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POVZETEK 
 

Diplomsko delo raziskuje vpliv didaktičnih pripomočkov, ki jih je razvila prva zdravnica v 

Italiji - Maria Montessori na otroke javnega vrtca. Gre za izbrane montesorijske materiale, 

natančneje, za vaje vsakdanjega življenja. Teoretični del obsega kratko predstavitev njenega 

življenjepisa. Za takratni čas je imela revolucionarne ideje, bila pa je tudi ena izmed vidnejših 

predstavnic ženskega spola, ki je v takratnem času s svojim delovanjem vplivala na miselnost 

sveta, na katerega so imeli vpliv moški. Skozi študij medicine je na podlagi raziskav dela z 

duševno bolnimi otroki, dveh francoskih zdravnikov Itarda in Seguina ter pozneje s 

poznavanjem pedagogik Rousseauja, Pestalozzija in Frobla razvila svojo lastno metodo dela z 

otroki. Zanjo je značilno pripravljeno okolje z vlogo odraslega, ki je minimalna, da lahko 

otrok nemoteno sam odkriva svoje sposobnosti ob delu z montesorijskimi materiali. Ravno ti 

didaktični pripomočki zavzemajo posebno mesto pri njeni uspešni metodi. Podrobneje sem 

opisala materiale za vaje vsakdanjega življenja, saj sem jih uporabljala tudi pri svojem 

eksperimentu. Montessori pedagogika drugače pristopa k vzgoji otroka kot vzgoja v javnem 

vrtcu, zato sem v diplomskem delu na kratko izpeljala tudi primerjavo obeh vrtcev. 

 

V empiričnem delu sem predstavila svojo raziskavo, kjer sem montesorijske materiale s 

področja vaj vsakdanjega življenja prenesla v del igralnice javnega vrtca in ugotavljala njihov 

vpliv na otroke. Želela sem predvsem izvedeti, kako jih bodo otroci sprejeli in ali bo njihov 

vpliv nanje tako velik, da bodo posledice vidne pri njihovi igri in vedenju. Vse to sem 

ugotavljala s pomočjo opazovanj med posameznimi tedni, ko so otroci bodisi uporabljali 

igrače oz. delali z montesorijskimi materiali v za to pripravljenem kotičku Dom. Eksperiment 

sem sklenila s pomočjo intervjujev vseh štiriindvajsetih otrok. Ugotovila sem, da so otroci 

montesorijske materiale za vaje vsakdanjega življenja zelo dobro sprejeli, z njimi pridobili 

kar nekaj spretnosti (zavezovanje, nalivanje z vrčem …), ki so jih uporabili tudi izven vrtca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: montesorijski materiali, vaje vsakdanjega življenja, vpliv na otroke, 

javni vrtec, opazovanje 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

III 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis explores the impact one type of the Montessori materials, developed by 

the first doctor in Italy - Maria Montessori, on children of the public kindergarten. Specific 

Montessori material used in this experiment is Practical Life Exercises. Theoretical part of 

the thesis comprises a brief presentation of her biography. Maria Montessori had for that time 

revolutionary ideas and was also one of the prominent females, who had impact on changing 

the world’s philosophy in which men’s supremacy had dominated. Trough her study of 

medicine, based on research work with mentally ill children, two French doctors Itard and 

Seguin, and later with the knowledge of Roussea’s, Pestalozzi’s and Frobel’s pedagogies she 

developed its own method of working with children. Main characteristic of Montessori 

Method are prepared environment, special minimal role of adult, allowing the child to 

become independent, discovering its skills, all with help of the Montessori materials. It is 

precisely because of these didactic materials, which she developed the method is successful. I 

used this type of Montessori materials in my experiment, so therefore I described them in 

details in my work. Montessori pedagogy has a different approach to the child rather the 

approach of the public kindergarten. Because of that I briefly made a comparison of these two 

models. 

In the empirical part, I presented my experiment where I transferred Montessori material 

from Practical Life Exercises to the children in the public kindergarten, but just in one part of 

their playground and then observed impact of materials on children. Above all, I wanted to 

see if the children would like working with materials and weather the influence of it would be 

so great, that the positive consequences will be seen in the children play and behavior. Each 

week I was collecting information with the help of the observations, made during four weeks, 

when children were either using toys or Montessori materials in for that specially prepared 

playground, called Home. With interviews of the all twenty-four children, I ended my 

experiment. I have found that the children had well received this type of Montessori materials 

and also gained some skills like: tying, filling the jug and many others, which they also used 

outside the kindergarten.  

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Montessori materials, Practical Life Exercises, impact on children, public 

kindergarten, observation 
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IZJAVA 

Izjavljam, da je diplomsko delo Vpliv montesorijskih materialov za vaje vsakdanjega 

življenja na otroke javnega vrtca moje avtorsko delo. 
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1 UVOD 

 

Maria Montessori v knjigi Srkajoči um pravi: »V življenju otroka je delo torej njegova 

dolžnost, vir sreče in radosti.« (Montessori, 2009, str. 35) Za 19. stoletje je imel 

revolucionarni pedagoški pristop Marie Montessori precejšen vpliv na oblikovanje današnjih 

vzgojno-izobraževalnih konceptov. Njene ključne ugotovitve, ki veljajo še danes, so, da 

otroci iz okolja črpajo vse vtise, znanja in izkušnje, želijo posnemati odrasle, se učiti od njih 

in s tem razvijati svoj um in duha. V posameznih razvojnih obdobjih so dojemljivi za točno 

določene izkušnje, ne glede na okolje, v katerem se nahajajo. Zanimiva ugotovitev, 

postavljena na podlagi njenega opazovanja, je polarizacija pozornosti t. i. popolna 

usmerjenost v delo. Po opravljenem delu je otrok miren in zadovoljen oziroma normaliziran 

(Montessori, 2011). 

 

Nov pogled na vzgojo je temeljil na opazovanju otroka. Maria Montessori je menila, da mora 

biti izobrazba pomoč za življenje (Phillips, 1998). Iz tega izhaja tudi njen najbolj znani rek: 

»Pomagaj mi, da naredim sam!« Poudarek je na otrokovemu okolju, vzgojitelju, ki to okolje 

pripravi in tudi na čutnem materialu. Materiali, ki so zasnovani na znanstveni podlagi, 

omogočajo otroku oblikovanje abstraktnih pojmov, pojavov. Najbolje pri vsem tem pa je, da 

otrok nezavedno, s pomočjo uporabe materialov pridobiva znanje (Pegam Stemberger, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da učenje predšolskega otroka temelji na neposredni 

aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, zato da si lahko 

oblikuje predstave in predpojmovne strukture, ki morajo izhajati iz njegove notranje 

motivacije (Bahovec in sod., 1999). Vendar pa je vprašanje, koliko tega spodbudijo igrače, ki 

jih imajo na voljo. V mojem primeru, naj bi bil kotiček Dom v javnem vrtcu preslikava 

družinskega okolja, saj vsebuje elemente (dojenčki, kuhinjska oprema, kuhinjski pripomočki, 

odrasla oblačila), iz katerih lahko otroci izhajajo pri svoji simbolni igri oz. igri vlog. Otroci 

imajo v večini primerov v tovrstnem kotičku na voljo pripravljeno plastično sadje, zelenjavo, 

posode, plastenke, napolnjene z vodo, makaroni, rižem itn., vendar se otrok verjetno zaveda, 

da so to fiktivni predmeti, zato zanj ne predstavljajo nobenega izziva. Tovrstne igrače, ki jih 

uporablja med igro, mu ne potrjujejo, da je vreden zaupanja, da zna biti previden in 

samostojen. Kar tudi pomeni, da otrok v tem kotičku oz. z uporabo običajnih igrač pridobiva 

manj možnosti za učenje in osebno rast. Vsi otroci se učijo s pomočjo aktivne participacije v 

praktičnih izkušnjah. Niti dva otroka nista enaka, zato je participacijo pomembno spodbujati 

takrat, ko ima otrok interes (Britton, 1992).  

 

V svoji raziskavi za diplomsko delo sem otrokom omogočila praktično izkušnjo z materiali 

za vaje vsakdanjega življenja, ki sem jih prenesla v enega izmed kotičkov v igralnici. Za 

raziskovanje prav tega področja sem se odločila, zaradi prebrane literature in vprašanj, ki so 

se pojavila tekom študija na Pedagoški fakulteti pri izbirnem predmetu pedagogika Marie 

Montessori, še prej pa preko spoznavanja Glasserjeve kakovostne šole. Metoda ameriškega 

psihiatra Williama Glasserja me je navdušila zato, ker tako kot Maria Montessori zagovarja 
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notranji nadzor in motivacijo ter zmanjševanje zunanjega nadzora s strani pedagogov v obliki 

kazni, nagrad, prisile. Notranjo motivacijo po njegovem mnenju učenci dobijo z znanjem, 

katerega smisel je, da ga lahko uporabijo v vsakdanjem življenju (Glasser, 1998). Trditev 

Marie Montessori lahko samo potrdi njegovo mnenje, saj pravi: »Samo praktično delo in 

izkušnje vodijo mlade v zrelost.« (Montessori, 2011)  

 

Morda bo moje diplomsko delo pripomoglo k zavedanju tega, da tudi otroci javnega vrtca 

potrebujejo s strani vzgojiteljev več konkretnih priložnosti za učenje, ki izhaja iz njihove 

notranje motivacije in več možnosti, kjer bi bili samostojnejši. Obenem pa upam, da bo 

vplivalo tudi k omilitvi kritik oz. argumentov, da metoda Marie Montessori otroke preveč 

usmerja in jim ne dopušča ustvarjalnosti ter k potrditvi pomembnosti reda, estetike in 

doslednosti za otroke, saj jih ti elementi, ki jih je poudarjala Maria Montessori pritegnejo k 

učenju. Pri uporabi montesorijskega materiala ne gre samo za pridobivanje spretnosti, 

potrpežljivosti, natančnosti, ampak tudi za gradnjo vrednot, kot so: spoštovanje drugega, 

sodelovanje, empatija in nudenje pomoči drug drugemu. Vse to pa je zelo pomembno 

pozneje, ko otroci postanejo odrasli in stopajo v interakcije z različnimi ljudmi.  
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2  TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu je predstavljeno življenje Marie Montessori, skrčeno samo na bistvene 

podatke. V nadaljevanju pa so povzete bistvene značilnosti njene metode. 

2.1  ŽIVLJENJE MARIE MONTESSORI 
 

Maria Montessori se je rodila v vzhodni Italiji, v Chiaravalleu leta 1870. Bila je edinka. Pri 

petih letih so se z družino preselili v Rim, da bi tam imela boljše pogoje odraščanja in 

šolanja. Njena družina je želela, da bi postala učiteljica, saj je bila v takratnem času to 

najsprejemljivejša vloga za žensko. Želela je postati inženirka, zato se je vpisala na tehniško 

šolo. Zanimala jo je tudi matematika, kar je vplivalo na njeno nadaljnjo usmeritev pri njenem 

delu. Po srednji šoli se je odločila za študij medicine, ki ga je končala leta 1896 (Pollard, 

1997). Njeno šolanje so ves čas oteževali spolni stereotipi, zato se ni mogla udeleževati 

nekaterih predavanj ali pa je morala sedeti ločeno od njenih študijskih kolegov. Kljub temu je 

postala prva italijanska ženska zdravnica (Isaacs, 2012). Študij medicine je pozneje 

nadgradila še s študijem psihologije in antropologije, redno predavala na ženski fakulteti v 

Rimu ter delala v rimskih klinikah in bolnišnicah. V tem času se je zavzemala za ženske in 

otroke. Na njeno predanost le-tem so gotovo vplivale izkušnje med študijem in tudi to, da je 

morala zanikati svojega nezakonskega otroka Maria, ki ga je imela z zdravnikom in 

sodelavcem Guiseppom Montesanom. Za žensko na takem položaju je bilo rojstvo 

nezakonskega otroka takrat velika sramota. Kot dojenčka ga je dala v rejništvo na deželo. 

Mario je šele v najstniških letih izvedel, kdo je njegova mati. Isaacs (2012) navaja, da se ji je 

pozneje pridružil pri njenem delu, vendar pa je vse do njene smrti ostal le »njen nečak«. 

 

Leta 1897 je začela z delom na psihiatrični kliniki. Takrat je študirala tudi dela dveh 

francoskih zdravnikov Itarda in Seguina, da bi lahko pomagala tamkajšnjim otrokom. Zanje 

je izdelovala nove materiale in zapisovala svoja opažanja. Kljub mnenju večine, da se 

duševno bolni otroci ne zmorejo naučiti tistega, kar znajo zdravi otroci, pa so nasprotno 

dokazali njihovi rezultati, ki so bili celo boljši od njihovih zdravih vrstnikov. O tem je 

govorila tudi na svojih predavanjih učiteljem in predavateljem rimske univerze. Menila je, da 

duševni primanjkljaj predstavlja pedagoški in ne toliko zdravstveni problem. Ta spoznanja so 

jo tudi preusmerila na področje pedagogike (O'Donnell, 2007). 

 

Leta 1907 je v San Lorenzu, kjer so gradili nova socialna naselja za delavce, ki so migrirali iz 

obrobja mesta Rim, pa tudi drugih dežel izven Italije, ustanovila svoj prvi vrtec. To je bila 

tako imenovana Casa dei Bambini, kar pomeni Hiša otrok. Namenjena je bila predšolskim 

otrokom, katerih matere so delale v mestu (Isaacs, 2012). Maria Montessori je imela na voljo 

zelo malo pohištva, vendar ga je preoblikovala za potrebe otrok. Edini pripomoček za vzgojo 

in izobraževanje je bil material, ki ga je uporabljala za delo z duševno prizadetimi otroki. 

Otroci v njenem vrtcu so razvojno zelo napredovali. Spoznala je, da lahko otrok razvija vse 

notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju, ki mu omogoča zbranost, 

samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti ter red. Tako so se otroci naučili pisati, brati in 

računati že v predšolskem obdobju, kar je bilo za tisti čas nekaj nedoumljivega (Britton, 
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1992). Ker je pri svojem delu z otroki dosegala take uspehe, se je o njeni metodi hitro 

razvedelo. Imela je tudi izreden dar za javno nastopanje. »S svojim zvenečim glasom je mogla 

prikleniti občinstvo, da je prisluhnilo njenim mislim in mnenjem in to ji je uspelo vedno, 

kadar je spregovorila v javnosti. Svoj značilni italijanski glas je pospremila z živahnimi 

kretnjami in s tem osvojila poslušalce po vsem svetu.« (Pollard, 1997, str. 19) 

 

Obiskovalci iz vsega sveta so prihajali v njene vrtce, da bi se na svoje oči prepričali o 

resničnosti novic o teh »izrednih« otrocih. Maria Montessori je na svojih potovanjih po vsem 

svetu začela z ustanavljanjem vrtcev in centrov za usposabljanje vzgojiteljic ter tudi s 

predavanji in kongresi. Nekaj zapisov je ohranjeno v njenih knjigah, ki jih je napisala sama. 

Njena metoda je postala svetovno znana. O svojem delu je pripovedovala v ZDA, Španiji, 

Franciji, Veliki Britaniji, Irski, na Norveškem, Švedskem, v Avstriji, Nemčiji, na 

Nizozemskem ter celo v Indiji in Pakistanu. V svojih zadnjih letih je prejela mnoge častne 

nazive in pohvale za svoje delo povsod po svetu. Bila je celo trikratna nominiranka za 

Nobelovo nagrado za mir, saj se je s svojo metodo predvsem zavzemala za mir na svetu. 

Umrla je na Nizozemskem leta 1952, stara 81 let. Vendar tudi po njeni smrti njena 

pedagogika ni izgubila zaupanja ljudi, zato ima še danes veliko privržencev (Montessori, 

2009). 

 

2.2 METODA MARIE MONTESSORI 
 

Maria Montessori je svojo metodo razvijala poleg opazovanja otrok tudi ob prebiranju 

literarnih del francoskih zdravnikov Itarda in Seguina ter nekaterih pomembnih 

predstavnikov pedagoških teorij: Pestalozzija, Froebela, Rousseauja in Owena (O'Donnell, 

2007). Po Itardu in Seguinu je povzela glavni ideji, pedagogiko čutil in pedagogiko gibanja 

ter ju preoblikovala po svoji zamisli. Nato ju je povezala v skupno celoto in nadgradila še z 

ostalimi pedagoškimi teorijami zgoraj omenjenih pedagogov. V svojo metodo je vpletla še 

znanji iz medicine in pedagogike (Britton, 1992). Cilj njene metode je bil prepoznati 

potenciale vsakega otroka, jih skušati razumeti, postaviti izzive, pri katerih so otroci aktivni, 

ob tem pa nuditi ustrezne pogoje za otrokovo učenje. Maria Montessori ni želela razviti 

novega izobraževalnega modela, želela je spremljati in pomagati otroku, da sledi svojemu 

notranjemu razvoju v skladu s svojo naravo. Prvi pojavi, ki so se pokazali v Hiši otrok, v 

kateri je delovala Maria Montessori, so naravne značilnosti otrokove duševnosti. Duševnost 

je namreč tako zelo spremenljiva in nestalna, da se lahko njene naravne značilnosti v 

neugodnem okolju popolnoma izgubijo in jih nadomestijo druge značilnosti. Vzgojnega dela 

se lahko po mnenju Montessorijeve lotimo šele takrat, ko vzpostavimo prave pogoje. 

