosti, kot se jih izvaja
sicer, na prostem. Želim ugotoviti, kako bi lahko dejavnosti s področja matematike lahko
načrtovali in izvajali v naravi in kako bi tovrstno učenje vplivalo na njihovo pridobivanje
znanja.
Vrtec, kjer delam, je na vasi in je obkrožen z veliko možnostmi za izvajanje matematičnih
dejavnosti na prostem. Namen diplomskega dela je predstaviti, na kakšen način lahko
uporabimo bližnjo okolico vrtca za pridobivanje matematičnih znanj. Naravno okolje lahko
uporabimo kot učni prostor, v katerem ustvarimo različne problemsko usmerjene situacije.

5

CILJI

Cilji diplomskega dela so:
-

Predstaviti izvajanje matematičnih dejavnosti na prostem.

-

Predstaviti analizo izvedenih dejavnosti z vidika doseganja ciljev pri matematiki.

-

Z načrtovanjem in izvajanjem dela v naravi zvišati nivo usvojenega znanja pri
naslednjih matematičnih vsebinah: razvrščanje, relacije, vzorci in zaporedja, števila in
štetje.
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6

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Pri raziskovanju sem si zastavila naslednje raziskovalno vprašanje: Ali so otroci dosegli
napredek v znanju po izvedenih dejavnostih na prostem, pri naslednjih matematičnih
vsebinah: razvrščanje, relacije, vzorci in zaporedja, števila in štetje.

7

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

7.1

Raziskovalna metoda

Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

7.2

Vzorec

Vzorec zajema 16 otrok, 8 dečkov in 8 deklic, iz OŠ Šmarjeta − Vrtec Sonček, starih od 4 do
6 let. Dejavnosti sem izvajala v juniju, v šolskem letu 2012/2013.

7.3

Pripomočki

Za izvajanje dejavnosti sem uporabila različne pripomočke, ki so predstavljeni v načrtu
posameznih dejavnosti.

7.4

Postopek zbiranja podatkov

Pri raziskavi sem najprej ugotavljala predznanje otrok s krajšim intervjujem, ki je vključeval
štiri naloge. Nato sem na prostem izvedla šest različnih dejavnosti s področja relacij, vzorcev,
števil in štetja ter razvrščanja. Podatke sem zbirala s pomočjo opazovanja z udeležbo,
postavljanja vprašanj otrokom ter pogovora z njimi med dejavnostmi. Dejavnosti sem
fotografirala. Napredek otrok po izvedenih dejavnostih sem ugotavljala s krajšim intervjujem
z otroki, ki je vseboval štiri naloge.
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7.5

Postopek obdelave podatkov

Podatki so obdelani opisno. Analizirala sem izvedene dejavnosti ter odgovore, z vidika
doseganja zastavljenih ciljev.

8

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Predstavljeni so rezultati raziskave, ki je bila izvedena v treh korakih. Analize dejavnosti so
dopolnjene s fotografijami dejavnosti, za katere so bile pridobljene izjave staršev, ki
dovoljujejo objavo fotografij.

8.1

Ugotavljanje predznanja

Predznanje sem ugotavljala s štirimi nalogami. Predstavitvi vsake naloge sledijo rezultati, ki
so zbrani še v preglednici. Na koncu je povzetek ugotovitev ugotavljanja predznanja.
Cilj je ugotoviti stanje pri posameznikih v skupini pred izvajanjem dejavnosti na prostem.

8.1.1 Prva naloga
Ugotavljala sem, kakšno je otrokovo znanje iz matematične vsebine odnosi in relacije, pri
čemer sem se osredotočila na to kaj sodi skupaj.
Otroku sem dala dva paketa po šest slik različnih predmetov. Vsak paket je predstavljal eno
množico. Otrok je moral vsakemu predmetu iz ene množice poiskati ustrezni par iz druge
množice. Nalogo sem priredila starosti otrok tako, da sem v posamezno množico vključila
predmete, med katerimi ni bilo smiselne povezave. V prvi množici so bili: riba, skodelica
sladoleda, darilo, cvetlica, mačka, kletka. V drugi množici so bili: akvarij, kornet s
sladoledom, torta, metulj, miš, papiga.

Spremljala sem otrokovo razumevanje pojma par. Naloga je bila zastavljena tako, da so iskali
pare na podlagi enake lastnosti. Začetna problemska situacija je bila taka: »Pred tabo sta dva
kupa slik, poišči pare.« Pri otrocih, ki niso razumeli navodila, sem dodala novo: »Kaj sodi
skupaj, kaj bi ti dal skupaj iz tega kupa (z roko sem pokazala nanj) in iz tega (z roko sem
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pokazala še drugega).?« Ker me je zanimalo, kakšne skupne lastnosti predmetov so opazili, so
morali povedati tudi, zakaj so naredili tako kombinacijo.

REZULTATI
Ko sem otrokom dala navodilo, naj poiščejo pare, je večina otrok takoj vedela, kaj morajo
narediti. Trije otroci pa niso najbolje razumeli pojma par oz. navodila, saj so se naloge lotili
drugače. Prvi je dal skupaj tri slike (cvetlica, metulj, papiga). Ko sem ga vprašala, zakaj, je
rekel, da zato, ker je rdeče. Drugi je povezal oba sladoleda in torto, zato ker se poje. Zadnji pa
je povezal ribo in akvarij. Rešitev je bila sicer pravilna, toda komentar k njegovi rešitvi je bil,
zato, ker je enako. Vprašala sem ga, kaj je enako. Rekel je barva. Prva dva otroka sem
spodbudila, k drugačnemu iskanju rešitve, tako da sem postavila novo vprašanje: »Kaj sodi
skupaj, kaj bi ti dal skupaj iz tega kupa (z roko sem pokazala nanj) in iz tega (z roko sem
pokazala še drugega).?« Od tukaj naprej sta vedela, kaj morata narediti. Oba sta nato poiskala
pare, en otrok se je večkrat zmotil in naloge ni uspel dokončati brez pomoči. Uspešno rešena
naloga je pomenila, da na mizi ni ostala nobena slika, ampak je otrok vse uporabil.
Ostalih trinajst otrok je nalogo pričelo reševati tako, da so vzeli eno sliko iz ene množice, nato
pa poiskali sliko iz druge množice in jo položili poleg. Tako so nadaljevali, dokler niso prišli
do konca. Vsi so poiskali pare vsem predmetom in povedali, zakaj so naredili take
kombinacije. Dve deklici sta pri večini primerov rekli, da: »ne vesta, zakaj je tako, tako je
prav, tako mora biti, mislim, da je tako«. Ostali so bolj slikovito opisali, zakaj določeni
predmeti sodijo skupaj.

Primeri:
Muca in miška: »muca lovi miške, se lovita, ker mačka poje miš, ker obe hodita, mišak je
siva, muca pa vijolična«.
Metulj in cvetlica: »metulj pije med iz rožice, da metulj gor stoji, metuljček rad cvetke gleda,
metulj je na roži, oba sta rdeča, rdeče je«.
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Skodelica sladoleda in kornet s sladoledom: »sladoled paše k sladoledu, sta enaka, ker je en
kornet in en lonček, ker sta oba, sta enaka, ker je samo eden in to ni dovolj, ker radi jemo
sladoled, ker mislim, da sta ta dva par«.
Riba in akvarij: »riba v vodo, riba plava v vodi, ribe vedno plavajo v morju, ker riba vedno
živi v vodi, ker mora biti v vodi, da lahko diha, voda je notri, ribe pa plavajo«.
Papiga in kletka: »ptič gre v kletko, ker bo zletela, ptiček noter leti, da ne bo ušel, ker ptički
so zmeraj v kletki, to je od ptičke kletka, ptiček, da je v kletki«.
Darilo in torta: »zato, ker je torta darilo, torta je v darilu, eden ima rojstni dan, ker ima eden
rojstni dan potem pa prinese darilo, če ima nekdo rojstni dan, darilo prineseš, pa torto spečeš,
ker mislim, da sta ta dva par«.
Večina otrok je našla smiselne povezave med predmeti in samostojno pravilno rešila nalogo.
Trije otroci od trinajstih so imeli nekaj težav. Na koncu, ko sta jim ostala samo še dva
predmeta, so ugotovili, da ne sodita skupaj. Spodbudila sem jih, naj preverijo ali so se kje
zmotili, oz. ali bi kaj lahko naredili drugače. Dva otroka sta sama našla napako in jo tudi
pravilno in samostojno popravila. En otrok pa je potreboval več pomoči pri iskanju napake v
obliki podvprašanj, s katerimi sem ga spodbujala k iskanju prave rešitve. Kljub asistiranju ni
uspel sam dokončati naloge.

Slika 1: Deklica išče pare predmetov.
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8.1.2 Druga naloga
Ugotavljala sem, kakšno je otrokovo znanje iz matematične vsebine vzorci.
Otroku sem ponudila škatlo lego kock enakih dimenzij in različnih barv. Začetna problemska
situacija je bila: izberi tri barve kock in naredi vzorec.
Tudi tokrat me je zanimalo razumevanje pojma »vzorec«.

REZULTATI
Trinajst otrok je takoj razumelo navodilo. Izbrali so tri različne barve kock ter jih položili v
vrsto, nato so nadaljevali vzorec. Nekaj se jih je zmotilo, vendar so sami opazili napako in jo
popravili.
Trije izmed šestnajstih otrok niso razumeli osnovnega navodila. Dva izmed njih sta nato ob
pomoči pravilno rešila nalogo, tretji pa kljub pomoči ni znal.