Odstranitev ovir je prvi korak in osnova vzgoje in izobraževanja. Ko odstranimo ovire, ki bi 

omejevali skrite značilnosti otrok, se razkrije prava narava otroka. S tem pospešimo normalen 

otrokov razvoj (Montessori, 2009). 

 

V okviru svobodne avtonomije posameznika, pospremljene z mnogimi možnostmi 

dosegljivih aktivnosti, otrok odkriva in gradi svoje prave potenciale. Dokaz so bili tri leta 

stari otroci, ki so znali izbirati aktivnosti, pri katerih so bili popolnoma osredotočeni. S 
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pomočjo te aktivnosti so pridobivali na samodisciplini, daljši koncentraciji ter izpolnjevanju 

svojih individualnih potreb. Vse to je Maria Montessori poimenovala prava svoboda (Isaacs, 

2012). Da so lahko otroci res postali neodvisni in razmišljujoči, je omogočilo le okolje in 

pripomočki, ki jih je pripravila posebej zanje. 

2.3 OKOLJE 
 

Za tisti čas so bile metode Marie Montessori težko sprejemljive. Šolsko okolje in učne 

metode v času, ko je bila otrok, niso ustrezale otrokovemu razvoju  pomanjkanje možnosti 

izbire, motivacije za učenje, zato se je odločila za spremembe. V Hiši otrok je naredila 

otrokom prijazno okolje, predvsem pa jo je zasnovala kot pravi dom. Idejo za tovrstno 

oblikovanje okolja je dobila ob enem od opazovanj v prvi Hiši otrok, ko je ugotovila, da 

otroci radi pospravljajo sami za seboj. Morala je imeti veliko prostora in sob, pokrit vrt, v 

katerem so otroci lahko obedovali, se igrali, spali. Sami, ne glede na vreme, so si oblikovali 

svoj zunanji prostor in hkrati tako preživeli veliko časa na prostem. Notranjost hiše je bila 

prilagojena velikosti otroka. Pohištvo je bilo svetlih barv, leseno in premično, na videz krhko, 

da so otroci z njim spoštljivo ravnali. Biti je moralo preprosto, ekonomično, estetsko, ljubko, 

umetniško in enostavno za čiščenje. Glavni del v Hiši otrok je bila nizka omara, v kateri so 

bili spravljeni vsi pripomočki in kar je najbolj pomembno, bila je dosegljiva vsem otrokom. 

Toda vsi ti predmeti še niso naredili prostora resnično domačega, zato je bil notranji prostor 

opremljen še s slikami in sobnimi rastlinami (Pollard, 1997). Tako okolje je omogočalo 

otrokom neovirano manipulacijo s predmeti in možnost natančnega, usmerjenega gibanja. 

Vse je bilo skrbno pripravljeno za otrokovo aktivnost. S takimi prostorskimi pogoji je uspela 

Maria Montessori vzpostaviti nestresno okolje in tako posledično negovala otrokovo osebnost 

in um. Okolje jih je spodbujalo k temu, da so razmišljali sami zase, ko so izbirali aktivnosti in 

s tem gradili svoje samozaupanje in samozavest (O'Donnell, 2007). Tako urejeno okolje 

ostaja tudi danes v montesorijskih vrtcih po vsem svetu.  

 

Montesorijske učilnice oz. igralnice, naj bi bile zelo prostorne, merile naj bi približno 50 m² 

(Keržič, 1997). Razporeditev materialov v igralnici določata tudi dve območji – območje s 

preprogami in območje brez preprog. Območje brez preprog, je namenjeno predvsem uporabi 

materialov s področja vaj za vsakdanje življenje, kjer se lahko zgodi, da otrok polije tekočino 

in potem tudi samostojno počisti za seboj. Lesene nizke omare z odprtimi policami prav tako 

ločujejo prostor na pet osnovnih področji: matematika, jezik, senzorično področje, vsakdanje 

življenje, umetnost ter kulturne teme. Stranišče je otrokom dostopno, omogoča jim zasebnost, 

odraslemu pa preglednost nad dogajanjem v kopalnici. Stoli in mize so razpršeni po celem 

prostoru in so prilagojeni velikosti otrok. Običajno je število stolov manjše kot je otrok v 

skupini (Chattin-McNichols, 1992). Namen vsega tega je otrokova potreba, da sam vzame 

material, kadar to želi, s tem dejanjem pa posredno postane odgovoren za svoje znanje. Nizko 

pohištvo otroku omogoča preglednost v prostoru in možnost izbire, saj vidijo kateri materiali 

so še prosti za uporabo (Mooney, 2013). 

 

Vse, kar je na razpolago v montesorijski igralnici, je urejeno po raziskovalnih področjih, v 

katerih se otrok orientira in najde, kar mu ustreza. Okolje, ki ga nudi montesorijska igralnica 
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spodbuja otroke k pripravi vmesnih prigrizkov, s tem pa čim bolj želi posnemati življenjski 

vsakdanjik (O'Donnell, 2007). Za montesorijske igralnice pa je značilna še ena posebnost. To 

je črta v obliki elipse ali kroga in se nahaja približno na sredini igralnice, vsakodnevno pa jo 

uporabljajo pri vaji Hoja po črti, tudi v povezavi z glasbo. Nadgradnja te vaje pa je Hoja po 

črti ob glasbi. Otroke naj bi spodbujala k še bolj prefinjenim gibom oz. k razvijanju boljšega 

ravnotežja in koordinacije. Način gibanja se lahko tudi spreminja glede na ritem glasbe (hoja, 

tek, poskakovanje …), ki ga otroci pozneje že sami prepoznavajo ravno preko slušne 

diferenciacije ritma predvajanje glasbe (Walking on the line, 2014).  

 

Otrok se lahko po montesorijski igralnici svobodno giblje, pri tem ima možnost interakcije z 

drugimi otroki, vendar le dokler ju njuna interakcija ne ovira pri delu z montesorijskimi 

materiali (Chattin-McNichols, 1992).  

 

Okolje je najbolj pomembno za otrokov razvoj. Urejeno mora biti tako, da izpolnjuje resnične 

in takojšnje otrokove potrebe in omogoča rast njegove osebnosti. Tudi material mora biti 

pripravljen tako, da vodi otroka od lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu in od 

preprostega h kompleksnejšemu. Vzgoja, ki jo razumemo kot »pomoč življenju«, kot pomoč 

otroku pri njegovem veličastnem delu pri oblikovanju v človeka. To je vzgoja, pri kateri 

odrasli pripravi okolje, ki ustreza otrokovemu fizičnemu, miselnemu in čustvenemu nivoju 

(Pegam Stemberger, 1996, str. 18). Iz tega izhaja uspešnost montesorijske metode. Izhajanje 

iz otrokovega življenjskega okolja in iz otroka samega. Dobro pripravljeno okolje olajša 

otroku delo in ga naredi samostojnejšega. Preko reda in pravil se otroci hitro naučijo slediti 

poteku dnevnih aktivnosti brez vodstva oz. usmerjanja odraslih (Philipps, 1998). 

 

Pomembnost estetike pri pripravi okolja za otroke je zelo velika, saj se preko tega otroci 

naučijo redoljubnosti. Redoljubnost, okolje prilagojeno otrokovi velikosti in elementi za 

razvoj vseh otrokovih čutil, so bogata dediščina, ki nam jo je z razvojem svoje metode 

zapustila Maria Montessori (Mooney, 2013). 
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2.4 VLOGA ODRASLEGA 
 

Središče delovanja je otrok, ki se uči sam, si sam svobodno izbira delo in se svobodno giblje. 

Vloga učitelja je drugačna od te, ki je bila v njenem času in te, ki jo poznamo danes.  

 

Za tisti čas se je ljudem tako pojmovanje vzgoje vsekakor zdelo popolnoma pretirano. A 

pojmovanje materialnega okolja, kjer mora biti vse primerno otrokovi velikosti, je bilo kljub 

vsemu dobro sprejeto. To je pomenilo resnično in praktično izboljšavo v otrokovem življenju 

(Montessori, 2009). Montessorijeva pravi, da se v otroku nahajata disciplina in modrost, ki ju 

je potrebno iz otroka izvabiti. Montesorijski pedagog na otroka vpliva preko okolja, ki mora 

biti pripravljeno tako, da otrok razvija vse osebnostne naravne danosti. Izkušnje iz okolja 

oblikujejo otrokov razvoj. Dejavnosti, ki od otroka zahtevajo skrb zase (hranjenje, spanje, 

umivanje) in ki jih izvajamo ob istih, točno določenih urah vplivajo na otrokov red, kar 

pomeni, da je pedagog pasiven in vpliva na otroka posredno. Sposoben montesorijski 

pedagog mora znati z otrokom vzpostaviti prvi stik, biti prepričan v svoje delo, otroka 

spremljati pri njegovem razvoju in ga pustiti, da dela sam in pri delu odkriva napake ter mu 

dopusti, da jih sam tudi popravi (Marchetti, 1996). Po mnenju Montessorijeve je lahko 

pedagog največja ovira pred otrokom, zato mora biti molčeč, neopazen in mora celo 

»zabrisati svojo osebnost«, da bi tako lahko otrok dobil čim več prostora za svoj osebnostni 

razvoj (Montessori, 2011, str. 277). 

 

Osnovna naloga odraslega pri načrtovanju dela z otroki je, da pripravi in skrbi za okolje tako, 

da omogoča mirno individualno delo, ki je otrokovo prvo pravo srečanje s stvarmi pa tudi s 

samim seboj. »Šele, ko se umirijo, ko naredijo »red« v svoji notranjosti, se začne njihovo 

pravo razmerje z vrstniki in z odraslimi.« (Pegan Stemberger, 1996, str. 36) Tako ozračje 

potegne otroka iz utesnjenosti (v družini) in ponuja izhod iz tesnobnosti, navajenosti na 

pasivnost in dolgčas. Montesorijski pedagog mora biti dovolj spreten, iznajdljiv in 

ustvarjalen, saj je na njegovi odgovornosti, da otrokom ponudi raznolike poglede na stvari, 

različne teksture, zanimive zvoke in vonjave. Je varuh in skrbnik materialov, kar pomeni, da 

mora imeti vsak material svoj prostor, ki je jasno označen na otroku primeren način, z 

otroško risbo ali s fotografijo in tudi z napisanim imenom materiala (Mooney, 2013).  

 

Pedagog mora biti miren, otroke kliče vsakega posebej in ne kriči za njimi. Pohvale in 

spodbude otroku daje samo takrat, ko presodi, da je to potrebno in pomaga pri izboru 

materiala samo, kadar se otrok težko odloči za katerega od prostih materialov. Otroka vodi 

indirektno, kar pomeni, da čim manj posega v delo otroka. Tako lahko vsak otrok preizkuša 

svojo neodvisnost, sam odloča in s tem gradi svojo osebnost. Vsak otrok ima svoj tempo 

razvoja, ki mu montesorijski pedagog sledi s pomočjo opazovanja. Phillips (1999) pravi, da 

otrok, ki ima samozaupanje, ne potrebuje potrditve s strani odrasle osebe. Zaradi povratne 

informacije – kontrola napake, ki jo nudi uporaba vsakega montesorijskega materiala, otrok 

pravzaprav niti ne potrebuje odraslega.  
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2.4.1 Delo montesorijskega pedagoga 

 

Montesorijski pedagog mora biti sposoben samokontrole in prepoznavanja otrokovega 

interesa. Iz tega sledijo tudi naloge, v pravem vrstnem redu in v medsebojnem povezovanju, 

kajti če eno nalogo zanemarimo, ne moreta obstajati drugi dve. 

 

Montessori (2011) navaja tri bistvene naloge montesorijskega pedagoga:  

1. skrbnik prostorov, opreme in sredstev, 

2. oseba, ki otroku omogoča in pomaga pri interakciji z materiali in sredstvi, 

3. opazovalec otrokovega dela in razvoja. 

 

1. Skrbnik prostorov, opreme in sredstev 

 

Že v prvem delu tega poglavja sem omenila, da je montesorijski pedagog tisti, ki upravlja in 

skrbi za okolje, v katerem se nahajajo otroci. Poskrbeti mora za celoten prostor, in sicer tako, 

da je čist in v njem vlada red. V nasprotnem primeru ne bi bilo zadoščeno osnovnim pogojem 

za delo. Vsak material mora imeti prostor na polici, biti natančno očiščen in v najboljšem 

stanju, kar tudi pomeni, da ne sme manjkati niti en sam del. Razlog je v tem, da se otrokom 

materiali vedno zdijo novi.  

 

2. Oseba, ki otroku omogoča in pomaga pri interakciji z materiali in sredstvi 

 

Ko je prostor pripravljen za aktivnosti z materiali vseh področji, se je potrebno posvetiti tudi 

otroškemu sprejemanju, uporabi materialov in pripomočkov, ki jih sestavljajo. Lahko se 

zgodi, da otroci v igralnici oz. prostoru naredijo kaos. Takrat je naloga pedagoga, da umakne 

materiale, znova postavi pravila in čez čas postopoma ponudi materiale, a tokrat jih otrokom 

ne pusti prosto izbirati, vse dokler ni popolnoma prepričan, da razumejo njihovo uporabo. 

Ena težjih vlog pedagoga je takrat, ko otrok preizkusi vse materiale in se pri nobenem ne 

zadrži dalj časa ali večkrat. To pomeni, da otrok še ni našel materiala, ki bi bil dovolj zanimiv 

zanj in bi ga notranje motiviral do te mere, da bi se ustalil. Pedagog mora v tem primeru 

otroka usmerjati, predstavljati nove materiale in natančno prikazati njihovo uporabo. »Prosta 

izbira je ena najvišjih oblik umskih procesov.« (Montessori, 2009, str. 283,) Za prosto izbiro 

moraš biti dovolj zrel, otroci pa v predšolskem obdobju sledijo svojim trenutnim občutjem. V 

takih trenutkih s posrednim usmerjanjem pomaga montesorijski pedagog. Ena izmed takih 

situacij, kjer mora pedagog preusmeriti otrokovo aktivnost je, kadar otrok moti druge otroke 

v skupini. Možnosti sta dve: glasen klic ali da se zanimamo zanj (ga vprašamo, kako je; ga 

povabimo k ogledu nečesa itd.). 

 

3. Opazovalec otrokovega dela in razvoja 

 

Tretja naloga nastopi čisto na koncu, ko v prostoru vlada koncentracija in ko vsi otroci 

aktivno delajo z materiali. Maria Montessori pravi, da je pojav zanimanja, zelo občutljiva 

stvar (Montessori, 2011, str. 291).V knjigi Skrivnost otroštva (2011) navaja primere, ko 

lahko pedagog s preprosto pohvalo zmoti otroka pri delu z materialom in s tem zmoti, ali pa 
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celo prekine proces učenja. Enako se lahko zgodi, če ponudi svojo pomoč. Otroke opazuje in 

spremlja njihov razvoj. Pri opazovanju mora biti previden, da ne prekine procesa učenja. Z 

opazovanjem pride do informacij, ki mu povedo, kakšne ima otrok potrebe in moč, da se zna 

pravilno odzvati nanje (npr. s pohvalo). Da lahko vse to doseže, mora poznati zakonitosti 

razvoja in biti natančen opazovalec. Otrok mora biti aktiven, mora uporabljati svojo lastno 

voljo in misliti sam zase. To so cilji, ki jih s svojo pomočjo otroku nudi montesorijski 

pedagog (Montessori, 2011). 

2.4.2 Lastnosti montesorijskega pedagoga 

 

Celoto dobrega montesorijskega pedagoga sestavljata zunanjost, njegov videz in notranjost, 

njegova osebnost. To sta predpogoja za vzpostavljanje uspešnega stika z otrokom.  

 

Montesorijski pedagog mora poskrbeti zato, da je dostojno oblečen, čist in urejen. Ne sme 

nositi ničesar takega, kar bi otroku odvrnilo pozornost od dela z materiali. Kot oseba mora 

biti vedrega značaja. Stavek, ki dobro izrazi lastnost, ki ji lahko rečemo tudi karizma in mora 

biti del pedagogove osebnosti je: »Učitelj mora delovati kot plamen, ki s svojo toploto 

osrečuje, vse oživlja in vabi k delu.« (Montessori, 2011, str. 290) Kot osebnost mora biti 

samozavesten, saj tako jasno izraža svoje zahteve in ga otroci zato upoštevajo. Hkrati mora 

biti ljubeč, dosleden in natančen, saj tako otroke pritegne k delu z montesorijskimi materiali. 

Potrpežljivost in čustvena stabilnost sta prav tako pomembni, kajti vse prevečkrat se lahko 

zgodi, da pri svojem delu naleti na otroke z močnejšim temperamentom ali starše, s katerimi 

pride do nestrinjanja. V takih primerih je mirna reakcija še posebno pomembna, da lahko 

poišče skupen dogovor (Philipps, 1998). 

 

Maria Montessori pravi, da moramo otroku pomagati ob vstopanju v abstraktni svet, podobno 

kot pri prvih korakih, ki jih naredi kot dojenček. Pedagog ničesar ne sme delati na silo, ni 

groženj, ni nagrad, ni kazni. Vsekakor pa ima pedagog številne in nič kaj lahke naloge. 

Njegova vloga je vse prej kot zanemarljiva; postane pretanjena, pronicljiva in mnogostranska. 

Nič več niso potrebne njegove besede, energija in strogost. Mora pa znati modro opazovati in 

presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se umakne, kdaj naj govori in kdaj utihne, odvisno od 

primera in potrebe. Oblikovati jo mora »razgibanost duha«, ki je doslej ni zahtevala nobena 

druga metoda in ki jo sestavljajo umirjenost, potrpežljivost, vdanost in spoštljivost 

(Montessori, 1987).  

 

2.5 PRIMERJAVA VRTCEV: JAVNI IN MONTESSORI 

 

Glede na ostale sisteme predšolske vzgoje po svetu imamo v Sloveniji dobro urejen in enoten 

sistem predšolske vzgoje. Starši lahko izbirajo med dvema glavnima oblikama vrtcev – 

javnim in zasebnim. Montesorijski vrtci spadajo med zasebne vrtce, kar pomeni, da je 

ustanovitelj zasebnik. Ustanovitelj javnega vrtca pa je država. Če primerjamo oba koncepta v 

splošnem lahko opazimo nekaj razlik, predvsem v metodi dela z otroki, obenem pa tudi nekaj 

podobnosti pri pogojih za nemoten potek vzgojno-izobraževalnega dela. 
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2.5.1 Prostor 

 

Razlika med konceptoma se pojavi že v poimenovanju prostora. V montesorijskem vrtcu 

prostor, kjer se zadržujejo otroci večino dneva, poimenujemo okolje, medtem ko je ta v 

javnem vrtcu poimenovan igralnica. V Beli knjigi (1995), ki je temelj vzgoje in izobraževanja 

v Sloveniji je zapisano: »Otrok je v aktivnem odnosu do okolja, s svojo dejavnostjo nanj 

vpliva in ga skuša oblikovati glede na svoje sposobnosti, interese, potrebe in počutje.« (Krek, 

1995, str. 57) Otroci javnega vrtca naj bi imeli tako možnost spreminjati prostor, čeprav je to 

mogoče le delno upoštevati, saj je pohištvo večinoma nepremično. Velikost igralnice javnega 

vrtca je 40 m
2
. Igralnica je deljena na igralne kotičke (likovni, gradbeni, kotiček za družino), 

ki jim omogočajo individualno ali skupinsko igro. Ločenost kotičkov običajno ločujejo imena 

kotičkov, nekje pa tudi igrače za igro. Igrače naj bi bile dostopne in vidne slehernemu otroku. 

Igralnica mora vsebovati tudi prostor primeren za počitek. Okolje je, tako je zapisano v Beli 

knjigi (1995), pomemben del otrokovega učenja, zato mora nuditi dovolj spodbud za 

spoznavanje življenja ob uporabi različnih virov učenja. Vendar pogosto zaradi normativov in 

manjših finančnih zmožnosti prihaja do odstopanj. Pohištvo večinoma ni prilagojeno 

velikosti otroka, razen miz in stolov. Igrače niso tematsko razvrščene po policah in tudi niso 

vedno na dosegu otrok. Shranjene so v originalni embalaži, torej v škatlah ali pa v plastičnih 

košarah. V igralnici ni posebno ločenih prostorov za hranjenje, igro in počitek. Možnost za 

učenje oz. posnemanje odraslih omogoča kotiček Dom in družina, kjer se otroci lahko s 

pomočjo simbolne igre postavijo v različne vloge. Nasprotno pa je Maria Montessori 

opozarjala na prezgodnje spodbujanje domišljije, ki lahko otroku škodi. Zagovarjala je 

namreč, da mora otrok uporabljati prave predmete, saj s tem pridobiva realno spoznanje o 

svetu, ki ga obdaja. Javnemu kotičku Dom, ki je namenjen tovrstni igri, je v montesorijskem 

konceptu najbolj podoben prostor, kjer se nahajajo materiali s področja vsakdanjega življenja. 

 

Nasprotna javnemu vrtcu je montesorijska igralnica, torej skrbno načrtovano okolje, 

prilagojeno otrokom. Okolje sestavljajo trije elementi: prostor, pohištvo in materiali v okolju. 

S pohištvom, natančneje z nizkimi, odprtimi omarami pa je razdeljen na štiri področja: 

zaznavanje, vsakdanje življenje, jezik, matematika. Pohištvo je leseno, narejeno v velikosti 

otroka, tako da ima otrok pregled nad prostorom. Ker je tudi premično, otrokom omogoča 

svobodno prilagajanje. Mize in stoli so razpršeni po prostoru. Število miz in stolov je manjše, 

kot je število otrok v igralnici, saj ti delajo z materialom tudi na manjših preprogah. Točno 

število postavljenih stolov otrokom določa, koliko jih lahko sedi pri mizi. Velikost 

montesorijske igralnice je večja kot velikost igralnice javnega vrtca, saj meri 50 m
2
. V 

osrednjem prostoru se na tleh nahaja črta ali elipsa, ki jo vsakodnevno otroci uporabljajo za 

vajo hoja po črti. V primerjavi z javnim vrtcem ima montesorijski vrtec prostor deljen glede 

na namembnost (prostor za pripravljanje prigrizkov, počitek, nego). Kaže se v različni 

postavitvi pohištva, površini tal. Okolje mora biti dovolj zanimivo in raznoliko, da spodbuja, 

sledi otrokovim občutljivim obdobjem in razvojni stopnji, hkrati pa je preprosto in urejeno 

(Chattin-McNichols, 1992).  

 

Obema konceptoma vzgoje in izobraževanja je skupna temeljna zasnova okolja, znotraj te pa 

se nahajajo zgoraj naštete razlike. Skupno konceptoma je, da je mora biti okolje varno za 
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otroka. Velikost igralnice mora biti prilagojena številu otrok. Bistvena razlika med 

konceptoma je v tem, da montesorijski pristop z natančno pripravljenim in urejenim okoljem 

vpliva na otroka in njegov razvoj. V javnem vrtcu je ta vloga okolja bistveno manj 

poudarjena (Devjak, 2008).  

 

2.5.2 Igralnica javnega vrtca 

 

Svojo raziskavo sem izvedla v igralnici javnega vrtca, zato bom podrobneje opisala le-to. 

 

Igralnica je prostorna. V osrednjem prostoru je pet miz, ki so prilagojene velikosti otrok, 

ravno tako stoli. Znotraj igralnice, vendar v ločenem prostoru se nahajajo sanitarije. Stranišči, 

pisoar in umivalnika so prilagojeni otrokovi velikosti. Poleg sanitarij se nahajajo vrata, ki 

vodijo na balkon. Eno stran igralnice sestavljajo samo velika okna, zato je igralnica zelo 

svetla. Poleg te stene se nahaja frizerski kotiček. Pregrajen je z manjšo omaro, ki ima 

ogledalo in nekaj odprtih polic, na katerih so pripomočki za oblikovanje pričeske. Omara je v 

višini otroka, postavljena med mizo in steno. Ob steni iz oken je postavljena večnamenska 

omara z odprtimi policami na eni strani, vzgojiteljičino mizo na sredini, nad katero je manjša 

zaprta omara, in z odprtimi policami na drugi strani. Poleg nje sta dve leseni, nizki omari, obe 

z odprtimi policami. Ena je oblikovana kot pomivalna miza, druga kot štedilnik. Z njima se 

tudi začne kuhinjski kotiček. Na drugi stranski steni je blago, ki ima šest žepkov, v katerih so 

različni kuhinjski pripomočki. Poleg je pritrjeno z lesom okvirjeno ogledalo v velikosti 

otroka. Nad njim je nekaj centimetrov vstran pritrjena ozka lesena polica, na kateri je 

postavljen radio. Pod njo se nahaja siva, premična, kovinska košara, z dvema policama. 

Zgornja polica ima štiri razdelke, spodnja pa samo enega. Na spodnji so pospravljeni odrasli 

čevlji, namenjeni preobuvanju, na zgornji pa so pospravljeni klobuki, torbice in nekaj oblačil. 

Poleg te se nahaja daljša, pomična, lesena postelja, ograjena s treh strani, obrnjena proti steni. 

Zraven pomične lesene postelje je visoka, delno odprta omara, katere spodnja stran je odprta, 

saj so tam spravljeni modri plastični ležalniki, nad njimi pa je zaprta polica. Na desni strani 

so odprte police, nekatere tudi v višini otrok, na njih so spravljene otroške igrače (družabne 

igre in sestavljanke). Levo od omare je vhod v igralnico. Poleg vhoda je še ena delno odprta 

omara, s podobno strukturo in razporeditvijo ležalnikov ter igrač. Ob njej je omara s 24 

odprtimi policami, ki služi odlaganju otroških igrač ali risb. Kot ostale tudi ta ni prilagojena 

velikosti otrok. Omare ne segajo do stropa, zato so na nekaterih pospravljene tudi igrače. 

Pohištvo je sicer svetle barve in ob robovih obrobljeno z zeleno barvo, stene so bele. Kotički 

med seboj niso ločeni s pohištvom, pač pa so prostori razdeljeni glede na vrsto igrač, ki se 

nahaja v določenem predelu igralnice. 
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2.5.3 Opis kotička Dom 

 

Kotiček Dom je delno urejen, namreč tu nima vsaka igrača točno določenega mesta, kjer 

mora biti pospravljena. Delno je omejen s pohištvom, ki se nahaja v njem. Dve nizki omari 

imata na odprtih policah zložene običajne igrače, kot so plastične posodice, krožniki in 

pribor. Na eni polici pa se nahaja še škatla z oblačili, nekaterimi v velikosti otroka in drugimi 

v velikosti odraslega. Na steni je pritrjeno tudi veliko ogledalo. Poleg ogledala je pomična 

lesena postelja, kjer so na eni strani zloženi manjši vzglavniki, na drugi strani postelje pa 

plastični dojenčki. Kovinska košara poleg postelje je namenjena preobuvanju otrok v čevlje 

za odrasle, na zgornji polici se nahajajo torbice in različna pokrivala, vse za odrasle.  

 

Kotiček Dom ocenjujem kot manj spodbudnega, saj se je v njem v prvem tednu igralo le 

nekaj otrok, večinoma takih, ki se pogosto zadržujejo v njem. Kotiček daje nekaj priložnosti 

za učenje. Zaradi igrač, ki jih imajo na voljo. To so stekleni kozarci, torbice, oblačila. 

Stekleni kozarci poskrbijo, da otrok ozavesti, da se predmet lahko razbije, če mu pade na tla, 

posledično spodbuja otroka tudi k pazljivosti. Različna oblačila in torbice otroka spodbujajo 

k različnim motoričnim spretnostim, ki mu bodo omogočile samostojnost pri oblačenju 

(zadrge, gumbi …).  

2.5.4 Vzgojitelj 

 

Podobnost med obema vzgojnima konceptoma je v tem, da morata biti vzgojitelja skrbnika 

prostorov, ki otroku predstavljata različne aktivnosti (montesorijski vzgojitelj predstavlja 

materiale, vzgojitelj javnega vrtca v skladu s temami za otroke organizira dejavnosti) 

Vzgojitelja v obeh primerih potrebujeta diplomo, le da je pridobivanje znanja za 

montesorijskega pedagoga mogoče pridobiti večinoma v tujini (občasno organizirano tudi v 

Sloveniji), študij pa velja za temeljitega in časovno zahtevnega (Devjak, str. 92, 2008).  

 

Strokovno delo vzgojitelja v javnem vrtcu mora biti opravljeno v skladu z nacionalnim 

dokumentom  Kurikulom za vrtce. Vzgojitelj javnega vrtca ima običajno narejen načrt, kako 

naj bi potekale dejavnosti v vrtcu. Otrokom javnega vrtca je zato le delno omogočena 

svoboda, saj za igro po želji lahko izbirajo med igračami, ki jih ponudi vzgojitelj, dnevne 

dejavnosti in tematski sklopi pa so prepuščeni izbiri vzgojitelja. Njegova vloga je posredovati 

otroku znanje, medtem ko je vloga montesorijskega vzgojitelja posredna – poskrbeti in 

pripraviti mora le okolje za otrokovo učenje. Vzgojitelj v montesorijskem vrtcu je dober 

opazovalec, ki mora slediti otrokovim občutljivim obdobjem. Njegovo delo za razliko od 

vzgojitelja v javnem vrtcu poteka večinoma individualno. Zavezuje pa ga program, ki ga je 

oblikoval Montessori inštitut (Seitz in Hallwachs, 1997).  

2.5.5 Dnevna rutina 

 

Delovni čas montesorijskega vrtca je od 7.30 do 17.00 ure. Montesorijski pedagog mora pred 

prihodom otrok pripraviti okolje, tako da pregleda materiale, odstrani tiste, ki so morda 

poškodovani ali nepopolni in jih nadomesti z drugimi. Ob prihodu otroka v igralnico vsakega 
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posebej pozdravi s stiskom roke. Nato se otroci skupaj s pedagogom zberejo na črti, ki je v 

obliki kroga ali pa elipse. Tu poteka pogovor o tem, kateri dan je, kakšno je vreme, ploskanje 

ali ples po ritmu, ali učenje nove pesmi. Temu sledi individualno delo. Otroci si po želji 

izberejo material in začnejo z delom. Poteka lahko posamezno ali v paru z drugim otrokom. 

Pedagog je med tem časom tihi opazovalec, ki nudi pomoč pri delu z materiali, bodisi 

skupinsko ali bodisi individualno. V času, ko otroci samostojno delajo z materiali, pedagog 

manjšim skupinam otrok predstavi delo z novim materialom. Pozneje pa jim nudi tudi 

individualno pomoč. Med samostojnim delom si otroci pripravijo malico in se nato nazaj 

vrnejo k delu z montesorijskimi materiali. Po približno dveh urah samostojnega dela sledi 

pospravljanje in čas, ko se otroci in vzgojitelj spet zberejo na črti. V tem času potekajo 

dejavnosti, kot so: evalvacija jutra, hoja po črti, prebiranje knjige, petje, prstne igre in 

podobno (Homeschool Montessori, 2014). Za tem sledi priprava na kosilo, umivanje rok in 

nato kosilo. Po kosilu izvedejo igro tišine. Pedagog postopoma drugega za drugim povabi 

ven, kjer sledijo dejavnosti na prostem. Ko se vrnejo nazaj v notranji prostor, se začne druga 

polovica individualnega dela z montesorijskimi materiali, mlajši otroci pa imajo možnost 

počitka. Popoldan otroci spet izberejo svoje delo z materiali in tako čakajo na prihod staršev. 

 

Poslovni čas javnih vrtcev je odvisen od časovnega delovnika staršev, nekje od 5.30 do 17. 

ure. Vzgojitelj zjutraj pripravi igralnico (zračenje, priprava stolov in miz). Ob prihodu 

vsakega otroka pozdravi in poskrbi za otrokovo igro po želji tako, da otrokom ponudi na 

izbiro različne igrače. Po zajtrku in igri po želji sledijo vodene dejavnosti, ki jih ima 

vzgojitelj tisti dan v pripravi, kar pomeni, da so otroci javnega vrtca časovno omejeni zaradi 

te rutine. Sadna malica, ki jo pripravi vzgojitelj, sledi po vodeni dejavnosti, nato pa se cela 

skupina odpravi na prosto, kjer si otroci večinoma sami organizirajo igro. Sredstva za igro 

izbirajo med tistimi, ki jih določi vzgojitelj. Gibanje na prostem je, enako kot vsi ostali 

rutinski deli dneva, časovno omejeno. Po igri na igrišču sledi priprava na kosilo, nato kosilo, 

kjer imajo otroci možnost v paru pomagati vzgojitelju pri pripravi pribora, razdeljevanju 

prtičkov in skodelic, nato pa sledi počitek. Organiziran je glede na individualne potrebe 

otrok, zato ni obvezen in tudi ne časovno omejen. Po počitku sledi malica in odhod domov 

(Bahovec, 1999). 