Slika 2: Otrok pri ustvarjanju in nadaljevanju vzorca.

8.1.3 Tretja naloga
Ugotavljala sem, kakšno je otrokovo znanje iz matematične vsebine števila in štetje.
Otrok je imel na voljo isto škatlo z lego kockami kot prej. Začetna problemska situacija je
bila: »Kako bi ugotovil, katerih kock je več, zelenih ali belih?«
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Pozorna sem bila na tri stvari: ali zna otrok štetje uporabiti kot sredstvo za reševanje
problema, ali zna prešteti predmete ter katere napake se najpogosteje pojavljajo pri štetju in
preštevanju.

REZULTATI
Devet otrok izmed šestnajstih je takoj pričelo preštevati kocke. Pri tem sta se pojavili dve
strategiji reševanja. Pri prvi so štirje otroci izmed devetih šteli kocke neposredno v škatli. Ker
niso bile urejene so se pojavljali dve napaki. Nekatere kocke so šteli večkrat, nekatere kocke
so izpustili. Končno število tako ni bilo realno in sama strategija reševanja ni bila dovolj
natančna.

Naprej sem jih spodbujala, naj preverijo še kako drugače, ali imajo prav. Z

asistiranjem sem jih privedla do tega, da so kocke uredili v vrsto ali kolono in si s tem olajšali
štetje. Ob pomoči so vsi otroci dokončali nalogo.

Pet otrok izmed devetih je uporabilo drugo strategijo. Otroci so posamezne kocke vzeli iz
škatle in jih položili v vrsto ali kolono. Trije so kocke šteli sproti, dva pa sta jih najprej zložila
ven in nato preštela.
Sedem izmed šestnajstih otrok je število kock v škatli ocenilo vizualno in niso uporabili štetja
za rešitev problema. Z dodatno spodbudo je šest otrok na koncu s štetjem prišlo do pravilne
rešitve, en otrok pa kljub pomoči ni uporabil štetja.
Ugotovila sem, da štirinajst otrok zna tekoče šteti do deset, dva pa štejeta do štiri oz. šest.
Deset otrok od šestnajstih je znalo pravilno prešteti kocke, brez napak pri preštevanju. Šest
otrok od štirinajstih pa je pri preštevanju delalo napake: preskočili so preštevane kocke,
izpuščali so števila.
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Slika 3: Otrok pri ugotavljanju števila kock.

8.1.4 Četrta naloga
Ugotavljala sem, kakšno je otrokovo znanje iz matematične vsebine razvrščanje.
Otrok je uporabil gumbe. Začetna problemska situacija je bila: »Kako bi razvrstil gumbe, ki so
v škatli?«
Spet sem se osredotočila na razumevanje pojma »razvrščanje«. Predvsem me je zanimalo, ali
znajo poiskati kriterije. Poleg tega sem opazovala, po kolikih kriterijih naenkrat otroci
razvrščajo.

REZULTATI
Vsi otroci so brez pomoči izbrali kriterij in po njem razvrstili gumbe. Štirinajst otrok od
šestnajstih je razvrstilo gumbe po barvi, en otrok pa je najprej opazil, da so različne barve,
kmalu pa tudi, da so različnih oblik. Najprej jih je ločil po barvi, potem pa ven potegnil tiste,
ki niso okrogli in jih dal na poseben kup. Opazil je tudi, da so zeleni gumbi samo okrogli.
Gumbe je razvrsti po dveh kriterijih hkrati, po barvi in obliki. Ena od deklic pa je gumbe
razvrstila po velikosti. Pri razvrščanju po barvi otroci niso potrebovali moje pomoči.
Postavljali so samo vprašanja, ko so npr. opazili več odtenkov iste barve: »Kako naj jih
dam?«. Dogovorili smo se, da naj jih dajo skupaj.
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Slika 4: Otrok razvršča gumbe po dveh kriterijih hkrati. V zgornji vrsti so okrogli gumbi, v
spodnji pa niso okrogli. V posameznih kolonah so gumbi razvrščeni po barvi.

Slika 5: Otrok je razvrstil gumbe po velikosti.

8.1.5 Povzetek ugotovitev ugotavljanja predznanja
V preglednicah so razvidni rezultati ugotavljanja predznanja pri posameznih nalogah za
vsakega otroka posebej. Z zeleno barvo so označeni ustrezni rezultati. Z rumeno pa rezultati
otrok, ki so uporabili manj primerne strategije, zaradi katerih so se pojavljale tudi napake. Z
rdečo so označeni rezultati, za katere ne moremo trditi, da so ustrezni ali neustrezni.
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Tabela 1: rezultati nalog od devetega do šestnajstega otroka.

1. naloga

1. otrok

2. otrok

3. otrok

4. otrok

5. otrok

6. otrok

7. otrok

8. otrok

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

uspešno

se je

uspešno

uspešno

uspešno

se je

uspešno

uspešno

dokončal

zmotil,

dokončal

dokončal

dokončal

zmotil,

dokončal

dokončal

nalogo.

sam je

nalogo.

nalogo.

nalogo.

sam je

nalogo.

nalogo.

našel

našel

napako.

napako.

2. naloga

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

Število

Kocke

Število

Kocke

Število

Kocke je

Število

Število

kock je

vzel iz

kock je

vzel iz

kock je

štel

kock je

kock je

ugotovil

škatle, jih

ugotovil

škatle, jih

ugotovil

neposredn

ugotovil

ugotovil

vizualno,

uredil v

vizualno,

uredil v

vizualno,

o v škatli.

vizualno,

vizualno,

ni

vrsto in

ni

vrsto in

ni

Končno

ni

ni

uporabili

preštel.

uporabili

preštel.

uporabili

število ni

uporabili

uporabili

štetja.

Štel je

štetja.

Najprej jih

štetja.

bilo

štetja.

štetja.

3. naloga

sproti.

je uredil,

ustrezno.

nato
preštel.

4. naloga

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

Napake

Ni napak

Ni napak

Ni napak

Napake

Ni napak

Napake

Ni napak

pri

pri

pri

pri

pri

pri

pri

pri

preštevanj

preštevanj

preštevanj

preštevanj

preštevanj

preštevanj

preštevanj

preštevanj

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

po

po

po

po dveh

po

po

po

po

velikosti.

velikosti.

velikosti.

kriterijih

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

hkrati.
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Tabela 2: Rezultati nalog od prvega do osmega otroka.

1. naloga

9. otrok

10. otrok

11. otrok

12. otrok

13. otrok

14. otrok

15. otrok

16. otrok

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Združil

Združil oba

Združil

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

cvetlico,

sladoleda

ribo in

uspešno

uspešno

se je

uspešno

uspešno

metulja in

in torto, ker

akvarij, ker

dokončal

dokončal

zmotil, ni

dokončal

dokončal

papigo, ker

se vse poje.

je vse

nalogo.

nalogo.

našel

nalogo.

nalogo.

je vse

S pomočjo

modro.

rdeče.

ni rešil

S pomočjo

naloge.

napake.

je rešil
nalogo.

2. naloga
3. naloga

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Razumel

Nalogo

Ni uspel

Nalogo

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

navodilo,

dokončal

dokončati

dokončal

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

ob pomoči.

naloge ob

ob pomoči.

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

dokončal

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

nalogo.

Kocke

Kocke je

Kocke je

Kocke

Kocke

Število

Število

Kocke je

vzel iz

štel nepo-

štel nepo-

vzel iz

vzel iz

kock je

kock je

štel nepo-

škatle, jih

sredno v

sredno v

škatle, jih

škatle, jih

ugotovil

ugotovil

sredno v

uredil v

škatli.

škatli.

uredil v

uredil v

vizualno,

vizualno,

škatli.

vrsto in

Končno

Končno

vrsto in

vrsto in

ni uporabil

ni uporabil

Končno

preštel.

število ni

število ni

preštel.

preštel.

štetja.

štetja.

število ni

Štel je

bilo

bilo

Štel je

Najprej

bilo

sproti.

ustrezno.

ustrezno.

sproti.

jih je

ustrezno.

pomoči.

uredil,
nato
preštel.
Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

Zna šteti

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do deset.

do šest.

do štiri.

do deset.

Ni napak

Napake pri

Ni napak

Ni napak

Ni napak

Napake pri

Napake pri

Ni napak

pri

preštevanju

pri

pri

pri

preštevanju

preštevanju

pri

preštevan

.

preštevan

preštevan

preštevan

.

.

preštevanju

-ju.

-ju.

-ju.

-ju.

.

4. naloga

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

Razvrstil

po

po

po

po

po

po

po

po

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

velikosti.