 

2.5.6 Struktura skupin 

 

Skupine v montesorijskem vrtcu so heterogene, razdeljene v dve skupini. Prva skupina 

zajema otroke s starostjo do 2,5 oz. 3 let in druga skupina z otroki starimi od 2, 5 let oz. 3 let 

do 6 let. Razlog za tako strukturo skupin je hitrejše pridobivanje veščin tudi s pomočjo  

opazovanja starejših otrok pri delu z materiali. Poleg tega pa lahko mlajši otrok prosi 

starejšega za pomoč, ko se mu pri delu z materiali ustavi. Starejši otroci z opazovanjem 

mlajših pridobivajo potrditev, da določeno veščino že obvladajo. Otroci večinoma delajo z 

materiali vsak zase, zato je tudi malo interakcij med njimi. Otroci znotraj ene skupine 

ostanejo največ 3 leta. Medtem ko so skupine javnega vrtca lahko v dveh oblikah, heterogene 

in homogene. V nasprotju z montesorijskimi vrtci je med otroki veliko več interakcij. 

Organiziranost igralnih oblik je različna – v paru, skupine, tudi individualna (Devjak, 2008). 
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2.5.7 Materiali oz igrače 

 

V javnem vrtcu imamo v primerjavi z montesorijskimi vrtci več mehkih igrač, didaktičnih 

iger, pripomočkov, s katerimi razvijamo otrokove gibalne spretnosti, medtem ko imajo v 

montesorijskih vrtcih otroci na voljo samo materiale, ki zajemajo pet različnih področij. Po 

večini pa so izdelani iz lesa in popolnoma vsi na dosegu otrokovih rok. Otroci lahko 

svobodno izbirajo materiale in preko dela z njimi, ponavljanjem ter preko kontrole napake 

pridobivajo na samostojnosti, samokontroli. Materiali so osnova pripravljenega okolja v 

montesorijskih vrtcih in so po tolikih letih, odkar obstaja metoda Marie Montessori, še vedno 

aktualni. Z njimi otrok pridobiva realno podobo o svetu oz. o njegovih zakonitostih (Seitz in 

Hallwachs, 1997). 

 

Delo z materiali je natančno določeno, medtem ko v javnem vrtcu vzgojitelji otrokom 

občasno določijo samo, katere pripomočke oz. igrače naj otroci uporabijo za svojo igro. 

Razlika je v tem, da je način uporabe običajnih igrač oz. teh pripomočkov za igro otrokom 

javnega vrtca svobodno prepuščen. Poleg svobodne igre je v javnem vrtcu otrokom ponujeno 

veliko več možnosti za razvoj ustvarjalnosti in domišljije, ki ju poleg igre spodbujajo tudi s 

pravljicami. Nasprotno pa v montesorijskih vrtcih ni poudarka na pravljicah (Devjak, 2008).  

Igrače, didaktične igre in drugi pripomočki so v javnem vrtcu razdeljeni po posameznih 

kotičkih, npr. igrače s katerimi otrok gradi so zbrane v t. i. gradbenem kotičku. Nekatere med 

njimi niso na dosegu otrokovih rok, kar je pomembna razlika med obema konceptoma. 

Organiziranje igrač po policah pa je odvisna od vzgojiteljeve organiziranosti. 
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2.6 MONTESORIJSKI MATERIALI 
 

Maria Montessori je na podlagi proučevanja Itarda in Seguina ter svojih opazovanj skupaj z 

Albertom Niehuisom razvila posebne didaktične pripomočke, ki jih imenujemo montesorijski 

materiali. Izdelani so iz naravnih materialov. Materiali naj bi otroku omogočali vsestranske 

izkušnje z vsemi čutili: vidom, sluhom, dotikom in vohom.  

 

Velikost pohištva in materialov je bilo nekaj, čemur je Maria Montessori dajala veljavo pri 

delu z otroki. Ko je začela z odpiranjem prve Hiše otrok, ni bilo pohištva in pripomočkov 

prilagojenih otrokovi velikosti, zato je začela sama oblikovati in načrtovati pohištvo, okolje 

in materiale, po katerih njena metoda skozi stoletja ostaja uspešna. Zasnovala je celo 

stopnišče, glede na velikost otroških stopal. Uspešnost njene metode pa odkrivajo tudi 

materiali z orodji v naravni velikosti otroka, ki po mnenju Montessorijeve otroka navdušijo, 

vzbudijo zanimanje za delo z njimi (Mooney, 2013). 

 

Vsi materiali morajo ustrezati štirim pogojem: 

 dostopnost, 

 spodbujanje otrokove aktivnosti, 

 primernost glede na otrokove potrebe in sposobnosti, 

 možnost samopreverjanja napak (Philipps, 1998). 

 

Marija Montessori je material razdelila na več kategorij (Seitz in Hallwachs, 1997): 

 senzorični material, 

 matematični material, 

 material za jezik, 

 material za vaje vsakdanjega življenja, 

 material za kozmično vzgojo. 

 

2.6.1 MATERIALI S PODROČJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 
 

Učenje poteka od samega rojstva naprej, predvsem gre za učenje za življenje. Izobraževanje 

bi prav tako moralo iti z roko v roki z življenjem. Tako pa naše šolstvo, ki vsebuje sicer 

bogate metode in cilje, pozablja na upoštevanje življenja samega (Montessori, 2013).  

 

Že samo ime materialov pove, da gre za aktivnosti, katerih osnova je otrokovo vsakdanje 

življenje. Montesorijski materiali s področja vsakdanjega življenja so za otroke najbližje 

posnemanju dela odraslega in ga tudi neposredno pripravljajo na življenje. To ugotovitev 

potrjuje tudi naslednji citat: »Otrok hoče narediti nekaj, kar je videl delati odrasle.« 

(Montessori, 2009 , str. 79). Otroci se učijo s posnemanjem odraslih, to za njih predstavlja 

spodbudo za učenje. Ves čas nas opazujejo in se s tem učijo navad in vrednot oz. gradijo svoj 

um. Potreba po posnemanju izhaja iz otrokove notranje želje po neodvisnosti. Vaje za 

vsakdanje življenje pa omogočajo ravno to. Materiali, ki jih ponuja to področje so otroku na 
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nek način že znani, saj vsebujejo pripomočke, ki jih vidijo, pa tudi uporabljajo v vsakdanjem 

življenju. To so: skodelice, žlice, metle, vrči, pincete. 

 

Materiali s tega področja so enakovredni ostalim materialom z drugih področji. Biti morajo 

prilagojeni otrokom. Z njimi otroci pridobivajo samostojnost, razvijajo koncentracijo, 

občutek za red in gradijo svojo voljo v doseganju zadanega cilja. Otroku pomagajo razvijati 

nadzor nad koordinacijo telesa pri grobo motoričnih in fino motoričnih gibih. Vse to pa se 

naučijo s ponavljanjem izbrane dejavnosti. Materiali s področja vsakdanjega življenja morajo 

biti del okolja oz. kulture, v kateri otrok živi in dovolj privlačni, saj s tem otroka spodbudijo k 

delu z njimi, kar pomeni, da materiale na eni strani oblikuje kultura, v kateri se otrok nahaja, 

in izvirnost, ustvarjalnost montesorijskega pedagoga na drugi strani. V primerjavi z azijsko 

kulturo bodo materiali drugače pripravljeni (drugačni pripomočki, drugačne zahteve, vedenje 

v družbi …) kot pa v evropski kulturi. Kljub vsemu je skupni cilj enak, otroka pripraviti na 

to, da zna skrbeti zase, za svoje okolje in za druge ljudi (Chattin-McNichols, 1992). 

Maria Montessori je pri pripravi materialov sledila temeljnim pedagoškim principom: od 

lažjega k težjemu, od enostavnega k sestavljenemu, od konkretnega k abstraktnemu, od 

celotnega k posameznemu (Philipps, 1998). Kot vsi drugi montesorijski materiali tudi ti 

omogočajo otroku, da s kontrolo napake delo z izbranim montesorijskim materialom opravi 

popolnoma samostojno. 

 

Po Philipps (1998, str. 86) montesorijske materiale s področja vsakdanjega življenja delimo 

na štiri področja: 

 

 vaje za nadzor in koordinacijo gibanja, zajemajo hojo, nošenje predmetov, odpiranje 

in zapiranje …; 

 vaje, ki uresničujejo otrokovo skrb zase, zajemajo slačenje, oblačenje, skrb za osebno 

higieno (umivanje rok, zob), čiščenje čevljev, brisanje nosu, obuvanje copat …; 

 vaje, ki uresničujejo skrb za okolje; zunanje  zajemajo delo na vrtu, čiščenje, 

pometanje, pranje; notranje  brisanje prahu, skrb za sobne rastline, skrb za živali… 

 vaje, ki oblikujejo otrokovo vedenje v družbi pa so: dostojno vedenje v družbi, 

pozdravljanje ljudi, pravilna komunikacija v družbi, vedenje pri mizi …; 

 

Poleg teh štirih sta pomembni še dve, ki sta posebnost montesorijske metode. To sta hoja po 

črti in igra tišine, ki spadata pod vaje za nadzor in koordinacijo gibanja. Hoja po črti je vaja, 

pri kateri otroci hodijo po okrogli črti ali črti v obliki elipse na različne načine (hoja, 

skakanje, hoja z nošenjem različnih predmetov …). Vaja se nadgrajuje s pomočjo raznolikih 

ritmov glasbe, hojo po različnih podlagah, plesom in drugim. Vaja spodbuja koncentracijo in 

nadzor nad gibanjem (Philipps, 1998). Igro tišine pa je Maria Montessori razvila iz 

prepričanja, da imajo otroci tišino radi. Ljubezen do tišine, zapiše Pollard (1997), naj bi pri 

otrocih izhajala iz prenatalnega obdobja in se končala z rojstvom v svet, polnem hrupa. 

Medtem ko so otroci popolnoma tiho, jih igra tišine spodbudi k poslušanju zvokov iz okolja 

in pripomore k njihovi večji samokontroli (Seldin in Epstin, 2003). 
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Vsaka vaja s področja vaj vsakdanjega življenja pa je sestavljena iz treh korakov. Prvi korak 

predstavlja učiteljev prikaz vaje. Običajno ta poteka individualno. Drugi korak predstavlja 

otrokovo samostojno delo ob uporabi montesorijskega materiala s področja vaj vsakdanjega 

življenja. In zadnji korak je uporaba pridobljenega znanja v drugih okoliščinah (Feez, 2010). 

 

Vsi ti pripomočki so prilagojeni otrokovi velikosti. Bistvo pravih pripomočkov in tega 

materiala je v otrokovi izkušnji in sporočilu, ki ga posredno dobi pri uporabi montesorijskega 

materiala. Namreč, če mu steklen kozarec pade na tla in se razbije, dobi izkušnjo, da je 

potrebno ravnati previdno pri uporabi tovrstnih predmetov. V primeru, da bi bil kozarec 

plastičen, je edino sporočilo, ki ga otrok dobi, da mora previdno ravnati z njim, ker odrasli 

tako zahteva (Chattin-McNichols, 1992). Z vajami s področja vsakdanjega življenja otrok 

pridobiva na neodvisnosti, koordinaciji, redu in koncentraciji, kar pa je predpriprava za 

nadaljnje učenje. Razlog je ravno v uporabi »pravih« pripomočkov, ki jih uporablja in ko 

vajo dokonča, je njegovo sporočilo, da zmore narediti to, kar vidi vsakodnevno delati odrasle 

(Phillips, 1998). 

 

Problema, ki ju izpostavlja v svoji knjigi Chattin-McNichols (1992) sta določanje zaporedja 

teh aktivnosti in pogostost menjavanja materialov s katerega področja na policah v 

montesorijskih šolah in vrtcih. Večina teh materialov je pripravljena s strani montesorijskega 

pedagoga, zato je po šolah in vrtcih veliko različnih variacij materialov s tega področja. 

Tovrstna ustanova mora imeti dovolj sredstev in zaloge, da lahko montesorijski pedagog 

ponudi in razvija nove, raznolike materiale s področja vaj vsakdanjega življenja. Vloga 

pedagoga je tu še posebej pomembna, saj otroci uporabljajo predmete iz porcelana, stekla, 

prave nože, ogledala itd. Montesorijski pedagog mora vedeti, kateri otrok material uporablja 

in kako ravna z njim, vendar ne na način, da preprečuje situacijo, kadar predvidi, da se bo 

otroku pri uporabi materiala kaj polilo ali razbilo. Posreduje le v primeru, da bi otrok ogrožal 

sebe, ali svoje vrstnike. 

 

Nekateri kritiki koncepta Marie Montessori tej vrsti materiala očitajo preveliko sistematičnost 

in usmerjanje otrokovega interesa, vendar pa otrok ravno skozi red, zakonitosti in strukturo 

vtkano v montesorijski material s področja vsakdanjega življenja sam raziskuje in odkriva 

svet. S tem se odraža njegova volja za ustvarjanje in oblikovanje (Seitz in Hallwachs, 1997).  

2.6.2 NAMEN MATERIALOV S PODROČJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 

 

Otrokova naravna danost je, da se popolnoma posveti tisti aktivnosti, s katero se ukvarja. Ob 

njej doživlja ugodje, obenem pa razvija svoje sposobnosti. Tako kot mi potrebujemo čas, da 

se naučimo neznane dejavnosti tudi pri otroku preteče časovno obdobje, ki je edinstveno 

glede na njegov razvoj, da sam osvoji določeno dejavnost. Ko to naredi samostojno, šele 

razume in ponotranji (Place, 2011). Vsak otrok v prostoru z materiali najde nekaj zase, 

pogosteje pa se zgodi, da pred uporabo materialov z drugih področji, uporabijo materiale s 

področja vsakdanjega življenja. Maria Montessori celo pravi: »Najpreprostejše vaje iz 

vsakdanjega življenja vodijo blodeči duh nazaj k trdni zemlji resničnega dela.« (Montessori, 

2009, str. 281) S tem je verjetno želela poudariti, da so ti materiali najbližje realnemu svetu, 
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otrokova aktivnost z njimi pa ima svoj namen (priprava mize za malico, pladnji ponujajo 

delo, s katerim se lahko otroci ukvarjajo), saj neposredno povezuje otroka z njegovim 

okoljem. 

 

V programu vrtca Montessori je zapisano, da imajo materiali s področja vaj vsakdanjega 

življenja dve vrsti namena: posreden in neposreden. Neposreden namen teh materialov je ta, s 

katerim otroci pridobivajo na štirih pomembnih veščinah, ki so predpogoj za uspešno učenje. 

To so koncentracija, koordinacija, samostojnost ter čut za red, veščine, ki se pri otrocih 

razvijajo ob uporabi materialov s področja vsakdanjega življenja (Kordeš Demšar, 2013). 

 

- Koncentracija 

 

Koncentracija se lahko razvije le, če ima otrok pozornost. Kar pomeni, da mora otrok najti 

način, ki mu pomaga, da se lahko osredotoči na nalogo (Pollard, 1998). Pri delu z 

montesorijskimi materiali s področja vsakdanjega življenja mu lahko pomagajo na primer: 

zvok ob pretakanju tekočine v drug vrč ali barva kroglic, ki jih prenaša v zbirno posodo. 

Nekaj izmed naštetih pojavov otroku aktivira vse zaznavne čute in ga spodbudi, da nalogo 

večkrat ponavlja. Pri tem delu sodelujejo oči, roke, tudi um. Eden od pogojev je, da mora 

imeti otrok dovolj časa. Zaradi aktivnosti z materiali se mora osredotočiti na gibanje roke, s 

tem pa razvija veščine, ki mu pomagajo pri opazovanju sveta in mu bodo pozneje prišle prav 

pri učenju (Montessori practical life curriculum, 2013). 

 

- Koordinacija 

 

Otrokova želja po neodvisnosti in po tem, da bi znal poskrbeti sam zase vzbudi zanimanje in 

motivacijo za uporabo materialov s področja vsakdanjega življenja. Ti razvijajo tako 

otrokovo grobo motoriko kot tudi fino motoriko. Glavni cilj, dosežen ob uporabi teh 

materialov, je pridobivanje mišične koordinacije. S ponavljanjem in koncentracijo razvija 

samokontrolo, ki ob uporabi pomeni tudi vedno boljšo motorično spretnost. Otroku materiali 

pomagajo uskladiti to, kar bi mu bilo pozneje pri učenju pisanja in pri opravljanju 

vsakodnevnih opravil težje (Coordination of movement, 1999).  

 

- Samostojnost  

 

Otrok materiale izbira samostojno, prav tako mu kontrola napake pri vsakem materialu 

omogoča, da z materialom dela popolnoma samostojno. Otrok s ponavljanjem vaj s področja 

vsakdanjega življenja pridobiva na samostojnosti in samozaupanju. Ponavljanje mu omogoča 

vnovično izboljšanje že izvedene vaje, vse dokler vaje ne izvede popolnoma brez pomoči 

odraslega (Montessori practical life curriculum, 2013). 
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- Čut za red 

 

Okolje in materiali, ki so pripravljeni tako, da je vsak element oz. pripomoček na svojem 

mestu v otroku prebudi že obstoječ občutek za red. Materiali s področja vaj vsakdanjega 

življenja so najpreprostejši materiali. Preko njih otrok v občutljivem obdobju za red spoznava 

urejenost, zaporedje in tako utrjuje svoj čut za red (Kordeš Demšar, 2013). 