Večji izziv so otrokom predstavljale naloge s področja števil in štetja. Najmanj težav so imeli
otroci pri nalogah iskanja parov ter vzorcih. Pri razvrščanju pa nobeden od njih ni imel težav.
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Eden od otrok je gumbe razvrstil po dveh kriterijih. Ta rezultat je ključen za moje nadaljnje
delo, saj sem bila pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti na prostem pozorna na to, po kolikih
kriterijih naenkrat otroci razvrščajo. Spodbujala sem jih, naj razvrščajo po dveh kriterijih
hkrati.
Ker sem ugotovila, da dva otroka še ne razumeta navodila »poišči par«, sem pri načrtovanju
dejavnosti in samem predstavljanju problemov v dejavnostih posebej poudarjala sam pojem.
Pare smo iskali na podlagi relacije je enako. Iskali smo pare predmetom, ki so si enaki v celoti
ali samo po določeni skupni lastnosti, npr. barva ali oblika.
Ugotovila sem, da trije otroci ne razumejo pojma »vzorec«, zato sem načrtovala dejavnosti,
katerih navodila so temeljila na pojmu »vzorec«.
Ker sedem otrok ni znalo poiskati in uporabiti štetja kot strategije reševanja problema, sem leto upoštevala pri načrtovanju dejavnosti. Otroke sem tudi spodbujala k preštevanju
predmetov, s čimer želim zmanjšati število napak pri preštevanju. Pozorna sem bila tudi na to,
kako se otroci lotijo preštevanja »neurejenih« predmetov. Opozarjala sem jih, da moramo, če
želimo dobiti natančen rezultat, predmete najprej urediti v vrsto ali stolpec, šele nato pa jih
lahko preštejemo.

Načrtovane dejavnosti

8.2

V obliki učnih priprav predstavljam potek izvajanja načrtovanih dejavnosti na prostem. Vsaki
načrtovani dejavnosti sledi tudi analiza izvedenih dejavnosti.

8.2.1 Prva dejavnost
CILJI

Otrok:
-

išče kriterije za razvrščanje cvetlic

-

razvršča cvetlice

-

uporabi štetje kot način reševanja matematičnega problema
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-

oblikuje poljubne vzorce

-

cvetlicam poišče ustrezen par, pri čemer upošteva enakost

-

loči travniške cvetlice od trav

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, jezik, naravoslovje − narava.

OBLIKE DELA: skupna, skupinska, dvojice.
METODE DELA: metoda dela s konkretnim materialom, metoda praktičnega dela, metoda
opazovanja, metoda pogovora, metoda problemskega učenja.
SREDSTVA: večje število posod za spravljanje nabranih cvetov, rjuha, ozki in dolgi beli listi
papirja, knjiga cvetlic (slika).
UČNI PROSTOR: travnik.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroke odpeljem na bližnji travnik. Izberem travnik, ki je bogat z različnimi travniškimi
cvetlicami, s čimer zagotovim čim kvalitetnejšo izvedbo dejavnosti.
Najprej jih spodbudim, naj se postavijo tako, da bodo naredili vzorec. Če bodo imeli težave,
jih bom vprašala, kaj je vzorec.
Nato jim bom dala naslednje navodilo: vsakdo izmed vas mora na tem (pokažem kje lahko
iščejo) travniku poiskati točno pet različnih cvetlic in ne trav. Odtrgajte jih in prinesite sem.

Vse cvetlice bomo zbrali na rjuhi. Najprej jih bom spodbudila, naj zbrane cvetlice razvrstijo.
Upoštevala bomo vse ideje otrok in cvetlice bomo razvrstili po različnih kriterijih.
Na podlagi izbranega kriterija potem nadaljujemo s štetjem. Vprašam jih, kako bi ugotovili,
katerih cvetlic smo zbrali največ.
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Ko končamo z dejavnostjo, pričnemo z oblikovanjem vzorca. Vsak otrok dobi ozek in dolg
trak papirja, ki ga bo uporabil za delo. Otrokom dam navodilo, naj si izberejo tri različne
cvetove, ki smo jih nabrali, in iz njih naredijo vzorec. Če otroku zmanjka cvetov, jih lahko
poišče na travniku.
Za konec se razdelimo v dve skupini, vsaka dobi svojo »knjigo cvetlic«. Vanjo nalepim nekaj
cvetov, ki sem jih našla na travniku. Otroci jim morajo poiskati ustrezen par ter nalepiti poleg.
Ko končajo, vsaka skupina predstavi svoje delo. Najprej preverimo, ali so našli ustrezne pare.
Hkrati pa še poskušamo prepoznati posamezne cvetlice. Pri tem si lahko pomagamo z različno
literaturo, v kateri so predstavljene travniške rastline in vsebuje veliko slik, po katerih otroci
lahko prepoznajo določeno cvetlico.

ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so imeli pri postavljanju vzorca najprej težave, saj niso vedeli, kako naj se postavijo.
Ker so se pričeli nekoliko prepirati, sem se jim pridružila ter situacijo umirila. Vprašala sem
jih: »Kaj je vzorec?« Odgovori otrok so bili: »En takšen daš, pa en takšen drugačen, potem pa
ponoviš.«, »Pa toliko časa ponavljaš, dokler imaš.«, »Dokler ti ne zmanjka.«. Nato sem jim
rekla, naj poskusi vsak na svojem oblačilu poiskati kakšen vzorec. Večina otrok je našlo vsaj
en vzorec, nekateri več, pomagali so jih tudi iskati drug drugemu. Ko sem predvidevala, da
razumejo, kaj je vzorec, sem jih še enkrat vprašala, kako bi naredili vzorec iz vseh otrok iz
naše skupine. Sledil je pogovor: »Ja, tako da grem jaz sem, pa Nina k meni, potem pa še
Zala.«, »Ne, to ni vzorec.«, »Ja, pa je.«, »Ne, ti moraš sem, potem gre pa en fant zraven,
potem je pa Nina na vrsti, kajne Katja.«. Potrdila sem, da so začeli prav in naj nadaljujejo. Vsi
otroci so se pravilno postavili fant, deklica, fant, deklica itn.
Pri iskanju petih različnih cvetlic otroci niso imeli večjih težav. Vsi so prinesli cvetove, nihče
se ni zmotil in prinesel trave. Nekaj otrok pa se je zmotilo v številu. Ko sem jim rekla, naj jih
preštejejo, so jih pravilno prešteli in tudi sami ugotovili, ali jih je premalo ali preveč.
Pomagala sem jim ugotoviti, koliko jih manjka oz. koliko jih je preveč, da so lahko uredili
količino. Za lažjo ponazoritev sem uporabila prste na roki. Otroci so hitro opazili razliko v
številu manjkajočih ali preveč nabranih cvetlic. Na koncu je vsem uspelo prinesti točno
število cvetlic. Ugotovila sem, da se niso zmotili v številu nabranih trav zato, ker jih ne bi
znali pravilno prešteti, ampak zato, ker so bili pri delu premalo natančni.
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Pri razvrščanju so otroci najprej opazili barvo in cvetlice razvrstili v tri množice: rumene,
bele, modre. Težave so imeli z dvobarvnimi cvetovi. Niso se strinjali o tem, kam sodijo.
Nekdo je predlagal, da »morajo biti posebej, ker so drugačne«. Tako so naredili še četrto
množico. Nato sem jih vprašala, kako bi ugotovili, katerih cvetov smo nabrali največ in
katerih najmanj. Nekdo je z roko pokazal na enega od kupov in rekel: »Tukaj jih je največ,
mislim, da tukaj pa ne.« in je pokazal še na drugi kup. Vprašala sem ga, ali je prepričan, da
ima prav. Skomignil je z rameni. Spet sem jih vprašala, kako bi lahko preverili, ali se je Jan
zmotil ali ima prav. Drugi otrok je rekel: »Prešteti je treba.«, naslednji pa je rekel: »Ja, pa tako
moramo dati, da prav preštejemo.« in je cvetove iz ene skupine začel zlagati v vrsto, tako da
so jih lažje prešteli. Isto so ponovili še z drugo množico cvetov. Potem sem jim pokazala,
kako naj položijo cvetove enega pod drugim, da bodo lahko preverili ali imajo prav.
Ko smo končali s preštevanjem, sem jih še enkrat vprašala, ali lahko cvetove še kako drugače
razvrstimo. Otroci niso imeli nobene ideje, zato sem jim rekla, naj dobro opazujejo cvetove in
pogledajo kakšne oblike so. Ugotovili so »okrogli so«, »ti pa dol visijo«, »ta je malo kosmat«,
ta ima pa veliko takih malih cvetkov«, »ja, moj tudi, pa ene pikice so gor«. Ko so opazili
razlike med strukturo cvetov, sem jih še enkrat vprašala, kako bi lahko to uporabili za
razvrščanje. Najprej niso vedeli, kako začeti, zato sem jim malo pomagala. Vzela sem en
»cvet, ki ne visi dol« in en »ki visi dol« ter ju položila vsakega na svojo stran. Rekla sem jim,
naj nadaljujejo. Skupaj so nato razvrstili še ostale cvetove. Nato sem jim rekla, da bi rada, da
jih poleg tega razvrstijo še po barvi. Nekdo je takoj rekel, da smo to že naredili. Razložila sem
jim, kaj smo že naredili, sedaj pa bomo hkrati razvrstili cvetove po obliki, kar smo že naredili
in še po barvi. Otroci niso vedeli kako, zato sem prvo postavitev izvedla sama, otroci pa so
nadaljevali. Z nekaj pomoči smo dejavnost dokončali. Tudi tokrat sem jih vprašala, katerih
cvetov imamo največ/najmanj. Takoj so rekli, da moramo prešteti. S preštevanjem smo tako
rešili še to nalogo.
Otroci so nato iz različnih cvetov ustvarjali vzorce. Opazila sem, da dva otroka nista znala
narediti vzorca. Spodbudila sem ju, naj malo pogledata, kako ostali delajo, ali opazita kaj. Ker
še vedno nista vedela, kako, sem ju vprašala, kaj je vzorec in naj mi pokažeta kakšnega na
oblačilih. Počasi sta začela razumeti, kaj vzorec je. Na koncu je obema uspelo ustvariti pravi
vzorec iz cvetov.
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Pri iskanju parov cvetlicam s »knjigo cvetlic« so se pojavljale napake zaradi nenatančnega
opazovanja. Ko sem otroke opozorila na podrobnosti cvetov, so našli večino ustreznih parov.
V igralnici smo v knjigah iskali travniške cvetlice. Opazila sem, da so nekateri otroci postali
bolj pozorni na podrobnosti, ko so primerjali konkretno cvetlico s fotografijo.

Slika 6: Deklica v roki drži rumen cvet. Na travniku išče ustrezen par, pri čemer mora
upoštevati enakost.

Slika 7: Otroci so razvrstili cvetove po barvi in kar "dol visi". V zgornji vrsti so cvetovi, ki
"ne visijo dol", v spodnji vrsti pa so cvetovi, ki "visijo dol". V posameznih kolonah so cvetovi
razvrščeni po barvi.
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Slika 8: Otrok ustvarja vzorec iz cvetov.

Slika 9: Otrok ustvarja vzorec iz cvetov.

Slika 10: Otroci s "knjigo cvetlic" iščejo pare, pri čemer upoštevajo enakost.
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Slika 11: Otroci preverjajo, ali so našli vse ustrezne pare.

8.2.2 Druga dejavnost
CILJI

Otrok:
-

travam poišče ustrezen par, pri čemer upošteva enakost

-

sam oblikuje kriterije za razvrščanje trav

-

uporabi štetje kot način reševanja matematičnega problema

-

loči trave od travniških cvetlic

-

spozna nov pojem: bilka

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, jezik, naravoslovje − narava.

OBLIKE DELA: skupna, skupinska, dvojice.
METODE DELA: metoda dela s konkretnim materialom, metoda praktičnega dela, metoda
opazovanja, metoda pogovora, metoda problemskega učenja.

SREDSTVA: rjuha, knjiga trav (enako kot knjiga cvetlic, samo da vanjo vstavimo travne
bilke).
UČNI PROSTOR: travnik.

31

POTEK DEJAVNOSTI
Otroke odpeljem na bližnji travnik. Za uvod jih spodbudim, naj se postavijo v pare. Nato jim
rečem, naj se s svojim parom sprehodijo po travniku in poiščejo vsak po eno travno bilko.
Paziti pa morajo, da ne bosta enaki. Potem si v posameznem paru izmenjata travni bilki.
Dobro naj si jih ogledajo in na travniku poiščejo njen par. Preverili bomo, kaj so našli.

Nato vse nabrane travne bilke zberemo na rjuhi, postavimo se okoli nje in nadaljujemo
dejavnost. Otroke vprašam, kako bi te travne bilke lahko razvrstili. Upoštevamo vse ideje
otrok in jih razvrstimo po različnih kriterijih.
Na podlagi izbranega kriterija potem nadaljujemo s štetjem. Vprašam jih, kako bi ugotovili,
katerih trav smo zbrali največ/najmanj. Kako bi to lahko ugotovili?
Ko končamo in pospravimo, se razdelimo v dve skupini, vsaka dobi svojo knjigo trav. Na
travniku nato poiščejo pare travnim bilkam, ki so v knjigi. Ko končajo, vsaka skupina
predstavi svoje delo. Najprej preverimo, ali so našli ustrezne pare. Hkrati pa še poskušamo
prepoznati posamezne trave. Pri tem si lahko pomagamo z različno literaturo, v kateri so
predstavljene travniške rastline in vsebuje veliko slik, po katerih otroci lahko prepoznajo
določeno travo.

ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so se brez težav postavili v pare. Nato sem jim rekla, naj vsak poišče eno travno bilko.
Še prej pa smo se pogovorili o tem, kaj bilka je, hkrati pa smo opisali razliko med travami in
cvetlicami. Nato je vsak otrok našel svojo bilko, ki si jo je izmenjal v svojem paru. Ko so vsi
končali sem jim rekla, da morajo poiskati par travi, ki jo držijo v roki. Ker so bili nekateri
premalo natančni pri opazovanju, so se zmotili. Ko sem jih opozorila na drobne malenkosti, je
nekaterim uspelo poiskati ustrezen par, nekaj otrok pa je potrebovalo dodatno pomoč. Skupaj
z ostalimi so našli ustrezne pare. Komentar enega od otrok je bil: »To je pa težko«. Zanimalo
me je, kaj je težko. »To, da moraš tako gledati«. Eden od otrok je prinesel cel šopek trav.
Vprašala se ga, ali se spomni navodila, ki sem ga dala. Vedel je, da mora poiskati par, zato me
je zanimalo, ali ve, kaj par je. Skomignil je z rameni. Skupaj sva nato poiskala par njegovi
travi. Pri tem sem mu povedala, na kaj mora biti pozoren. Da preverim, ali sedaj razume
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navodilo, sem mu dala cvet in še eno travo ter rekla, naj poišče par obema. Uspelo mu je najti
ustrezen par cvetu, travi pa ne, zato sva jo poiskala skupaj, pri tem pa sem ga opozarjala, naj
bo pozoren na malenkosti.
Med dejavnostjo sem opazila, da sta dva otroka začela primerjati travi po velikosti. Njuna igra
je pritegnila še nekaj drugih otrok, ki so tudi primerjali trave med seboj.
Pri razvrščanju otroci sprva niso imeli idej in so rekli, da so trave preveč enake. Zato sem jim
pomagala tako, da sem jih spodbudila, naj opazujejo barve bilk. Ugotovili so, da so nekatere
rdečkaste, druge rjave, rumene. Nato smo razvrstili trave po barvi bilk. Medtem je nekdo
ugotovil: »Pa sem mislil, da je trava zelena«. Ko so končali, me je zanimalo, katerih trav je
več/manj. Takoj se vedeli, da jih morajo prešteti. Nekdo je pričel šteti trave na kupu, vendar
ga je drugi prekinil in rekel: »Ne bo prav, tako jih moraš dati, potem pa šteti.«, »Ja, ker tako
se lahko zmotiš«. Otroci so nato travne bilke postavili v vrsto ter jih prešteli. Pod prvo vrsto
so nato zložili še druge in jih ravno tako prešteli. Nato sem jih spodbudila, naj še kako
drugače razvrstijo trave. Ker niso imeli idej, se jih spet spomnila na podrobnosti. Nekaj
opažanj otrok: »Moja trava je kosmata.«, »Moja je tako malo kosmata.«, »Pa neki dol visi.«.
Pogledali so jih in ugotovili, da pri vseh »neki ne visi dol«, zato smo jih razvrstili glede na ta
kriterij. Ko so končali, sem jim rekla, naj jih sedaj razvrstijo še po barvi. Spet je bilo nekaj
začetnih težav, zato sem prvi premik naredila jaz, otroci pa so nadaljevali in uspešno
dokončali nalogo.
Pri iskanju parov travam so imeli otroci manj težav kot na začetku, saj so bili že bolj pozorni
na malenkosti, dejavnost pa je tokrat potekala v skupini. Uspelo jim je najti skoraj vse pare.

Slika 12: Otroci primerjajo travne bilke in iščejo enake pare.
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Slika 13: Skupaj preverjamo, ali so našli ustrezne pare.

Slika 14: Otroka primerjata travi po dolžini.

Slika 15: Otroci so razvrstili trave po dveh kriterijih hkrati, po barvi in "kar dol visi". V prvi
koloni so trave, ki imajo bilke, ki "dol visijo", v drugi koloni pa so trave brez tistega, kar "dol
visi". V posameznih vrstah so trave razvrščene po barvi bilke.
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8.2.3 Tretja dejavnost
CILJI

Otrok:
-

išče pare drevesnim in grmovnim listom

-

razvršča liste v Euler-Vennov diagram po dveh kriterijih

-

uporablja štetje kot način reševanja matematičnega problema

-

išče kriterije za razvrščanje listov

-

razvrsti liste po različnih kriterijih

-

dela poljubno zaporedje iz listov

-

primerja dolžino palic z dolžino roke

-

z udarjanjem palice ob deblo ponavlja ritmični vzorec

-

z udarjanjem palice ob deblo sam dela ritmični vzorec

-

loči drevo in grm

-

uporablja ustrezne prislove, ki opisujejo odnose

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, naravoslovje − narava, umetnost − glasba, jezik.

OBLIKE DELA: individualna, skupna.