 

Materiali s področja vsakdanjega življenja pa otroka bogatijo tudi posredno. Otrok si s 

ponavljanjem dela pri materialu, kjer je uspešen pridobiva na samozaupanju. Sebe vrednoti 

kot uspešnega, kar pa je predpogoj za dobro samopodobo. Preko teh materialov pridobiva na 

socialnih veščinah, kot sta vljudnost in spoštovanje drugih. Otroci so postavljeni v realno 

okolje z realnimi predmeti, saj je cilj tudi ta, da se otrok zaveda sveta, v katerem živi in 

nazadnje pride do procesa celostne normalizacije (fizično, moralno in psihično) (Kordeš 

Demšar, 2013). 
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2.7 NAVODILA ZA UPORABO MONTESORIJSKIH MATERIALOV 
 

V nadaljevanju so predstavljena navodila za uporabo desetih montesorijskih materialov s 

področja vsakdanjega življenja, ki sem jih uporabila pri svoji raziskavi z otroki javnega vrtca. 

Namen uporabe materialov s tega področja je otrokom dati možnost, da postanejo 

samostojnejši in jim približati dejavnosti, ki jih odrasli večinoma opravljajo vsakodnevno. Pri 

delu z njimi otrok postane samostojnejši, pridobi na koncentraciji, samokontroli in 

motoričnih spretnostih. Navodila vsebujejo podatke o primerni starosti otroka, ki naj bi 

uporabljal tovrstni material, pripomočke, ki celostno oblikujejo material, namen – posredni in 

neposredni, zapisano kontrolo napake, ki je najpomembnejši del pri uporabi montesorijskih 

materialov, podrobna navodila za predstavitev materiala in tudi nadgradnjo uporabe 

materiala. 

 

2.7.1 VELIKA LESENA PINCETA 

 

Starost: 2,5 leti do 4 leta 

 

Materiali: pladenj, velika lesena 

pinceta, tri vrste turškega fižola, večja, 

oranžna, plastična posoda z vsemi fižoli, 

3 steklene posodice različnih barv. 

 

Razporeditev materialov: V levem 

zgornjem kotu so v vrsti zložene 

steklene posodice: zelena, vijolična, 

modra. Poleg modre posodice je 

plastična oranžne barve, napolnjena s 

fižoli. 

 

 

Velika lesena pinceta je vzporedna s spodnjim robom pladnja. Prijemalni del je obrnjen stran 

od posode s fižoli. 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, koncentracija, red, samostojnost, pozitivna 

samopodoba, raba pincete. 

 

Posreden namen: 

- priprava na pisanje, triprstni prijem, 

- razvrščanje, 

- občutek za red, 

- barve. 

 

Mikavna točka: 

- velikost pincete, 

- privlačne barve posodic in fižolov, 

- zvok ob spustitvi fižola v stekleno posodico. 

  

Slika 1: Material velika lesena pinceta 
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Kontrola napake:  
- fižoli na pladnju, mizi ali tleh, 

- prazna steklena posodica, 

- deloma polna oranžna plastična posodica. 

 

Jezik: steklena, fižol, plastična, pinceta, velika, majhna, pinceta, modra, vijolična, zelena, 

oranžna. 

 

PREDSTAVITEV: 

 

- Pladenj prinesem in položim na mizo. Otroka povabim k mizi na svojo levo stran in 

sedem.  

- Postopoma z dominantno roko primaknem steklene posodice, tako da so na sredini 

pladnja. Enako storim z oranžno plastično posodo napolnjeno s fižoli. 

- Z nedominantno roko primem pinceto s tremi prsti na ¾ in jo preprimem z 

dominantno roko. 

- Pinceto v pokončnem položaju podržim pred sabo in rečem otroku: »Velika lesena 

pinceta.« 

- S pinceto se približam oranžni plastični posodi, spuščam pinceto proti izbranemu 

fižolu, nato popustim prijem pincete in zaobjamem fižol med krake. 

- Ko je fižol med kraki pincete, prijem pincete s tremi prsti okrepim in jo dvignem 

skupaj s fižolom stran od oranžne posodice. 

- S pinceto v roki potujem do prve prazne steklene posodice. Pinceto nad njo počasi 

spuščam. 

- Tik nad stekleno posodico popustim prijem pincete, tako da se kraka razmakneta in 

tako odložim fižol. 

- Podobno naredim tudi z ostalimi fižoli, ki so enake barve kot ta, ki sem ga prvega 

prenesla iz oranžne plastične posode. Ko zmanjka fižolov take barve, nadaljujem z 

drugo barvo fižola, ki jo prenesem v stekleno posodico druge barve. 

- Ko končam, enako prenesem fižole nazaj v oranžno plastično posodo. Odložim 

pinceto pod posodice, vzporedno s pladnjem in pomaknem vse posodice k širšem 

robu pladnja. 

 

Razširitev: držanje pincete z nedominantno roko, različen material za razvrščanje (drugačne 

oblike, barve …).  
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2.7.2 SLANO TESTO 

 

Starost: 2,5 leti do 6 let 

 

Materiali: pladenj, moka, voda, sol, lesena 

lopatka za doziranje sestavin, valjar, piškotni 

modeli v košarici, kozarec za doziranje, vrč z 

vodo, papir za peko, leseni obroček, gobica, dve 

plastični posodi s sestavinami. 

 

Razporeditev materialov: V zgornjem levem 

kotu pladnja, stoji kozarec za odmero količine, 

poleg je steklen vrč z vodo. Poleg vrča se nahaja 

plastična posoda, v kateri sta lesena žlica in lesena 

lopatka (ena za doziranje, druga za mešanje 

sestavin). Pod kozarcem za doziranje in vrčem sta dve plastični posodi s sestavinami. Pod 

njima se nahaja lesen valjar. Ob spodnjem robu pladnja se nahaja peki papir vstavljen v leseni 

obroček. V desnem spodnjem kotu pladnja je spravljena gobica. Poleg pladnja se nahaja 

košarica z piškotnimi modeli. 

 

Neposreden namen: razvoj koordinacije rok in oči, koncentracija, red, samostojnost. 

 

Posreden namen: 

- učenje oblikovanja različnih oblik, 

- seznanjanje z različnimi oblikami,  

- seznanjanje s sestavinami potrebnimi za izdelovanje slanega testa. 

 

Mikavna točka: 

- opazovati različne oblike piškotnih modelčkov za oblikovanje testa, 

- videti različne oblike izdelkov, 

- občutek uporabe valjarja, 

- občutek slanega testa na rokah.  

 

Kontrola napake: 

- nečista miza in ostanki materiala na tleh, 

- nepravilna oblika izdelka. 

 

Jezik: zgnetem, zvaljam, oblikujem, slano testo, modelčki za piškote, valjar, napolnim, 

zmešam. 

 

PREDSTAVITEV: 

 

- Na mizo prinesem pladenj z materialom, poleg pladnja postavim še košarico s 

piškotnimi modeli. Otroka povabim k sebi. 

- Z nedominantno roko vzamem lesen obroč, v katerem je peki papir. Z dominantno 

roko peki papir vzamem ven in ga položim na levo stran mize. Obroč vrnem na 

pladenj. 

- Z nedominantno roko primem posodo in s tremi prsti dominantne roke primem za 

daljši rob turkiznega pokrova posode. Postopek ponovim še z drugim robom. 

Slika 2: Material slano testo 
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- S prsti se vrnem na sredino pokrova med levim in desnim daljšim robom. Pokrov s 

srednjimi tremi prsti dvignem proti sebi. Odložim ga na pladenj. 

- Z vsemi prsti dominantne roke vzamem leseno lopatko in z njo dodajam moko v 

rdečkast kozarec do tretjega izbočenega roba.  

- Kozarec primem z dominantno roko in moko stresem na sredino plastične okrogle 

posode.  

- Postopek ponovim s soljo. 

- Z dominantno roko primem za vrč vode. S prsti nedominantne roke primem pod rob 

vrča, s triprstnim prijemom dominantne roke pa primem za ročaj.  

- Vrč dvignem nad prozorno plastično posodo in ga počasi nagibam. Vodo zlijem v 

kozarec in ponovim postopek, kot pri odmerjanju soli ali moke. 

- S tremi prsti primem za lesno žlico in jo postavim v sestavine. 

- Mešam v smeri urinega kazalca, dokler se testo ne zgosti. 

- Po potrebi testo pregnetem še z rokami. 

- Vse sestavine zmešam, tako da z nedominantno roko držim posodo ob robu, pri tem 

imam palec obrnjen navznoter.  

- Z dominantno roko zamesim testo. 

- Nato odložim leseno žlico na desno stran mize in pričnem mesiti z obema rokama, 

tako kot bi skušala narediti kepico. 

- Testo primem z obema rokama ga vzamem iz posode in položim na peki papir. 

- Z obema rokama primem za ročaja valjarja in z njim povaljam po zgornjem delu 

slanega testa. 

- Pospravim valjar nazaj na pladenj. 

- Vzamem z nedominantno roko piškotni model, ga položim ob rob testa in z 

dominantno roko pritisnem nanj. Otroci lahko izberejo kakršnokoli obliko modela.  

- Izdelek pustim na papirju za peko. 

- Vse pripomočke z gobico pomijem v umivalniku in vrnem nazaj na pladenj. 

 

Razširitev: 

- različne barve slanega testa, 

- izdelava zahtevnejših izdelkov iz slanega testa, 

- izdelovanje oblik po določenem zaporedju. 
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2.7.3 ODPIRANJE IN ZAPIRANJE POSODIC 

 

Starost: 2,5 leti - 3,5 let 

 

Materiali: pladenj, košara, stekleničke, plastične in 

steklene posodice različnih velikosti in oblik ter njihovi 

pokrovčki, podloga iz blaga dovolj velika in široka za 

vse posodice, stekleničke. 

 

Razporeditev materialov: Na levi strani je košara, v 

kateri so različne posodice, poleg košare pa podlaga iz 

blaga za odlaganje materialov. 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, 

koncentracija, red, samostojnost, pozitivna samopodoba, 

odpiranje stekleničk in posodic. 

 

 

Posreden namen:  

- utrjevanje spretnosti za gospodinjska in druga 

opravila pa tudi drugje. 

 

Mikavna točka:  

- različne oblike posodic in stekleničk, 

- zanimivi pokrovčki, ki se prilegajo točno določeni steklenički oz. posodici. 

 

Kontrola napake: 

- nepravilno razvrščene stekleničke oz. posodice in pokrovčki, 

- odprte stekleničke in posodice, 

- steklenica in pokrov, ki ostaneta pa se ne prilegata drug drugemu. 

 

Jezik: poimenovanje stekleničk oz. posodic. 

 

PREDSTAVITEV: 

 

Odpiranje: 

- Prinesem pladenj in ga postavim predse. Sedem in povabim otroka na svojo levo 

stran. 

- Iz pladnja vzamem podlogo iz blaga, jo razgrnem in postavim na desno stran mize.  

- Na vrh podlage položim košaro, ki sem jo z obema rokama vzela iz pladnja. 

- Z nedominantno roko vzamem stekleničko oz. posodico iz košare. Držim jo pri dnu s 

tremi prsti. 

- S triprstnim prijemom dominantne roke primem za pokrovček posodice oz. 

stekleničke. 

- Z nedominantno roko počasi odvijam posodico oz. stekleničko in ne pokrovčka. To 

počnem toliko časa, da lahko dvignem pokrovček posodice oz. stekleničke. 

- Stekleničko oz. posodico položim na levo stran podlage. Pokrovček pa vzporedno na 

desno stran podlage. 

- Z nedominantno roko vzamem naslednjo posodico oz. kozarček.  

Slika 3: Deček pri odpiranju in zapiranju 

posodic 
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- To počnem toliko časa, dokler niso vse posodice in pokrovčki v ravni vrsti navpično 

na podlago iz blaga. 

Zapiranje: 

- Začnem s stekleničko, ki je meni najbližje. 

- Z dominantno roko primem za posodico, jo dvignem, nato z nedominantno roko 

primem s tremi prsti pri dnu posodice. 

- Z dominantno roko primem pokrovček posodice, ga prav tako dvignem in položim 

nad odprtino posodice. 

- Posodico držim in privijam zamašek do konca. Tak postopek uporabim za vse 

posodice oz. stekleničke. 

- Z dominantno roko pospravim posodico oz. stekleničko v košaro. Ko je košara polna 

jo postavim nazaj na pladenj. 

- Zložim podlago iz blaga in jo prav tako postavim nazaj na pladenj. 

- Vstanem, pospravim stol in material na svoje mesto. 

 

Razširitev: 

- Posodice z različnimi vonji, poimenovanje snovi, ki je bila v njih, 

- zapiranje z nedominantno roko, 

- odpiranje in zapiranje steklenic, ki so napolnjene s tekočino. 
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2.7.4 KOVINSKA PINCETA 

 

Starost: 2,5 let in več 

 

Materiali: večja plastična košara, plastična 

posodica za shranjevanje perl, perle, majhna 

kovinska pinceta, milni podstavek. 

 

Razporeditev materialov: Na levi strani 

plastične posode je milni podstavek. V desnem 

kotu je plastična posodica, v kateri so perle. Pod 

njo je vzporedno s spodnjim robom košare 

majhna kovinska pinceta, s kraki obrnjenimi 

proti milnemu podstavku. 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, koncentracija, red, samostojnost, natančnost, 

uporaba pincete. 

 

Posreden namen: 

- priprava na pisanje, 

- ustvarjalnost, 

- matematika. 

 

Mikavna točka: 

- fini prijem pincete s tremi prsti, 

- barva kroglic in zanimiv podstavek, 

- nastali vzorec na milnem podstavku, 

- zvok ob spustu perle v vdolbino milnega podstavka. 

 

Kontrola napake: 

- prazne vdolbine na milnem podstavku, 

- perle na tleh ali mizi. 

 

Jezik: prijeti, spustiti, odložiti, zapolniti, modra, kovinska, pinceta 

 

PREDSTAVITEV: 
 

- Pladenj pripravim predse, sedem in povabim otroka na svojo levo stran. 

- S pladnja vzamem milni podstavek, ga postavim na svojo levo stran, vzamem 

posodico s perlami in jo postavim na desno stran od milnega podstavka. 

- Posodico odprem tako, da s tremi prsti nedominantne držim plastično posodico, s 

triprstnim prijemom dominantne roke obrnem pokrovček in ga postavim na desno 

stran posodice. 

- S tremi prsti primem pinceto približno na 2/3. Dvignem jo nad plastično posodico s 

perlami in počasi spustim do izbrane perle. 

- Prijem popustim, tako da se razprejo kraki pincete in lahko tako zaobjamem perlo. 

- Počasi dvignem pinceto in prenesem perlo proti vdolbini na milnem podstavku. 

Prijem popustim, tako da se kraka pincete razmakneta in spustim, da perla pade v 

vdolbino.  

Slika 4: Material kovinska pinceta 
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- Postopek ponavljam, dokler ne napolnim vseh vdolbin. 

- Ko končam, perle na enak način pospravim nazaj v plastično posodico. 

- Milni podstavek vrnem na levo stran košare. 

- Z nedominantno roko primem za spodnji del plastične posodice. Pokrovček z 

dominantno roko namestim nad posodico in jo tako zaprem. Postavim jo v desni kot 

košare. 

- Pinceto položim v košaro, s kraki obrnjeno stran od kroglic, vzporedno s spodnjim 

robom košare. 

- Vstanem, stol in pladenj postavim na svoje mesto. 

 

Razširitev: 

- perle različnih barv, 

- manjše velikosti perl, 

- nastali vzorci na milnem podstavku. 
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2.7.5 ODVEZOVANJE IN ZAVEZOVANJE PENTJE 

 

Starost: 4 leta do 5 let 

 

Materiali: Okvir s pentljo 

 

Neposreden namen: samostojnost, skrb zase, 

koncentracija, natančnost 

 

Posreden namen:  

- koordinacija gibov. 

 

Mikavna točka:  

- ob koncu, ko nastane pentlja. 

 

 

Kontrola napake:  

- napačna barva traku na eni od strani, 

- nenarejena pentlja. 

 

Jezik: pentlja, rdeča, modra, zavezati, odvezati, potegniti, razvezati 

 

PREDSTAVITEV: 

 

- Povabim otroka. Sedem na otrokovo desno stran.  

- Otroku povem, da mu bom pokazala, kako se odveže in zaveže pentljo. 

 

Odvezovanje: 

- Okvir postavim tako, da so rdeči trakovi na desni strani, modri pa na levi strani. 

- Primem za konec modrega traku s palcem in kazalcem dominantne roke. 

- Primem konec rdečega traku s palcem in kazalcem nedominantne roke. 

- Hkrati potegnem oba trakova z dominantno roko proti desni in z nedominantno roko 

proti levi. 

- Vlečem gladko in nemoteno, dokler se pentlja ne odveže. 