METODE DELA: metoda dela s konkretnim materialom, metoda pogovora, metoda
opazovanja, metoda problemskega učenja.
SREDSTVA: dva večja plakata za razvrščanje, rjuha, dolgi beli listi za delanje zaporedja.
UČNI PROSTOR: gozd in njegova okolica.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroke odpeljem v gozd. Pripravljene imam različne liste dreves in grmov. Te razdelim
otrokom. Vsak dobi en list. Nato jim dam navodilo, naj se sprehodijo po gozdu (pokažem jim,
do kje lahko gredo) in poiščejo par listu, ki so ga dobili. Ko najdejo ustrezen par, morajo tudi
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preveriti, kje so ga našli, na grmu ali drevesu. Oba lista nato prinesejo na zbirno mesto in ju
razvrstijo v Euler-Vennov diagram po dveh kriterijih: drevo, grm. Ko vsi opravijo, se
zberemo ob diagramu in vprašam otroke, kako bi sedaj natančno izvedeli, katerih listov smo
zbrali več/manj, drevesnih ali grmovnih.
V nadaljevanju dam otrokom navodilo, naj se še enkrat sprehodijo po gozdu in poiščejo vsak
po pet različnih listov. Te prinesejo na zbirno mesto in jih položijo na rjuho. Hkrati preštejejo
liste, da preverimo, ali jih je preveč/premalo. Ko vsi otroci končajo in prinesejo ustrezno
število listov, se zberemo okoli rjuhe, otroke pa vprašam, kako bi te liste še lahko razvrstili.
Uporabimo vse njihove predloge in liste razvrstimo po različnih kriterijih. Hkrati otroke
vprašam, kako bi natančno izvedeli, katerih listov je več/manj, največ/najmanj. Nato si vsak
izbere tri vrste listov in iz njih dela poljuben vzorec. Ko otroku zmanjka listov, le-te poišče v
gozdu.
Za konec otrokom naročim, naj v gozdu poiščejo palico, s katero bodo lahko igrali kot na
bobne. To naj prinesejo na zbirno mesto. Otrokom naročim, naj si vsak izbere drevo in se
postavi poleg. Razloži jim, da bomo igrali na drevesa. Sama naredim nekaj ritmičnih vzorcev,
otroci pa jih ponovijo. Kasneje se tudi otroci preizkusijo v ustvarjanju ritmičnih vzorcev.
Vsak naredi poljuben vzorec, ostali otroci pa ga ponovijo.

ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so imeli težave z iskanjem para zaradi nenatančnega opazovanja. Veliko jih je prineslo
podobne liste, zato sem jih opozarjala na podrobnosti. Na koncu je večini uspelo najti
ustrezen par, nekaj otrok pa je potrebovalo dodatno pomoč. Nekateri pa so pozabili pogledati,
kje so našli list. Pri razvrščanju v diagram ni bilo težav, razen tistih, ki so pozabili pogledati
kje so list našli. Ti so se vrnili do najdišča ter preverili, ali gre za drevo ali grm. Pojavila se je
težava, ko je eden od otrok visok in košat grm zamenjal za drevo. Skupaj smo nato opazovali
razliko med grmom in drevesom (debla, krošnje). Ko sem jih vprašala, katerih listov smo
zbrali največ, je nekaj otrok s prstom pokazalo na različne strani diagrama. Rekla sem, da
moramo preveriti. Spomnili so se, da jih je potrebno prešteti. Vprašala sem jih, kako pa
moramo prešteli, da bo rezultat točen. Spomnili so se, da morajo liste urediti v vrsto, preden
jih preštejejo.
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Otroci so nato dobili navodilo, naj prinesejo po pet različnih listov. Vsi razen dveh so prinesli
ustrezno število listov. Omenjena dva sta narobe preštela liste, oba sta jih prinesla šest.
Pri iskanju kriterijev za poljubno razvrščanje so najprej opozorili na obliko. Eni so bolj
okrogli, drugi pa ne. Razvrstili so liste glede na »okroglost«. Nato sem jih vprašala, kako bi
ugotovili, katerih listov je največ. Tokrat ni nihče podal svoje ocene na podlagi vizualne
ocene, ampak so takoj rekli, da jih bodo prešteli.
Pri delanju vzorcev ni bilo večjih težav. Večina otrok je vedela, kaj mora narediti, dva pa še
vedno nista vedela, kaj vzorec je. Skupaj smo pogledali pravilno rešene naloge, nato pa sta
spet sama poskusila narediti vzorec. Oba sta potrebovala še nekaj pomoči, da sta rešila
nalogo.
Otroci so našli različne palice. Kratke, dolge, tanke, debele. Začetek igranja je bil namenjen
»preverjanju izbire« palice. Otroci so namreč sami ugotavljali, ali je njihova palica dobra ali
ne. Večina otrok je dolge, debele in težke palice kmalu zamenjala za manjše. Ko so imeli vsi
ustrezne palice, smo začeli zares. Sama sem naredila nekaj enostavnih ritmičnih vzorcev,
otroci pa so jih ponovili. Ko sem ocenila, da jim gre že kar dobro, sem še njih spodbudila, naj
ustvarijo kakšen vzorec, ostali pa naj ga ponovijo.

Slika 16: Otrok ustvarja vzorec iz listov.
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Slika 17: Otroci iščejo pare enakih listov.

Slika 18: Otroci razvrščajo liste v Euller-Vennov diagram.

Slika 19: Otroci pri izvajanju ritmičnih vzorcev.
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8.2.4 Četrta dejavnost
CILJI

Otrok:
-

uporabi štetje kot način reševanja matematičnega problema

-

predlaga načine merjenja razdalje med drevesi

-

razdaljo med drevesi meri z izbrano enoto

-

šteje in prešteva

-

uporablja imena za števila

-

uporablja ustrezne prislove, ki opisujejo odnose

-

šteje predmete, ki jih vidi ne more pa se jih dotakniti

-

z gibanjem v naravi pridobiva izkušnje na matematičnem in jezikovnem področju

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, jezik, gibanje.

OBLIKE DELA: skupna.
METODE DELA: metoda praktičnega dela, metoda pogovora, metoda opazovanja, metoda
problemskega učenja.
SREDSTVA: pet paketov po dvajset kartončkov 3×6 cm, vsak paket je druge barve.
UČNI PROSTOR: gozd in njegova okolica.

POTEK DEJAVNOSTI
Otroke odpeljem na krajši izlet po okolici vrtca, ustavimo se na treh mestih, kjer izvedemo
dejavnosti.

Najprej prispemo do prvega mesta, kjer se postavimo okoli drevesa. Vprašam jih, kako bi
lahko ugotovili, koliko listov je na drevesu, okoli katerega stojimo. V nadaljevanju jih
vprašam tudi, ali lahko preštejemo vse liste. Zakaj jih ne moremo? Nato jim pokažem vejo, na
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kateri je toliko listov, da bi jih otroci lahko prešteli. Ali lahko kako ugotovimo, koliko je
listov na tej veji? Zakaj? Koliko jih je? Ko končamo, odidemo naprej.
Ustavimo se v gozdu, na mestu, kjer je približno 10×10 metrov ravnega terena, ki je potreben
za lažjo izvedbo dejavnosti. Postavimo se k izbranemu drevesu. Vzamem po en barvni
kartonček iz vsakega paketa (glej sredstva) in jih postavim k petim najbližjim drevesom. Nato
vprašam otroke, kako bi ugotovili, katero drevo je bolj/najbolj/najmanj/manj oddaljeno od
tega, pri katerem stojimo. Ideje otrok skupaj preverimo. Izločimo nesmiselne in tiste, za
katere ugotovimo, da jih ne moremo preizkusiti. Pogovor z otroki vodim toliko časa in na tak
način, da jih privedem do tega, da predlagajo merjenje razdalje s poljubno enoto. Rezultate
beležimo sledeče: na tla položimo daljši raven predmet, ki bo predstavljal prikaz za vnašanje
rezultatov merjenja. Z izbrano enoto nato merimo razdaljo med drevesi, tako da štejemo
enote. V prikaz potem položimo toliko kartončkov ustrezne barve, kolikor enot smo našteli.
Ko končamo z merjenjem razdalje med vsemi petimi drevesi, se lotimo branja dobljenih
rezultatov. Pri branju rezultatov sem pozorna, da otroci uporabljajo ustrezne prislove. Po
končani dejavnosti pospravimo in nadaljujemo sprehod.
Tretjič se ustavimo na travniku ob gozdu. Otroke vprašam, če bi lahko kako ugotovili, koliko
dreves je v celem gozdu. Zakaj ne? Kaj pa drevesa, ki rastejo spodaj ob igrišču, ali ta lahko
preštejemo? Zakaj? Preštejte jih.

ANALIZA DEJAVNOSTI
Na prvem mestu sem vprašala otroke, kako bi ugotovili, koliko listov je na veji. Takoj so
vedeli, da jih morajo prešteti. Zato sem rekla, naj jih. Poskusili so, vendar so ugotovili, da se
jih ne da. Vprašala sem jih, zakaj ne. Rekli so: »Veliko jih je.«, »Ja, pa ne znamo toliko
šteti.«, »Moja Maja bi jih znala, ker je že v šoli, pa veliko šteje«. Nato jim pokažem manjšo
vejo ter vprašam, koliko listov je na njej. Hitro so ocenili, da te liste lahko preštejejo, ker »teh
je dosti«, »to znamo«, »malo jih je«.

Na naslednjem mestu smo merili razdaljo med drevesi. Najprej smo zbrali ideje otrok o
načinu merjenja razdalje. Njihovi predlogi so bili: »Meter rabimo.«, »Tak velik, ker so
drevesa velika.«. Povedala sem, da nimamo metra s seboj, zato morajo poiskati nekaj drugega
namesto metra. Ker se niso spomnili ničesar, sem jih opozorila na podobne dejavnosti
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merjenja, ki smo jih izvajali tekom leta. Kmalu so se domislili palic in korakov. Nato smo še
glasovali, s čim bomo merili razdaljo, s palico ali s koraki. Odločili so se za korake. Še prej pa
so se dogovorili, čigave korake uporabiti. Rekli so, da od tistega, ki najdlje stopi, ker »bomo
prej končali«. Nato so izmerili razdaljo. Za vsako drevo posebej so nato našteli toliko barvnih
kartončkov, kolikor je bilo korakov ter kartončke vnesli v prikaz. Pri branju rezultatov so
ugotovili: »Vijolično in sivo drevo sta enaka.«, »Enako daleč sta.«, »Najbolj blizu sta.«,
»Čisto tukaj sta.«, »Zelen je štiri korake daleč.«, »Rdeče pa malo več.«, »Ja, pet jih je.«. Za
modro drevo so ugotovili: » Je najbolj daleč.«, »Toliko ne znamo prešteti.«.
Na tretjem mestu sem jih vprašala, če bi lahko ugotovili, koliko dreves je v celem gozdu.
Takoj so vedeli, da ne: »Jih je veliko.«, »Pa saj sem že rekel, da toliko ne znamo šteti.«, »Ja,
sam moja Maja zna.«. Za drevesa ob igrišču so ugotovili, da »jih je dovolj«, »lahko jih
preštejemo«, »malo jih je«, »ja, manj kot v gozdu«, »tja moramo, da bomo lažje prešteli«.