- Ponovim postopek z ostalimi štirimi trakovi od vrhnje pentlje pa vse do spodnje 

pentlje. 

- Položim kazalec in sredinec nedominantne roke pod rdeč trak na tistem mestu, kjer sta 

z modrim trakom prišita skupaj in zanko razrahljam, tako da prsta rahlo dvignem. 

- S palcem in kazalcem dominante roke primem rdeč trak na mestu, kjer se sreča z 

modrim trakom. 

- Počasi potegnem za rdeči trak in ga položim na desno stran, čez okvir. 

- Dvignem prsta nedominantne roke in zravnam še modro pentljo. S tem razvežem 

vozel in si pripravim material na zavezovanje pentlje.  

- Ponovim postopek od zgornje pa do spodnje pentlje. 

 

Zavezovanje:  

- -Primem konec modre pentlje s palcem in kazalcem dominantne roke in preložim 

tako, da je malo nad rdečim. Moder trak je sedaj na desni strani. 

- Popustim prijem. 

- Ponovim za vse ostale štiri pentlje do dna okvirja navzdol. 

Slika 5: Material odvezovanje in zavezovanje pentlje 
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- Primem konec rdečega traku, ki mora biti nad modrim in ga počasi prestavim na levo 

stran. Trak zravnam. 

- S prstancem in kazalcem nedominantne roke primem oba trakova na sredini okvirja, 

kjer se prekrivata in ju rahlo privzdignem. 

- S kazalcem dominantne roke, pod nastalo zanko počasi potisnem moder trak. Nastane 

manjša zanka. 

- Zanko modrega traku potegnem s kazalcem skozi luknjo. Z nedominantno roko 

primem konec rdečega traku, z dominantno pa konec modrega traku. Oba povlečem, 

vsakega na svojo stran, s tem utrdim zanko. 

- Ponovim za vse ostale pentlje do konca lesenega okvirja. 

- Primem rdečo pentljo približno na tretjini od roba okvirja s palcem in kazalcem 

nedominantne roke in jo dvignem nad okvir. 

- S kazalcem dominante roke potujem od zanke, ker se trakova prepletata do 1/3 traku.  

- Prepolovim rdeč trak, tako da nastane pentlja.  

- Pentljo držim s palcem in kazalcem nedominantne roke . 

- S triprstnim prijemom dominante roke primem za moder trak približno za 1/3 od 

zanke, kjer se stikata oba trakova. 

- Z modrim trakom potujem v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da objamem rdečo 

pentljo. 

- S kazalcem dominantne roke potisnem modri trak pod nastalo modro zanko.  

- Popustim prijem nedominantne roke, ki drži rdečo pentljo in namesto tega s prsti iste 

roke primem prej nastalo modro pentljo. 

- Hkrati z dominantno roko primem za rdečo pentljo in povlečem vsako pentljo v svojo 

stran. 

- S tem učvrstim pentljo. Enako naredim z ostalimi trakovi. Tako morajo biti vse rdeče 

pentlje na desni strani in vse modre na levi strani. 

 

Razširitev: 

- Otroka prosim, da si zaveže vezalke na čevlju. 
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2.7.6 PRETAKANJE VODE 

 

Starost: 2,5 let do 4,5 let 

 

Materiali: plastičen pladenj, dva vrča enake velikosti, 

obarvana voda, gobica 

 

Postavitev materialov: Ročaja vrčev sta obrnjena 

navzven, gobica je položena vzporedno s spodnjim 

robom plastičnega pladnja. Oba vrča imata označen 

do kje sega nivo vode. Polni vrč mora biti na moji 

desni strani. 

 

 

Neposreden namen: Koordinacija oči in rok, koncentracija, red, samostojnost, pozitivna 

samopodoba, prelivanje tekočin. 

 

Posreden namen: 

- priprava na matematiko (prostorska razmerja), 

- priprava na znanost (ohranjanje prostornine tekočine in nivoja v vrču), 

- priprava na pisanje (sledenje roki). 

 

Mikavna točka: 

- zadnja pretočena kapljica, 

- obarvana voda, 

- vpijanje polite vode, 

- doseganje označenega nivoja vode. 

 

Kontrola napake: 

- polita voda po pladnju, mizi, otroku ali po tleh, 

- zvok ob dotiku drugega vrča, 

- količina vode točno do določenega začrtanega nivoja. 

 

Jezik: Pretakam, prelivam, pobrišem, prazno, polno, teče, prostornina, gladina vode. 

 

PREDSTAVITEV:  

- Material prinesem k mizi, sedem in povabim otroka na svojo levo stran. 

- Vrč napolnjen z vodo mora biti na desni strani pladnja, prazen pa na levi strani. 

Ročaja obeh vrčev sta na zunanji strani. 

- Polni vrč primem z obema rokama, z dominantno roko primem s tremi prsti za njegov 

ročaj, z nedominantno (z vsemi prsti) pa primem pod širši del vrča tako, da se vrček 

naslanja na kazalec nedominantne roke. Prsti roke so nekoliko upognjeni. 

- Polni vrč dvignem in približam odprtini praznega vrča, pri tem se ga ne smem 

dotakniti. 

- S počasnim nagibanjem polnega vrča prelijem vodo v drugega, dokler ni prelita 

zadnja kaplja. Vrč lahko tudi rahlo stresem in tako pripomorem k izteku zadnje 

kaplje. Pri tem pazim, da se z vrčem ne dotaknem drugega. 

- V primeru da na vrču ostane kjerkoli kakšna kaplja, vrč obrišem z gobico. 

- Prazen vrč položim nazaj na pladenj in postopek prelivanja ponovim še z drugim 

vrčem z drugo roko. 

Slika 6: Material pretakanje vode 
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- Vstanem, pospravim stol in material. 

 

Razširitev: 

- Otroci lahko nalivajo sok v kozarce otrok iz svoje skupine. 

- Vodo obarvam z živilskimi barvami. 
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2.7.7 PRANJE PERILA 

 

Starost: 3 leta ali več 

 

Materiali: miza (dovolj dolga za vse materiale), predpasnik, 

dve okrogli posodi, brisača, vrč, perilnik, milo, manjša krtača, 

majhna košara z oblačili, kljukice za obešanje, krpa. 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, koncentracija, 

red, samostojnost, pozitivna samopodoba. 

 

Posreden namen: 

- spodbujanje prostovoljnega gibanja, 

- učenje ročnega pranja perila, 

- učenje izpiranja, ožemanja perila, 

- skrb za pranje umazanega perila. 

 

 

Mikavna točka: 

- odstranitev madeža z obleke, 

- prenašanje poln ali prazen vrč vode, 

- zvok ob drgnjenju mila na oblačilih, 

- tekstura mila, oblačil in gobe, 

- vlažnost in suhost opranih oblačil, 

- obešanje perila. 

 

Kontrola napake: 

- polita voda na mizi, otroku, na tleh, 

- opran material se ne povrne v prvotno stanje, 

- ostanki mila na opranih oblačilih, 

- pretežka posoda, da bi jo lahko izpraznil, 

- oblačilo obleži na tleh po pripenjanju na vrv. 

 

Jezik: umijem, čistim, zdrgnem, obesim, posušim, namilim, nadeti, zavezati, izpiram, 

ožemam 

 

PREDSTAVITEV: 

 

- Miza mora biti pred predstavitvijo pripravljena za uporabo. Otroka povabim k mizi na 

svojo levo stran in povem, da za to dejavnost potrebujemo predpasnik. Otrok in jaz si 

nadeneva predpasnik in zavihava rokave.  

- Pripravim obe posodi na mizo. Vzamem vrč, ga odnesem k umivalniku in ga 

napolnim z vodo. Vodo iz vrča zlijem v okroglo posodo na sredino z leve strani, 

morebitne kapljice okoli vrča obrišem z gobico. 

- Spet nesem vrč do umivalnika in ga napolnim z vodo. Z njim napolnim posodo na 

desni strani kot prej prvo posodo. Prazen vrč postavim v zgornji levi kot mize. 

- Za perilnik primem ob strani z obema rokama in ga postavim po diagonali v levo 

modro kvadratno posodo. 

Slika 7: Montesorijski material pranje 

perila 
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- Iz košarice pod mizo vzamem poljubno oblačilo. Držim ga ob robovih in ga spuščajoč 

v levo posodo zmočim z vodo. Opazujem oblačilo, kako se napoji z vodo. Mokro 

mora biti celo oblačilo. 

- Oblačilo primem z obema rokama tako, da sta si palec leve in desne roke nasprotna, 

štirje prsti na obeh rokah pa primejo za rob oblačila. Položim oblačilo na rob 

perilnika. 

- Z dominantno roko vzamem milo in namilim oblačilo. Nato oblačilo obrnem in 

ponovim postopek še na drugi strani. 

- Primem oblačilo in z drgnjenjem obeh strani gor in dol nežno vtrem milo vanj. 

Opazujem tvorjenje milnice ob drgnjenju. Če je potrebno, milo vtiram tudi s krtačo. 

- Roki malce razmaknem, da vidim, ali se je madež spral. (V primeru da se ni, oblačilo 

položim vodoravno na dlan nedominantne roke in oblačilo ponovno namilim in 

skrtačim. Milo in krtačo vrnem nazaj v posodo in nadaljujem z drgnjenjem.) 

- Oblačilo spet postavim v levo posodo z vodo tako, da najprej umaknem levo roko in 

nato še desno. 

- Oblačilo sperem še v desni posodi z vodo, nato ga primem nad vodo in zavrtim z 

obema rokama, da ožamem odvečno vodo. 

- Oblačilo z obema rokama dvignem in spustim, da se zravna, nato ga nesem ven. Iz 

košarice zunaj vzamem lesene kljukice in oblačilo pripnem z dvema kljukicama na 

obešeno vrvico. 

- Po dveh opranih oblačilih otrokom povem, da sem zaključila. Otrokom povem, da 

lahko umijejo več kot eno oblačilo. 

- Z nedominantno roko primem za perilnik, z dominantno pa gobico in perilnik, 

obrišem tudi kapljice z nog perilnika ter njegov spodnji del. 

- Perilnik namestim na rob mize, prav tako tudi gobico. 

- Pospravim milo. Vodo iz posod zlijem v stranišče in ju v umivalniku sperem z vodo. 

Z brisačo zbrišem do suhega obe posodi, nato si osušim roke. 

- Preverim mizo in tla. Če so mokra, jih z brisačo obrišem. Odvežem predpasnik, ga 

zložim in postavim nazaj na mizo. 

- Odstranim predpasnik in ga zložim. 

- Materiale vrnem na svoje mesto. 

 

Razširitev: 

 

- Dejavnost lahko izvajata dva otroka skupaj. 

- Otroci lahko perejo oblačila različnih materialov in madežev. 

- Otroci perejo oblačila dojenčkov. 
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2.7.8 ŠIVANJE 

 

Starost: od 2,5 let do 5 let 

 

Materiali: različne oblike luknjastega papirja, 

šivanka, košarica, plastična posodica, debelejša 

preja, večja košara, škarje. 

 

Postavitev materialov: V desnem kotu večje košare 

je košarica, v kateri so različne oblike luknjastega 

papirja. V levem kotu pa plastična posodico z 

debelejšo prejo, poleg nje pa škarje. 

 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, koncentracija, red, samostojnost, pozitivna 

samopodoba, učenje šivanja. 

 

Posreden namen:  

- ustvarjalnost, 

- iznajdljivost, 

- priprava na pisanje. 

 

Mikavna točka: 

- čutenje preje, 

- šivanka, 

- nastali vzorec. 

 

Kontrola napake: 

- barva preje, 

- vzorec, ki ga ustvari preja, 

- vozel, 

- strgan papir. 

 

Jezik: prepletem, vbod, šivanka, preja, vozel, daljša, odstrižem. 

 

PREDSTAVITEV: 

 

- Pripravim material, sedem, povabim otroka na svojo levo stran in rečem: »Šivanje.« 

- Z dominantno roko iz pladnja vzamem košarico s papirji in jo postavim predse na 

desno stran. 

- Plastično posodico, v kateri je preja, postavim na levo stran. 

- Enako naredim s škarjami, ki jih postavim poleg posodice. 

- Z dominantno roko vzamem košček papirja in ga postavim predse.  

- Pripravim si nit, jo vzamem z dominantno roko, preprimem v nedominantno. 

- Z dominantno drsim do mesta, kjer jo bom s škarjami prerezala. Držim za konec niti, 

primem škarje in odrežem. 

- -V dominantno roko čez kazalec in sredinec navijem prejo. Konec preje potisnem 

skozi luknjo in naredim vozel. 

- Drugi konec primem v nedominantno roko, ga pogladim in poskušam vtakniti v 

šivanko, ki jo držim v dominantni roki. 

Slika 8: Montesorijski material šivanje 
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- Konec niti, ki sem ga vdela v šivankino uho potegnem skozi za 1/3. 

- Primem za luknjasti karton z nedominantno roko. Šivanko z druge strani vdenem v 

luknjo, ki je prva levo zgoraj, tako konica šivanke gleda proti meni. 

- Vbod nadaljujem tako, da povlečem s kazalcem in palcem dominantne roke šivanko 

proti sebi. 

- Vbod nadaljujem v drugo luknjo. 

- Šivanje nadaljujem na enak način, dokler niso vse luknjice zapolnjene. Pri šivanju 

kartona ne obračam. 

- Ko zapolnim vse luknjice, pokažem otroku še razdiranje s pomočjo šivanja nazaj. 

Šivam na enak način kot prej, pri tem pa pazim, da prejo potisnem skozi luknjo iste 

strani kartona, kjer je prosta nit preje. 

- Pri razdiranju papir obračam. 

- Ko so vse luknje na papirju prazne, papir pospravim nazaj v košarico. 

- Prejo navijem okrog palca in kazalca dominantne roke in spravim nazaj v plastično 

posodico. 

- Vstanem, pospravim stol in material. 

 

Razširitev: 

- Karton z narisanimi, preluknjanimi živalmi, cvetovi, črkami, številkami, imeni 

otrok. 

- Različne mreže (muholovci, sita …). 

- Šivanje skozi predmete. 
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2.7.9 DELO Z VIJAKI 

 

Starost: od 2,5 let do 6 let 

 

Materiali: Vijaki, košara, podlaga iz blaga 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, 

koncentracija, red, samostojnost, naučiti se odviti 

in zaviti vijak. 

 

Posreden namen: 

- utrjevanje spretnosti za gospodinjska dela 

(zapiranje, odpiranje steklenic, posodic). 

 

Mikavna točka: 

- kovinska barva vijakov, 

- zasuk matice pri odvijanju, 

- trenutek, ko se matica odvrti iz vijaka, 

- matica, ki se prilega vijaku. 

 

Kontrola napake: 

- matica se ne prilega vijaku, 

- ob nenatančnem nastavljeni matici na vijak, se matica ne da navijati. 

 

Jezik: zavijanje, vijak, odvijanje, matica, debel, tanek, daljši, krajši. 

 

PREDSTAVITEV:  

- Pripravim material, sedem. Otroka povabim na svojo levo stran. 

- Predse razgrnem podlago iz blaga. 

 

Odvijanje matice: 

 

- Z dominantno roko primem za najdebelejši vijak in rečem: »To je vijak!« 

- Z nedominantno roko primem vijak za glavo in ga postavim v vodoraven položaj 

predse. 

- S kazalcem dominantne roke pokažem matico in jo imenujem. 

- S triprstnim prijemom dominantne roke primem matico in jo začnem počasi odvijati. 

Po vsakem zasuku matice se morajo prsti odpreti. 

- Odvito matico položim na desni rob podlage, vijak pa na levega. 

- Po enakem postopku odvijem matice drugih vijakov. 

 

Zavijanje matice: 

- Z nedominantno roko primem vijak za glavo in ga postavim v vodoravni položaj 

predse.  

- S tremi prsti dominantne roke primem matico in luknjo natančno približam vijaku. 

- Matico nataknem na vijak in začnem s počasnim zavijanjem. Pri tem zopet pazim, da 

se prsti po vsakem zasuku matice razprejo. 

- Ko je matica navita, vijak vrnem nazaj v košaro. 

- Enako naredim z ostalimi vijaki. 

- Ko končam, zložim podlago iz blaga in jo položim na vijake v košari. 

Slika 9: Montesorijski material delo z vijaki 
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- Pospravim stol in vrnem material na svoje stalno mesto. 

 

Razširitev: 

- Vijake in matice izbiram in razvrščam po velikosti. 

- Ko so vijaki in matice odloženi na prtičku, jih pomešam in iščem pare. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 38 - 

 

2.7.10 LEPLJENJE 

 

Starost: 3 leta in več 

 

Materiali: Pladenj, čopič, različni liki izrezani iz 

papirja, keramična posoda za shranjevanje 

podlage za lepljenje, zaščitna podlaga za 

lepljenje, lepilo (Mekol ali Lepikol) v stekleni 

posodi s pokrovčkom, košarica, gobica 

 

Postavitev materialov: V zgornjem levem kotu 

pladnja se nahaja košarica, v kateri so 

geometrijski liki različnih barv. Pod njo je 

keramična posoda, v kateri so podlage za 

lepljenje različnih barv. Na desni strani pladnja 

se nahaja zaščitna podlaga za lepljenje, poleg nje pa še gobica. 