Slika 20: Otroci ugotavljajo število listov na drevesu.

Slika 21: Otroci ugotavljajo število listov na vejici.
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Slika 22: Otroci primerjajo, čigavi koraki so najdaljši.

Slika 23: Otroci s štetjem korakov merijo razdaljo med drevesi.

Slika 24: Otroci beležijo rezultate v prikaz.

42

8.2.5 Peta dejavnost
CILJI

Otrok:
-

Predvideva, kaj bi se zgodilo z določenimi predmeti, če jih damo v vodo

-

Predvideva, ali izbrani predmet plava ali potone

-

sodeluje pri izvedbi poskusa

-

rezultate poskusa primerja z napovedmi

-

predmete razvršča po različnih kriterijih, ki jih sam določi

-

spoznava naravne značilnosti domačega okolja: vodne vire

-

se sreča s pojmom izvir

-

loči manjše vodne vire: potok/reka

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, naravoslovje: narava, fizika, družba, jezik.

OBLIKE DELA: skupna.

METODE DELA: metoda dela s konkretnim materialom, metoda pogovora, metoda
opazovanja, metoda poskusa, metoda problemskega učenja.
SREDSTVA: različni umetni predmeti za dejavnost Kaj plava/potone?, plakat z narisano
preglednico za dejavnost Kaj plava/potone?, pisalo.
UČNI PROSTOR: ob vodi.

POTEK DEJAVNOSTI

Za izvedbo dejavnosti je potrebna predhodna priprava na prostem, kjer se bo dejavnost
izvajala. Ob poti, po kateri nameravam peljati otroke, namestim več različnih predmetov.
Preden odidemo na sprehod, otrokom naročim, naj med potjo opazujejo okolico ter poiščejo
predmet, ki vzbudi njihovo pozornost. To je lahko karkoli, kakšna zanimiva vejica, list, storž,
kamen ali morda kaj, kar ne sodi v gozd.
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Ko prispemo z vsemi nabranimi predmeti do mesta, kjer bomo nadaljevali dejavnost, le-te
odložimo v škatlo ali košaro in stopimo do vodnega izvira. Otroke vprašam, ali vedo kaj je to.
Pogovorimo se o vodnem izviru, o potoku, ki izvira tam in njegovem imenu. Ko končamo, se
vrnemo k nabranim predmetom. Vprašam jih, kaj bi se zgodilo, če bi vse predmete dali v
vodo. Pogovor vodim v taki smeri, da pridemo do fizikalne lastnosti predmetov: plovnost.
Nato jim predstavim preglednico za beleženje podatkov, vsak otrok si izbere en najden
predmet ter ga položi v preglednico v prvo kolono, vsak predmet v svojo vrstico. Namesto
besednega ali slikovnega zapisa tako uporabimo kar konkreten predmet. Otroci nato
predvidevajo ali plava ali potone. Vsak otrok sam za svoj predmet označi odgovor v drugi
koloni. V nadaljevanju me zanima, kje oz. kako bi sedaj lahko preizkusili, ali so naša
predvidevanja pravilna ali napačna. Uporabimo vodni izvir, ob katerem smo. Vsak otrok svoj
predmet vrže v vodo, rezultat pa označi v preglednici v tretji koloni. Ko vsi otroci končajo,
preberemo rezultate in se o njih pogovorimo.
Potem spodbudim otroke, naj razmislijo, kako bi lahko te predmete razvrstili. Upoštevamo
vse ideje otrok in predmete razvrstimo po različnih kriterijih.

ANALIZA DEJAVNOSTI
Že zjutraj sem predhodno pripravila teren, tako da sem ob poti, kjer sem nameravala peljati
otroke, nastavila nekaj predmetov, ki v naravo ne sodijo.
Na sprehodu je večina otrok hitro opazila predmete, ki sem jim nastavila. Pobrali so skoraj
vse. Nato smo nadaljevali pot do vodnega izvira. Tam smo odložili vse nabrane predmete ter
stopili do samega izvira. Najprej smo se pogovorili o njem. Otroci niso vedeli, kaj je to. Rekli
so: »Voda.«, »Ja, glej tam ven pride.«, »Ja, ker je daleč notri, potem pa tako teče, pa ven
pride.«. Razložila sem jim, da je to vodni izvir, da tu izvira potok, ki teče pod našim vrtcem.
Ko smo končali, smo se vrnili k nabranim predmetom. Vprašala sem jih, kaj bi se zgodilo, če
bi vse dala v vodo. Rekli so: »Mokro bi bilo.«, »Stopilo bi se.«, »Narazen bi šlo.«, »Dol bi
šlo.«, »Ali pa ne, nekaj bi pa gor ostalo.«. Nato sem jih vprašala, kaj to pomeni, da bi šlo dol,
ali pa bi gor ostalo. Nekdo je pokazal z roko val po zraku in zraven rekel: »Tako bi plavalo ali
pa ne«. Povedala sem, da ima prav in da bomo preverili, ali predmeti plavajo ali ne. Nato sem
jim predstavila preglednico, ki smo jo uporabili. Rekla sem jim, naj vsak svoj predmet položi
gor, zraven pa s pisalom označi, kaj meni, kaj se bo zgodilo z njegovim predmetom. Ali bo
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plaval ali bo potonil? Ko so vsi končali, smo vsak predmet preizkusili, tako da so ga otroci
vrgli v zajetje ob izviru. Rezultat so potem vnesli v preglednico. Predmet sem jim pomagala
vzeti iz vode, da so ga lahko vrnili nazaj na svoje mesto. Ko smo ugotovili plovnost vseh
predmetov, smo preverili rezultate. Ugotovili so, da so se dvakrat zmotili, ostalo pa je bilo
prav. Presenečeni so bili, da polžek plava, ko pa je na morju na tleh. Razložila sem jim, da je
naša polžja hišica prazna in zato plava, tiste, ki so na morju na dnu, pa so še naseljene in so
zato na dnu. Takrat je eden od otrok rekel, da bomo tako vedeli, ali lahko vzamemo hišico ali
jo moramo pustiti: »Ker vzamemo samo take, ki so že prazne in polžek ne živi več notri.«,
»Ja, ker potem bi umrl, ker ne bi mogel dihati«.
Ko sem otroke vprašala, kako bi predmete lahko razvrstili, so takoj rekli, da na tiste, ki
plavajo in tiste, ki ne. Zanimalo me je, če je še kakšna druga možnost. Ker ni bilo ideje, sem
jih opozorila, naj premislijo ali vsi predmeti sodijo v naravo ali ne. Za vsak predmet so znali
povedati, kam sodi. V nadaljevanju sem jim pomagala, da smo vse predmete hkrati razvrstili
po dveh kriterijih. Sami niso znali, zato sem jim pomagala.

Slika 25: Otroci ob poti iščejo predmete.
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Slika 26: Otroci polagajo predmete v preglednico.

Slika 27: Otroci beležijo napovedi.

Slika 28: Otroci beležijo rezultate.
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8.2.6 Šesta dejavnost
CILJI

Otrok:
-

uporabi štetje kot način reševanja matematičnega problema

- išče pare rastlinam
-

spozna rastline, ki rastejo ob/v ribniku in jih poimenuje

-

opazuje živali v ribniku in jih prepozna

-

predvideva, v katerem delu ribnika je več živali, v večjem ali manjšem

-

razišče ali določene rastline rastejo na različnih mestih vzdolž istega potoka

-

z gibanjem v naravi pridobiva izkušnje na matematičnem in jezikovnem področju

-

loči manjše vodne vire: mlaka/ribnik

-

uporabi ustrezne prislove za opis odnosov

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, naravoslovje: narava, gibanje, jezik.

OBLIKE DELA: skupna, individualna.

METODE DELA: metoda dela s konkretnim materialom, metoda pogovora, metoda
opazovanja, metoda problemskega učenja.

SREDSTVA: rastline, ki jih naberemo sproti.
UČNI PROSTOR: ob vodi.

POTEK DEJAVNOSTI
Odidemo na sprehod, ustavili se bomo na treh (ali več, glede na čas in interes otrok) postajah,
kjer bomo izvajali dejavnosti.
Najprej se ustavimo ob ribniku. Otroke vprašam, kaj je to. Opozorim jih na pravilno
poimenovanje (ribnik in ne mlaka). Nato jih vprašam, kaj vse raste v/ob ribniku. Ali
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prepoznajo katero od rastlin? V nadaljevanju me zanima, kje raste več/manj rastlin, v/ob
ribniku. Kako bi ugotovili, koliko rastlin raste v/ob ribniku? Naprej jih vprašam po živalih, ki
živijo v ribniku. Ali opazijo katero? Kako se imenuje? Opozorim jih na to, da je ribnik iz dveh
delov, večjega in manjšega. Zanima me, v katerem delu je več živali in rastlin. Zakaj? Koliko
jih je? Ko končamo s pogovorom, nadaljujemo pot k naslednji postaji.
Ustavimo se pri potoku. Najprej jih vprašam, če še vedo, kako se imenuje (glej peto
dejavnost). Nato naj pogledajo nabrežje potoka in povedo, kaj vse vidijo. Zanima me, ali
enake rastline rastejo tudi drugje ob potoku. Vprašam jih, kako bi lahko to izvedeli. Pogovor
vodim tako, da otroke privedem do sledečega: vsak otrok poišče po eno rastlino, ki raste na
obrežju potoka. Z njo bomo nato odšli vzdolž potoka, se ustavili na izbranem mestu in naše
rastline primerjali s tam rastočimi. Tako bomo ugotovili, ali neka rastlina raste na enem, dveh
ali več mestih.
Ko se ustavimo na naslednjem mestu ob potoku, otroci najprej poiščejo par svoji rastlini. Ko
končamo, odidemo naprej do naslednjega mesta in spet iščemo par rastlinam. To lahko še
večkrat ponovimo.

ANALIZA DEJAVNOSTI

Na prvi postaji so otroci prepoznali ribnik in rastline v njem: lokvanj, trava. Ugotovili so, da
raste več rastlin zunaj ribnika. S štetjem so se prepričali. V ribniku so opazili ribe in »tisto, iz
česar bodo potem žabe nastale«. Povedala sem, da je to žabji mrest. Nato sem jih vprašala, v
katerem delu ribnika je več živali in rastlin. Za lokvanj in trave so takoj opazili, kje jih je več,
pri živalih pa so ugotovili, da ne morejo preveriti: »So v vodi.«, »Ne vidimo jih.«, »Ja, če pa
ne vidiš, ne moreš šteti.«, »Bi morali sprazniti, potem bi pa lahko videli, kaj je notri.« …
Pot smo nadaljevali do potočka. Spodbudila sem jih, naj opazujejo nabrežje. Opazili so
mravlje, murenčke, metulja. Opozorila sem jih tudi na rastline. V prvotnem načrtu sem
nameravala iskati samo rastline. Ker pa so otroci opazili tudi nekatere živali, sem se odločila,
da bom v »raziskavo« vključila tudi njih. Rekla sem jim, da bi rada preverila, ali enake
rastline in živali, ki so tukaj, najdemo tudi drugje ob potoku. Kako naj to naredimo? Rekli so,
da gremo pogledat. Vprašala sem, kako bodo vedeli, katere rastline iskati. S čim jih boste
primerjali? »S seboj jih moramo vzeti«. Nabrali smo nekaj rastlin. Nato smo odšli naprej ob
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potoku. Ustavili smo se, otroci pa so primerjali svoje rastline s tam rastočimi. Večini
rastlinam so našli pare, vsem pa ne, ker tam niso rastle. Našli so tudi mravlje, niso pa videli
murenčka in metulja. Otroci so predlagali, da gremo še naprej. Tam smo našli le del parov
rastlinam in mravlje.

Slika 29: Otroci opazujejo okolico potoka in iščejo pare rastlinam ter živalim na osnovi
enakosti.

8.3

Ugotavljanje znanja po izvedenih dejavnostih

Napredek v znanju bom ugotavljala s štirimi nalogami. Preverila bom samo tiste otroke, ki so
pri ugotavljanju predznanja imeli težave. Predstavitvi vsake naloge sledijo rezultati, ki so
zbrani še v preglednici. Na koncu je povzetek ugotovitev ugotavljanja predznanja.
Cilj je po končani izvedbi matematičnih dejavnosti na prostem preveriti napredek pri
posameznikih.

8.3.1 Prva naloga
Preverjala se napredek na področju matematične vsebine odnosi − relacije, pri čemer sem bila
posebej pozorna na relacijo je enako.
Preverila sem tiste tri otroke, ki so pri ugotavljanju predznanja imeli težave z razumevanjem
navodila Poišči par. Tudi tokrat sem postavila isto vprašanje. Naloga je bila sledeča: otroku
sem ponudila dve košari. V vsaki je bilo po pet različnih enobarvnih predmetov, vsak druge
barve. V prvi košari so bili: rumen pokrovček, rdeča barvica, bela ščipalka, modra žlička,
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zelena sveča. V drugi košari so bili: rumena zvezdica, rdeča bunkica, bel kipec, moder gumb,
zelen darilni trak. Otrok je moral vsakemu predmetu iz ene košare poiskati barvni par iz druge
košare.

REZULTATI
Tokrat so vsi trije otroci razumeli navodilo in pričeli iskati enake predmete. Eden je takoj
videl, da so si podobni po barvi in je sam rešil nalogo brez pomoči. Naslednji je vedel, da
mora poiskati nekaj, kar sodi skupaj, vendar ni našel nobenega para. Rekel je, da nič ne
»paše« skupaj. Rekla sem mu, naj dobro pogleda, po čem so si predmeti podobni. Kaj je
enako v eni in drugi košari? Ker še vedno ni opazil, sem iz košare vzela oba zelena predmeta.
Tedaj je takoj rekel »zelena«. Vprašala se ga kaj to pomeni. Rekel ni ničesar, pogledal je v
obe košari in pričel zlagati predmete v pare po barvi. Ko je končal, je rekel, da je vse enake
barve in to je par. Tretji otrok, ki je imel na začetku največ težav in je pri preverjanju večino
naloge rešil z mojo pomočjo, je tokrat razumel navodilo. Podobno kot prejšnji otrok pa ni znal
poiskati, kaj sodi skupaj. Tudi njemu sem pokazala oba zelena predmeta, vendar ni opazil, da
sta si podobna po barvi, zato sem poleg položila še oba rdeča predmeta. Še vedno ni opazil
podobnosti. Ker sem videla, da je naloga zanj pretežka sem mu ponudila drugačno. Iz lončka
na mizi sem vzela trikrat po dve barvici različnih barv (rumena, zelena, rdeča) in jih dala v
dve množici. Rekla se mu, naj sedaj poišče pare. Malo je pogledal barvice in brez besed
združil obe rumeni, obe zeleni in obe rdeči. Ko je končal, me je pogledal, nato pa še košari s
predmeti in rekel: »A, ja?«. Vzel je košari in začel predmete, ki so še ostali zlagati po barvi.
Tudi on je na koncu pravilno rešil nalogo.

Slika 30: Predmeti v parih po barvi, kot jih je postavil eden od otrok.
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8.3.2 Druga naloga
Preverjala sem napredek pri matematični vsebini vzorci.

Napredek sem preverila pri treh otrocih, ki pri ugotavljanju stanja niso najbolje razumeli
navodil. Naloga je bila sledeča: ponudila sem jim slike raznobarvnih dežnikov. Navodilo je
bilo naj naredijo vzorec iz treh barv dežnikov.

REZULTATI
Tokrat so vsi otroci razumeli navodilo in začeli delati vzorec. En otrok se je zmotil in namesto
treh uporabil štiri barve. Kljub večjemu številu elementov v enoti je nalogo pravilno
dokončal. En otrok izmed dveh je vzorec naredil tako, da je posamezno enoto ponavljal v
naslednjih vrstah.

Slika 31: Primer vzorca, ki ga je ustvaril otrok.

Slika 32: Primer vzorca, ki ga je ustvaril drugi otrok.

8.3.3 Tretja naloga
Preverjala sem napredek pri matematični vsebini števila − štetje.
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Napredek sem preverila pri enajstih otrocih, ki so imeli pri ugotavljanju stanja največ težav.
Naloga je bila sledeča: ponudila se jim košaro. V njej so bila štiri jabolka, zunaj nje pa tri.
Otroka sem vprašala, kako bi ugotovil, kje je več jabolk. Preveriti sem hotela tudi, ali se je
število napak pri preštevanju zmanjšalo, zato sem jim rekla, naj ugotovijo, koliko je vseh
jabolk.

REZULTATI
Štirje otroci, ki so pri ugotavljanju stanja šteli kocke neposredno v škatli, so tokrat vzeli
jabolka iz košare in jih sproti šteli. Enako so prešteli tudi jabolka zunaj košare. Izmed sedmih
otrok, ki so pri ugotavljanju znanja povedali število kock na podlagi vizualne ocene, so tokrat
to storili le trije. Ostali štirje so začeli preštevati jabolka. Dva sta to storila neposredno v
košari, dva pa sta jih začela zlagati na mizo in šteti.
Pri preštevanju jabolk nihče ni preskočil nobenega, so pa še vedno izpuščali števila.

Slika 33: Otrok šteje jabolka tako, da jih jemlje iz košare, polaga v vrsto in sproti šteje.

8.3.4 Četrta naloga
Preverjala sem napredek pri matematični vsebini razvrščanje.
Napredek sem preverila pri vseh šestnajstih otrocih. Ker sem pri ugotavljanju stanja pred
izvedbo dejavnosti na prostem ugotovila, da otroci razumejo pojem razvrščanje in znajo rešiti
tovrstne naloge, sem pri preverjanju napredka opazovala, po kolikih kriterijih otroci
razvrščajo. Ponudila sem jim dve igralni plošči z geometrijskimi liki. Pri prvi so bili liki
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razvrščeni po enem kriteriju, pri drugi pa po dveh. Na vsaki plošči je manjkal en lik. Otrok je
moral vstaviti manjkajoči lik.