 

Neposreden namen: koordinacija oči in rok, koncentracija, red, samostojnost, naučiti se 

lepljenja. 

 

Posreden namen: 

- naučiti se nanašati lepilo, 

- naučiti se samostojno uporabljati lepilo, 

- priprava na pisanje (prijem s tremi prsti) 

- priprava na matematiko, 

- priprava na umetnost, 

- naučiti se razporediti barvo ter obliko papirja. 

 

Mikavna točka: 

- nanašanje lepila na površino papirja s čopičem, 

- namaz lepila. 

 

Kontrola napake: 

- lističi papirja po mizi ali tleh, 

- lepilo na podlagi za lepljenje, 

- lističi papirja se prijemajo rok in prstov, 

 

Jezik: Prilepim, premažem, lepilo, lepljenje 

 

PREDSTAVITEV: 

- Pripravim material, sedem in otroka povabim na svojo levo stran. 

- S pladnja vzamem zaščitno podlago za lepljenje in jo postavim predse. 

- S keramične posode vzamem podlago za lepljenje in jo postavim na zaščitno podlago. 

- Vzamem večji krog iz barvnega papirja in ga postavim na svojo levo stran. 

- Iz pladnja vzamem stekleno posodo in čopič. 

- Z nedominantno roko primem posodo, z dominantno roko odprem pokrov steklene 

posode, v kateri je lepilo. 

- Čopič pomočim v lepilo in ga rahlo obrišem ob rob steklene posode. 

- S prsti nedominantne roke držim podlago za lepljenje. 

- S čopičem namažem rob kroga. 

Slika 10: Montesorijski material lepljenje 
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- Čopič odložim v stekleno posodo z lepilom. 

- Krog prilepim na podlago za lepljenje. 

- Z dlanjo oz. gobico pogladim krog, da se dobro prime. 

- Z nedominantno roko iz košarice vzamem manjši krog. 

- Postopek lepljenja je enak kot prej. 

- Ko končam, s pladnja vzamem gobico. 

- Otroku povem, da bom gobico zmočila, saj moram očistiti pripomočke. 

- Čopič obrišem ob gobico, prav tako storim tudi z zaščito za lepljenje, v primeru, da so 

na njej ostanki lepila. 

- Po enakem postopku kot sem prej odpirala posodo z lepilom zdaj zaprem pokrov. 

- Gobico sperem pod vodo in jo vrnem na pladenj. 

- Pospravim material, stol in odnesem pladenj na svoje mesto. 

 

Razširitev: 

- lepljenje različnih motivov na papirju, 

- lepljenje različnih materialov, 

- lepljenje na različne podlage. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 40 - 

 

3  EMPIRIČNI DEL 

Empirični del v največji meri obsega zapis opazovanj otrok od prvega do četrtega tedna ter 

podrobno interpretacijo in analizo rezultatov intervjujev, ki sem jih izvedla v zadnjem tednu, 

z vsemi otroki javnega vrtca iz skupine Slončki. 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Problem, ki sem si ga zastavila v diplomskem delu, je vpliv montesorijskih materialov s 

področja vsakdanjega življenja na otroke javnega vrtca. Raziskovala sem, ali se bodo pri 

otrocih javnega vrtca zaradi uporabe teh montesorijskih materialov pojavile kakršnekoli 

spremembe pri vedenju in ali se bodo pojavile razlike med spoloma glede na interes izbire 

pripomočkov za igro. 

3.2 Predmet in problem raziskave 
 

Pedagogika Marie Montessori je temeljila na opazovanju otrok. Posebnost v pristopu k 

učenju otrok je sledenje njihovemu interesu in jih preko njihove samostojnosti navduševati za 

nadaljnje učenje. Posledično tako otrok pridobi na samozaupanju, ki ga dobro vodi skozi 

življenjski vsakdan. Vse to se lahko uresniči le s pomočjo pripravljenega okolja, kjer je vse 

na dosegu otrok, je mirno, urejeno in s tem spodbudno za vsakega otroka posebej. Ta 

pedagoški pristop, ki omogočajo otroku maksimalno aktivnost, skrbno izdelani montesorijski 

materiali iz naravnih surovin,. Vsaka vrsta materiala ima jasen cilj, ki otroka spodbuja k 

učenju, obenem pa lahko ob uporabi jasno pokaže pravilnost najdene rešitve. 

 

Javni vrtec se od montesorijskega zelo razlikuje, saj je otrok pasivnejši, okolje je le delno 

pripravljeno zanj (niso vse igrače na dosegu, dnevna rutina, malo igrač, ki vključujejo vsa 

otrokova čutila …). Vloga vzgojitelja javnega vrtca je postavljena v ospredje, saj mora otroke 

spodbujati, jim nuditi nove izzive, organizirati otroško igro, medtem ko je v montesorijskem 

vrtcu vzgojitelj pasiven oz. zgolj opazovalec, ki sledi otrokovim čutnim obdobjem.  

 

Področje raziskovanja, ki sem se ga lotila v tem diplomskem delu, je odnos in interes otrok 

do običajnih igrač, ki jim jih nudi javni vrtec in konkretna izkušnja na drugi strani, ki jo 

omogočajo montesorijski materiali s področja vsakdanjega življenja.  

 

Izbrala sem skupino desetih različnih materialov, ki jih lahko glede na uporabo v vsakdanjem 

življenju stereotipno pripišemo enemu izmed spolov (npr. odvijanje in privijanje vijakov – 

moško opravilo …), saj me je zanimalo, ali bo spol pri otrocih vplival na izbiro ponujenih 

montesorijskih materialov. Glede na to, da je metoda Marie Montessori še vedno aktualna in 

zelo uspešna, pa me je zanimalo tudi, ali imajo materiali vpliv tudi na otroke javnega vrtca in 

kako se bo le-ta odražal pri njihovem vedenju, odnosu do sovrstnikov, pri uporabi običajnih 

igrač. Vse to sem želela zajeti v svojem štiritedenskem opazovanju otrok. Raziskovanje je 

potekalo samo v enemu izmed kotičkov. To je bil t. i. kotiček Dom. 
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Z analizo opazovanj sem želela izpostaviti pomembnejše ugotovitve, ki sem jih opazila pri 

otrocih javnega vrtca bodisi pri uporabi običajnih igrač bodisi pri uporabi montesorijskih 

materialov. S pomočjo intervjujev sem ugotavljala, kako so otroci sprejeli materiale, kateri 

materiali so bili priljubljeni, ali se priljubljenost določenega materiala pojavlja pri obeh 

spolih in ali so otroci opazili kakršnekoli spremembe pri sebi oz. pri sovrstnikih. Obenem 

sem želela z eksperimentom preveriti tudi nekaj splošnih mnenj o montesorijski metodi, za 

katere sem slišala tekom študija, kot na primer: da so otroci »primorani« biti tiho, da skrbno 

estetsko pripravljen material vpliva na otrokov interes oz. motivacijo za delo s tovrstnimi 

pripomočki in da metoda Montessorijeve otroku ne dopusti dovolj ustvarjalnosti. 

3.3 Cilji diplomske naloge 
 

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si zastavila naslednje cilje: 

 

– Ugotoviti, ali obstajajo razlike v interesu otrok v kotičku Dom v prvem tednu, ko imajo v 

kotičku Dom običajne igrače (plastične posode, dojenčke, torbe …) in med drugim in tretjem 

tednu, ko imajo v kotičku Dom samo montesorijski material s področja vsakdanjega življenja 

ter v četrtem, ko imajo možnost v kotičku izbirati oboje (montesorijske materiale s področja 

vsakdanjega življenja in igrače, ki jih imajo običajno na voljo v tem kotičku: plastične 

posode, dojenčke, torbe …).  

– Ugotoviti, ali se bodo vsi otroci javnega vrtca, ne glede na spol, odločali za delo z 

montesorijskimi materiali, ali pa se bodo morda pojavile razlike med dečki in deklicami pri 

izbiri montesorijskih materialov s področja vsakdanjega življenja. 

– Ugotoviti, ali se pri otrocih javnega vrtca pojavijo spremembe v vedenju (večja pozornost 

in vztrajnost otrok) zaradi možnosti uporabe montesorijskih materialov s področja 

vsakdanjega življenja. 

3.4 Raziskovalne hipoteze 
 

Skladno s cilji sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H1: Otroci se bodo v četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom najpogosteje in več 

zadrževali v kotičku Dom, saj bodo imeli na voljo montesorijske materiale in običajne igrače. 

H2: Montesorijski materiali bodo zbujali enak interes pri deklicah in pri dečkih, saj so 

nekateri materiali bližje deklicam (šivanje, pomivanje ...), drugi pa dečkom (odvijanje 

vijakov, odpiranje posodic …). 

H3: Otroci bodo pri igri v kotičku Dom v četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom, 

pozornejši in vztrajnejši, ker so s pomočjo dela z montesorijskimi materiali v drugem in 

tretjem tednu pridobili ravno na tem področju. 
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3.5 METODOLOGIJA 
 

Metodologija uporabljena v raziskovalnem delu je opisana v naslednjih poglavjih in 

podpoglavjih. 

 

3.6 Opis vzorca 
 

Neslučajnostni vzorec je zajemal 24 predšolskih otrok iz drugega starostnega obdobja vrtca 

Podpeč. To skupino je sestavljalo 14 deklic in 10 dečkov, starih od 5 do 6 let. Med njimi je 

bil tudi slabovidni deček, ki je z odločbo usmerjen v prilagojen program za slepe in 

slabovidne predšolske otroke. Vsi otroci skupaj obiskujejo skupino imenovano Slončki v 

enoti Podpeč, vrtec Brezovica. 

3.7 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Podatke sem zbirala s strukturiranim opazovanjem štiri tedne – od 7. 5. do 1. 6. 2012. V 

prvem tednu sem otrokom predstavila po dva montesorijska materiala s področja vsakdanjega 

življenja na dan. Po petih dneh, kolikor je delovnih dni v tednu, so otroci spoznali deset 

pripravljenih materialov s področja vaj vsakdanjega življenja. Pri predstavitvi sem uporabila 

frontalno metodo dela, sicer pa so imeli v tistem tednu v kotičku Dom otroci na voljo še 

vedno običajne igrače. Dopoldan sem otroke opazovala s pomočjo strukturiranega 

opazovanja in opazovalno shemo ter dogajanje tudi dokumentirala s fotografiranjem. Prvi dan 

drugega tedna sem odstranila igrače, ki jih imajo običajno na voljo v kotičku Dom in po 

policah razporedila montesorijske materiale s področja vaj vsakdanjega življenja. Nato sem 

skupaj z otroki oblikovala »gosenico pravil«. Otroci so pravila, napisana z besedo prilepili na 

že pripravljeno telo gosenice in dodali pravilom še svojo risbo. Samo montesorijske materiale 

so imeli otroci na voljo dva tedna. V četrtem tednu pa sem v kotiček Dom poleg 

montesorijskih materialov vrnila še njihove običajne igrače (plastične posode, dojenčke, 

oblačila), ki jih imajo običajno v kotičku Dom. Zadnja dva dneva opazovanja sem z vsemi 

otroki iz skupine izvedla strukturiran intervju v pisarni vrtca. Podrobnejši opis izvedenega 

raziskave sledi v kratkih opisih po tednih. 

3.7.1 Prvi teden 

 

Prvi teden je bil namenjen opazovanju otrok pri igri z običajnimi igračami. Opazovala sem 

jih eno uro po zajtrku oz. takoj, ko se je otrok odločil za igro v kotičku Dom. Prvih nekaj dni 

v začetku tedna sem jih opazovala s pomočjo strukturiranega opazovanja (priloga 1), ki sem 

ga sestavila sama. Z opazovalno shemo (priloga 2), ki sem jo uporabljala vsak dan vse tedne, 

pa sem bila pozorna na njihovo igro, pozornost in vedenje. Vsak dan v tem tednu  sem 

otrokom predstavljala montesorijske materiala s področja vsakdanjega življenja. Pri 

predstavitvi sem upoštevala načela: od lažjega k težjemu, od enostavnega k zapletenejšemu. 

Vsak dan sem predstavila po dva montesorijska materiala. Predstavitev je potekala v 

jutranjem krogu z vsemi otroki s pomočjo frontalne in individualne oblike dela. Otroke sem 

pred začetkom prosila, da so med opazovanjem mojega dela tiho. Prvi dan sem predstavila 
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material pretakanje vode in veliko leseno pinceto. Drugi dan je sledil prikaz materialov mala 

kovinska pinceta ter delo z vijaki. Materiala lepljenje ter odvezovanje in zavezovanje pentlje 

sem predstavila tretji dan prvega tedna. V četrtem dnevu je potekala predstavitev materiala 

slano testo in materiala odvezovanje in zavezovanje pentlje ter v petem dnevu tega tedna 

materialov pranje perila in lepljenje. Po moji predstavitvi je prav vsak otrok poskusil delo z 

montesorijskim materialom. Zadnji dan sem popoldan, ko otrok ni bilo več v igralnici, 

pripravila kotiček Dom. Odstranila sem običajne igrače, tako da sem izpraznila police obeh 

nizkih omar, nekoliko spremenila postavitev pohištva, pripravila mizo s stoli za delo z 

materiali in poiskala prostor za vseh deset montesorijskih materialov s področja vsakdanjega 

življenja. 

3.7.2 Drugi in tretji teden 

 

Prvi dan drugega tedna sem otroke zbrala v jutranji krog. Povedala sem jim za spremembo v 

kotičku Dom in jim predstavila nova pravila vedenja. Namen teh pravil je zagotavljanje meje 

za skupino in posameznika. Njihov temelj pa je spoštovanje sebe, drugega in spoštovanje 

okolja. S temi pravili pride do vzpostavitve mirnega in varnega okolja za delo z 

montesorijskimi materiali. Preko tega ima otrok svobodno izbiro, nemoteno koncentracijo ter 

tako lahko razvija svoje potenciale. Pravila so se glasila takole: v kotičku bodi tiho, ne moti 

drugih pri delu, pomagaj, če te kdo prosi, če česa ne veš, vprašaj vzgojiteljico ali prijatelja, 

končaj, kar si začel, ko končaš pokliči vzgojiteljico, ko zaključiš material, ga vrni na svoje 

mesto. Pri sestavi pravil smo uporabili material lepljenje, le da je delo z njim potekalo v 

skupini. Otrok, ki se je javil, je izbral krog in listek s pravilom. Pravilo sem prebrala na glas, 

nato pa ga je otrok s pomočjo čopiča prilepil na krog. Na novo spoznano pravilo je na manjši 

listek narisal otrok, ki se je za to javil. Pravila smo prilepili skupaj po zaporedju, ki so ga 

izbrali otroci. Iz tega je nastala gosenica, ki smo jo nalepili na najvidnejše mesto v kotičku 

Dom. Po tem je deset otrok lahko začelo z delom z materiali. V naslednjih dneh drugega in v 

tretjega tedna sem namenila jutranjemu opazovanju dogajanja v kotičku Dom. Zadnji dan 

tretjega tedna sem v popoldanskem času, ko v igralnici ni bilo otrok preuredila kotiček Dom. 

Dopolnila sem ga z običajnimi igračami in s špansko steno ločila del, kjer so bili materiali in 

del, kjer so imele prostor običajne igrače. 

3.7.3 Četrti teden 

 

V tem tednu sem opazovala spremembe ob novi ureditvi kotička Dom. Zadnja dva dni tega 

tedna pa sem z otroki v pisarni vrtca individualno izvedla intervjuje z vsemi otroki iz skupine 

Slončki.  

3.8 Opis instrumenta  
 

Podatke sem zbirala s pomočjo strukturiranega opazovanja (priloga 1), opazovalne sheme 

(priloga 2) in strukturiranega intervjuja (prilogi 3). Z opazovanjem sem pridobila podatke o 

tem, kaj je otroke pritegnilo pri uporabi montesorijskih materialov s področja vsakdanjega 

življenja oz. pri njihovi aktivnosti z običajnimi igračah, ki jih imajo običajno na voljo v 

kotičku Dom. Podatke sem zbirala pisno vsak dan, dopoldan od 8.30 do 9.30 ure ali od 9. do 
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10. ure. Otroke sem opazovala umaknjena stran od kotička Dom. Posebnosti pri zbiranju 

podatkov, ki jih velja omeniti so, da so opazovani otroci potrebovali v prvem tednu nekaj 

časa, da so se sprostili in odmislili to, da so opazovani. V drugem tednu je bilo zbiranje 

podatkov najtežje, saj so otroci potrebovali veliko pomoči pri uporabi montesorijskih 

materialov s področja vsakdanjega življenja in tudi pri upoštevanju novih pravil, ki so veljala 

v kotičku Dom.  