REZULTATI
Prvo igralno ploščo je brez pomoči uspelo pravilno rešiti deset otrok. Ostali so potrebovali
nekaj pomoči. Pri drugi pa je večina otrok potrebovala pomoč. Samo trije so popolnoma
samostojno brez pomoči rešili nalogo. Ostalim sem morala pokazati, kaj morajo upoštevati,
ko izbirajo ustrezen manjkajoči lik.

Slika 34: Otrok razvršča po dveh kriterijih hkrati. Na ploščo je ustavil manjkajoči lik.

8.3.5 Povzetek ugotovitev napredka pri posameznikih
V preglednicah so razvidni rezultati ugotavljanja napredka v znanju pri posameznih nalogah,
za vsakega otroka posebej. Z zeleno barvo so označeni rezultati otrok, ki so napredovali v
znanju.
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Tabela 3: Rezultati nalog od prvega do osmega otroka.
1. otrok

2. otrok

3. otrok

4. otrok

5. otrok

6. otrok

7. otrok

8. otrok

1. naloga
2. naloga
Vizualno

S štetjem

Vizualno

Jabolka

S štetjem

S

ocenil

ugotovil

ocenil

zlagal na

ugotovil

štetjem

število

število

število

mizo in jih

število

ugotovil

jabolk.

jabolk.

jabolk.

sproti štel.

jabolk.

število

3. naloga

jabolk.
Ni izpuščal

Ni

Ni

števil pri

izpuščal

preskočil

štetju.

števil pri

kock pri

štetju.

štetju.

4. naloga

Samostojno

Potreboval

Sam rešil

Samostojno

Potreboval

Potreboval

Sam rešil

Sam

rešil obe

pomoč.

le prvo

rešil obe

pomoč.

pomoč.

le prvo

rešil le

igralni

igralno

igralni

igralno

prvo

plošči.

ploščo.

plošči.

ploščo.

igralno
ploščo.
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Tabela 4: Rezultati nalog od devetega do šestnajstega otroka.
9. otrok

10. otrok

11. otrok

12. otrok

13. otrok

1. naloga

14. otrok

15. otrok

16. otrok

Ob

Ob pomoči

Sam našel

pomoči

rešil

skupno

rešil

nalogo

lastnost in
rešil

nalogo.

nalogo.
Pravilno je

Uporabil

rešil

rešil

je štiri

nalogo.

nalogo.

elemente

Posamezne

v enoti.

enote je

Pravilno

ponavljal v

ustvaril

naslednjih

vzorec.

2. naloga

Pravilno

vrstah.

3. naloga

Jabolka

Jabolka

S štetjem

Vizualno

Jabolka

zlagal na

zlagal na

ugotovil

ocenil

zlagal na

mizo in

mizo in

število

število

mizo in jih

jih sproti

jih sproti

jabolk.

jabolk.

sproti štel.

štel.

štel.

Ni

Ni

Še vedno

izpuščal

preskočil

izpuščal

števil pri

kock pri

števila pri

štetju.

štetju.

štetju.

4. naloga

Sam rešil

Sam rešil

Sam rešil

Potreboval

Samostojno

Potreboval

Potreboval

Potreboval

le prvo

le prvo

le prvo

pomoč.

rešil obe

pomoč.

pomoč.

pomoč.

igralno

igralno

igralno

igralni

ploščo.

ploščo.

ploščo.

plošči.

1. Naloga: odnosi-relacije.
Ugotovila sem, da otroci bolje razumejo pojem »par« in nimajo težav pri razumevanju
navodil v tovrstnih nalogah. Dva sta na začetku potrebovala nekoliko pomoči, vendar je
obema uspelo rešiti nalogo. Tretji je nalogo rešil brez pomoči.
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2. Naloga: vzorci.

Rezultati so pokazali, da otroci bolje razumejo pojem vzorec. Razumejo navodila in znajo
oblikovati enoto iz določenega števila elementov ter jo ponavljati. Vsi trije otroci so nalogo
samostojno rešili.
3. Naloga: števila-štetje.
Po izvedenih dejavnostih otroci pogosteje uporabijo štetje kot način za reševanje
matematičnega problema, kot so ga prej. Tudi predmete, ki jih nameravajo prešteti pogosteje
uredijo v vrsto, da jih lažje in pravilno preštejejo.
Pri štetju se pojavlja manj napak, kot se je pred izvedenimi dejavnostmi.

4. Naloga: zaporedja.
Ugotovila sem, da nekaj več otrok zna razvrščati po dveh kriterijih hkrati, vendar ob pomoči
in dodatni razlagi.

8.4

Povzetek rezultatov raziskave in interpretacija

Tekom izvajanja dejavnosti sem sproti opažala, kako otroci z vsako ponovljeno dejavnostjo
bolje razumejo določene pojme in hitreje najdejo ustrezno pot do rešitve. Vsi otroci, pri
katerih sem na začetku opazila določene težave, so po izvedenih dejavnostih na prostem,
pokazali napredek.
Pri prvih dejavnostih, izvedenih na travniku, je bilo potrebne veliko več asistence pri sami
izvedbi kot kasneje pri ostalih dejavnostih. Zato sem sproti stopnjevala težavnost dejavnosti, s
tem, da sem otrokom postavljala vse več vprašanj ter jim ponujala različne možnosti, da
opazijo problem in iščejo poti do rešitve le-tega.
Končni rezultati so pokazali, da so otroci usvojili pojma »vzorec« in »par«, saj je vseh šest
otrok, ki omenjena pojma pred izvajanjem dejavnosti niso znali uporabiti, po izvedenih
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dejavnostih razumelo navodila in uspešno opravilo nalogo. Na področju števil in štetja so
otroci hitreje uporabili štetje, kot način reševanja matematičnega problema. Tudi predmete, ki
so jih videli in se jih lahko dotaknili, so pogosteje uredili v obliko, v kateri so jih lažje
prešteli. S tem se je tudi zmanjšalo število napak pri preštevanju, kot so izpuščanje predmetov
pri štetju ali večkratno štetje istega predmeta.

Na koncu ugotavljam, da so dejavnosti, izvedene na prostem, pozitivno vplivale na nivo
znanja pri otrocih iz matematičnih vsebin odnosi in relacije, vzorci, števila in štetje ter
razvrščanje. Glede na končne rezultate lahko rečem, da je večina otrok po izvedenih
dejavnostih na prostem napredovala na omenjenih matematičnih področjih.
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9

ZAKLJUČEK

Z diplomskim delom sem želela pokazati nekaj izmed nešteto možnosti, kako lahko igro,
učenje, ustvarjanje, raziskovanje … prenesemo v naravo. Okolico vrtca sem izkoristila in v
njej oblikovala različne učilnice, v katerih so otroci pridobivali izkušnje, ne samo na
matematičnem področju ampak tudi drugje.
Prvi del diplomskega dela sem najprej namenila teoretičnemu pogledu na matematiko v vrtcu.
Poudarila sem vlogo vzgojitelja pri učenju matematike. Ta je bistvenega pomena, saj ni
dovolj, da zna načrtovati ustrezne dejavnosti, s katerimi bo dosegel zastavljene cilje, ampak
mora upoštevati tudi ostala dejstva, ki veljajo za razvoj predšolskih otrok. Predstavila sem
tudi matematično okolje, za katerega sem ugotovila, da mora biti organizirano tako, da nudi
otroku bogate možnosti za učenje matematičnih vsebin. Hkrati sem kot matematično okolje
predstavila tudi lokacije izven vrtcev, kot so npr. razne ustanove, službe in tudi sama okolica
vrtca. Vsakdanje dejavnosti v vrtcu sem povezala z matematiko ter opisala, kje vse se lahko
mimogrede učimo matematiko. V nadaljevanju sem raziskala povezave matematike z ostalimi
področji ter navedla nekaj primerov idej za med področno povezovanje. Na koncu sem
teoretično predstavila učenje na prostem. Le-to zagovarjajo različni avtorji, domači in tuji ter
navajajo prednosti tovrstnega učenja.

Glavni poudarek je bil na izvedbi dejavnosti na prostem. Te sem izvajala v strnjenem
časovnem obdobju dveh tednov. V tem času sem na travniku, v gozdu in ob vodi izvedla šest
dejavnosti. Z ugotavljanjem stanja pri posameznikih pred izvedenimi dejavnostmi ter
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preverjanjem napredka pri posameznikih po izvedenih dejavnostih sem ugotovila, da učenje
na prostem, v naravnem okolju, s konkretnim materialom, ki ga otroci sami najdejo v naravi, z
opazovanjem narave, ki nas obdaja, pozitivno vpliva na učenje. Rezultati so namreč pokazali,
da so otroci napredovali v znanju pri določenih matematičnih vsebinah. S temi dejavnostmi
so otroci med drugim dobili tudi izkušnjo, da je matematika prisotna skoraj povsod in
neizogibno spremlja njihovo vsakdanje življenje.

V nalogi sem pomagala otrokom pri napredovanju in usvajanju novega znanja z izvajanjem
drugačne oblike dela, kot so ga vajeni. Vsem, ki bodo kdaj brali to nalogo pa želim pokazati
še drugačne možnosti. Upam, da bo moje diplomsko delo spodbudilo še koga, da odide iskat
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znanje v naravo. Z željo, da bi vse več vzgojiteljev »spregledalo«, kako pomembno je bivanje
v naravi, gibanje na prostem in kako lahko to izkoristimo pri načrtovanju in izvajanju
dejavnosti, sem prišla do konca diplomske naloge.
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