Poleg opazovanja sem s pomočjo intervjuja zbrala mnenja otrok o njihovem 

štirinajstdnevnem preizkušanju montesorijskih materialov (kaj se jim je zdelo dobro, kaj jih 

ni zanimalo, česa so se naučili …). Vprašalnik strukturiranega intervjuja je sestavljalo deset 

vprašanj odprtega tipa, ki sem jih oblikovala glede na zastavljene hipoteze diplomskega dela. 

Intervjuvala sem vseh štiriindvajset otrok iz skupine Slončki. Pred začetkom intervjuja sem 

otroku razložila navodila in namen pogovora in vsem intervjuvanim otrokom zagotovila 

enake pogoje. Odgovore otrok sem zapisovala sproti na vnaprej pripravljen vprašalnik. V 

primeru, da otrok ni razumel vprašanja, sem ga ponovila, ali pa mu ponudila podvprašanja. 

Intervju je časovno potekal približno 10 minut. Izvedla sem ga zadnje dva dni pred iztekom 

raziskave, individualno v pisarni vrtca.  

 

Analiza opazovanj 

Dnevna opazovanja sem zapisala s pomočjo vnaprej pripravljenega strukturiranega 

opazovanja iz priloge 1 in opazovalne sheme 2 ter podatke združila in zapisala v elektronsko 

obliko. Osebna imena otrok sem zaradi varovanja osebnih podatkov spremenila. Zapisi od 

črke A do črke I zajemajo dečke, od črke J do črke Z pa deklice. Pridobljene podatke sem 

analizirala tudi v grafih in tabelah ob upoštevanju dejstva, da je deklic več kot dečkov. 

Opis intervjuvancev 

 

Intervjuvanih je bilo 24 otrok iz skupine Slončki, vrtca Podpeč. To skupino otrok sestavlja 14 

deklic in 10 dečkov, starih od 5 do 6 let. Od tega je en otrok s posebnimi potrebami. 

 

Analiza intervjuja 

 

Posamezne intervjuje mnenj otrok o montesorijskih materialih s področja vsakdanjega 

življenja sem iz zapisov prepisala v elektronsko obliko. Zbrane podatke sem razvrstila glede 

na medsebojni podobnosti posameznih odgovorov otrok. Vseh štiriindvajsetih intervjujev 

sem interpretirala ter nekatere od njih zapisala v tabele in prikazala grafično.  
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3.9 Postopek obdelave podatkov  

 

3.9.1 Postopek obdelave podatkov opazovanj 

 

Podatke, ki sem jih zbrala preko opazovalne sheme in strukturiranega opazovanja, sem strnila 

v dnevne zapise, v tabele in grafe. Preko teh sem prišla do najpomembnejših spoznanj, ki  

sem jih zapisala v ugotovitvah in jih analizirala tudi s pomočjo programa Microsoft Excel 

2007. 

3.9.2 Postopek obdelave podatkov intervjujev 

 

Mnenja otrok sem zbrala z individualnim intervjujem in odgovore interpretirala tudi s 

pomočjo tabel. V njih so številčno prikazani najpogostejši odgovori otrok, ločeni po spolu. 

Pridobljene podatke sem vnesla v program Microsoft Excel 2007 in jih interpretirala v 

besedilu. Nekateri izmed njih pa so prikazani tudi s pomočjo grafov. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 46 - 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate analize opazovanj, interpretacij in podatke 

intervjujev glede na zastavljene hipoteze. 

4.1 OPAZOVANJA IN UGOTOVITVE OPAZOVANJ 
 

Opazovanja so potekala od 7. 5. do 1. 6. 2012. V besedilu so predstavljena kot dnevni zapisi, 

ki so razdeljeni na štiri. Opazovala sem s pomočjo strukturiranega opazovanja (priloga 1) in 

opazovalne sheme (priloga 2). Zapis z obeh prilog pa je združen v zapis dnevnega 

opazovanja. Prvi del dnevnih opazovanj obsega podroben zapis poteka igre otrok oz. 

njihovega dela z montesorijskimi materiali. Sledi mu drugi del, v katerem sem zapisala 

ugotovitve, prav tako po posameznih dnevih. Začetek posameznih opazovanj se časovno 

spreminja zaradi poteka zajtrka, vzgojiteljičinih načrtovanih dejavnosti in dnevno rutino. 

Vselej pa gre za zapise na podlagi enournega opazovanja. 

4.2 1. teden: 7. 5.–10. 5. 2012 
 

V prvem tednu so imeli otroci v 

kotičku Dom na voljo običajne 

igrače. Otroke sem opazovala izven 

kotička Dom, da ne bi moje 

opazovanje zmotilo poteka njihove 

igre in spontanosti.  

 

 

 

 

 

 

1. dan: 7. 5. – Kotiček Dom sem opazovala od 8.00 do 9.00, v tem času ni bilo nikogar od 

otrok v kotičku Dom. 

 

Ugotovitve: 

V času, ko sem opazovala otroke, se ti niso igrali v kotičku Dom. Interes za kotiček Dom zato 

ocenjujem kot ničelen. V skupini je bilo ta dan v skupini prisotnih 17 otrok, zato je morda 

vzrok v številu otrok. Izpostavila bi tudi mnenje vzgojiteljice, ki pravi, da se običajno v tem 

kotičku večinoma igrajo isti otroci. Po njenem mnenju so ta dan manjkale ravno tiste deklice, 

Slika 11: Kotiček Dom pred spremembo (z običajnimi igračami) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 47 - 

 

ki običajno organizirajo igro v kotičku Dom. Dečki pa so se glede na opazovano raje igrali po 

drugih kotičkih. 

2. dan: 8. 5. – Kotiček Dom sem opazovala med 8.00 do 9.00, vendar v tej uri ni bilo otrok, ki 

bi se igrali v njem. 

Ugotovitve: 

Tudi drugi dan v času mojega opazovanja ni nihče od otrok pokazal zanimanja za kotiček 

Dom. V tem času so se igrali po drugih prostorih igralnice. Morda je razlog spet v manjšem 

številu otrok. Kotiček v taki obliki, kot je zdaj, ostaja čez vse leto. Le redko se zgodi, da se 

spremeni, zato je otrokom morda manj zanimiv kot ostali kotički v igralnici. Opazila pa sem, 

da so se otroci spet igrali v istih kotičkih oz. si podobno organizirali igro kot prejšnji dan. 

3. dan: 9. 5. – Z opazovanjem sem začela po zajtrku ob 8.20. Prvih 6 minut ni bilo interesa za 

kotiček Dom. Nato sta se v njem ob 8.26 začeli igrati deklici K in R. Čez čas sta se jima 

pridružili še dve deklici N in Z. Igra je trajala 30 minut.  

 

Vlogi vodje sta pri igri menjavali deklici K in R, ki sta prvi začeli igro. Pripravili sta posteljo, 

tako, da sta odstranili dojenčke z nje in jih dali pod posteljo. Pri tem sta se veliko 

pogovarjali. Nato sta iz škatle vzeli obleke, jih oblekli in se odpravili »na zabavo« izven 

kotička. Obuli sta si čevlje z visoko peto. Kotiček sta dodatno opremili z blazinami. Pod 

vzgojiteljičino mizo sta si naredili dodaten prostor za igro. Tam je deklica R »kuhala«. 

Deklica K pa je poleg tega prostora na tleh čepe s plastično žlico mešala po posodi in prav 

tako »kuhala«. Približno 2 minuti sta se igrali sami zase. Nato sta dva stola, ki sta bila poleg 

vzgojiteljičine mize, primaknili blizu njune mize in s tem naredili pregrado. Stola sta okrasili 

z daljšim belim trakom in pojasnili, da sta obesili zavese.  

 

V igro sta se vključili še dve deklici N in Z. Takrat  je igra postala skupna in dobila drugačno 

vsebino. Deklice so posnemale živalske vloge (konji). Večinoma so se igrale vzporedno. 

Oponašale glasove živali in se sprehajale po vseh štirih od kotička do vrat igralnice in nazaj. 

Deklica K je požgečkala deklico N, ki se je pri tem na ves glas smejala. Deklici Z in R sta se 

jima smehljali, nato je deklica R prevzela vlogo vodje in ostalim deklicam določila vloge. 

Sebi je določila vlogo mame kobile, druge pa so bile njeni otroci, žrebički. Opazila sem, da se 

jim je pridružila kot opazovalka igre še deklica L, vendar se v igro ni vključila. Deklice, ki so 

se igrale v kotičku, so takrat uporabile blazine za konjiče, ki jih jahajo. Pri tem so menjavale 

prostor, od kotička Dom pa na drugi konec igralnice. Ta oblika igre je trajala 10 minut. Igra 

se je zaključila ob 9.00. Deklice so postopoma končale igro tako, da jim je preusmeril 

pozornost nekdo od otrok izven kotička Dom, ki jih je povabil k drugi igri.  

Ugotovitve:  

 

V kotičku so se ta dan od 8. do 9. ure igrale 4 deklice, prisotna pa je bila še ena deklica, in 

sicer kot opazovalka. Igrale so se 30 minut. V tem času med njimi ni bilo konfliktov. Igro so 

si organizirale v skupini in v paru, kar pomeni, da so se nekaj časa igrale skupaj, nato pa po 
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dve skupaj. Socialno razpoloženje v kotičku Dom je bilo sproščeno, kadar so se zaigrale. 

Posebno veselo je bilo takrat, ko so se žgečkale med seboj. Veliko so se pogovarjale in bile 

pri tem zelo glasne. V primeru, da se je katera od deklic zavedla, da jih opazujem, je potem 

postala previdnejša in igra je postala nesproščena. Opazila sem, da so prehajale iz kotička v 

druge kote igralnice. Pri svoji igri niso potrebovale odraslega, vendar pa je deklica R 

izstopala kot kreativni vodja igre. Predlagala je, kaj lahko počnejo, ali pa je uporabila igračo 

iz kotička na drugačen način, ostale pa so ji sledile. Nekajkrat je obmirovala, si vihala lase in 

strmela predse. Njihova igra je bila domišljijska, saj so blazine, ki so si jih izbrale postale 

konji, ki so jim določile tudi svoja imena. Vsebinsko so oblikovale več tem v svoji igri, kot 

npr. zamislile so si, da so živali, ali pa so se preoblekle in se odločile, da bodo odšle na 

zabavo, spet naslednjič so uporabile blazine za svoje »jahalne konje«. 

 

Deklice med igro občasno niso bile spontane. Predvidevam, da je bil vzrok v spoznanju, da 

jih opazujem. Še eden od razlogov pa je, da igra ni potekala ves čas, od začetka do konca, 

ampak z vmesnimi prekinitvami. Prekinile so jo same na predlog ene izmed deklic. Zanimivo 

je, da igra deklic in uporaba nekaterih igrač ni spodbudila deklice L, ki jih je opazovala v 

kotičku, da bi se igrala z njimi. Eno od deklic sem ob koncu opazovanja vprašala, če se v 

kotičku Dom igrajo tudi fantje, pa je dejala, da se, vendar manj pogosto. Vprašanje se mi je 

porajalo ravno zato, ker so se v času opazovanja dečki igrali v drugih kotičkih igralnice in 

niso pokazali nobenega zanimanja za igro v njem. 

 

4. dan: 10. 5. – Z opazovanjem sem začela ob 

8.15 uri. V kotiček Dom sta vstopila deček F 

in deklica Š. Za njima sta prišli še dve deklici 

N in P. Poiskali sta škatlo z oblačili in se 

oblekli v različna ženska oblačila (krila, 

jopice). Deklica P si je obula tudi čevlje z 

visokimi petami. V kotiček Dom je vstopil tudi 

deček C, ki je v kotičku Dom poiskal 

fotoaparat. Pristopil je do mene in me 

vprašal, kako fotoaparat deluje. Po moji 

kratki razlagi se je vrnil v kotiček Dom in se 

igral, da okoli sebe fotografira. Trem deklicam 

v kotičku sta se pridružili še dve deklici, deklica J in deklica K. Odšli sta do postelje z 

dojenčki in se igrali z njimi. Po 10 minutah sta se umaknili deklici Š, ki se je v kotičku igrala 

prva. Deček C je fotoaparat odložil nazaj, kjer ga je našel. Na plastičen pladenj je postavil 

steklen kozarec in ga prinesel k meni. Ko ga prinesel, sem ga vprašala, ali je to sadna kupa 

in otrok C pokimal. Pladenj in kozarec je nato pustil pri meni in odšel s kotička Dom. Deklice 

so se v tem času še vedno igrale skupaj. K njihovi igri se je priključil še deček F. Prevzel je 

vlogo vodje in določil, da gredo v šolo z avtom. Deklica K je vzela torbico, druga, ki je prej 

imela vlogo dojenčka, pa se je odpravila z njima. Nato so deček F, deklici K in R v koloni 

odšli do drugega prostora v igralnici. Tam so se pri mizi igrali 10 minut. Deklici N in P, ki 

Slika 12: Deklici pod vzgojiteljičino mizo 
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sta se prej pridružili  drugima dvema deklicama, sta se prenehali igrati v kotičku Dom. Našli 

sta si zaposlitev v drugem delu igralnice. Ob 8.25 se je skupini, ki se je igrala šolo, 

priključila še deklica J. Ta je deklico R, ki je igrala vlogo dojenčka, odpeljala na sprehod. Pri 

tej igri so se jima pridružile še nekatere druge deklice. Ko sta prišli do vzgojiteljičine mize, 

sta si pod njo naredili posteljo s pomočjo blazin in odej, ki jih imajo na voljo v kotičku Dom 

za dojenčke. Vzgojiteljičina miza je del omare, ob kateri sta dve nizki omari, ki sta del kotička 

Dom.  

 

Deklica R je počivala pod mizo, deklica J pa je vzela knjigo s knjižne police in med listanjem 

pripovedovala pravljico deklici, ki je počivala. Deklica L je kot prejšnji dan ob strani 

opazovala dogajanje v kotičku Dom. V kotiček sta vstopila še dva dečka A in B. Pregledala 

sta police omar v kotičku Dom, a sta ga po nekaj minutah zapustila. Ob 8.40 se je vključila 

deklica, ki je prej igro samo opazovala. Med tem časom so z igro prenehali trije otroci. Gre 

za tisto skupino, ki se je prej igrala šolo. V kotičku Dom sta ostali le še deklici J in R, ki sta 

nadaljevali igro pod vzgojiteljičino mizo. Igrali sta se vsaka zase. Deklica L, ki je prej samo 

opazovala, je bila pri igri pasivna. Ni dajala svojih idej, sledila je le drugima dvema 

deklicama, ki sta spet prevzeli vlogo živali. Čez približno 15 minut se igra ni razvila v nič 

novega. Deklice so še vedno počivale pod vzgojiteljičino mizo. Ob 9.03 je v kotiček prišla 

deklica P. Stopila je k postelji, kjer so dojenčki in iz škatle vzela oblačila za dojenčke. Vzela 

je enega in ga oblačila. Ob strani jo je opazovala deklica Z.  

 

Na poziv deklice P je v kotiček vstopila 

nova skupina deklic (deklica U, S in 

deklica M). Oblečejo se v krila. Med 

dvema deklicama je prišlo do prepira 

zaradi čevljev, ker jih je vzela druga 

deklica. Do kotička so prišli še štirje 

dečki (deček A, B, C, H), ki so si iz 

kotička Dom vzeli klobuke. Z njimi so 

si določili vloge: kavboj, ropar, lovec 

in policist, nato pa odšli iz kotička 

Dom in se igrali zunaj njega. Ob 9.13 

je vse več otrok v kotičku. Deklice so se 

sprehajale po igralnici s torbicami, 

obute v odrasle čevlje. Povedale so mi, da je ena od deklic Božiček, medtem ko so druge 

božičkovi škratki. Zamišljale so si, da gredo na sprehod. Deklice so se veliko gibale po 

igralnici. Opazila sem deklico Z, ki je sedela na stolu, znotraj kotička Dom in žalostno 

gledala predse. To je trajalo nekaj minut, nato se je začne igrati sama. Deklica L, ki je 

običajno otroke pri igri opazovala, pa  je potrebovala spodbudo z moje strani, da se je 

vključila v igro teh deklic. Ob 9.17 na poziv vzgojiteljice zaradi drugih načrtovanih 

dejavnosti igro zaključijo s pospravljanjem.  

 

  

Slika 13: Igra dečkov v vlogah kavboja, lovca, roparja 
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Ugotovitve:  

V kotičku se je igralo 16 otrok, 5 dečkov in 10 deklic, 2 deklici pa sta le opazovali igro 

drugih otrok. Ena od njiju se je v igro vključila pozneje. Med opazovanjem nisem opazila 

nikogar od otrok, ki bi taval po igralnici. Opazila sem vse tri oblike iger, tako vzporedno, 

individualno kot skupinsko. Spet so veliko prehajali iz kotička Dom v druge dele igralnice. V 

kotičku Dom so bile prisotne večinoma deklice. Dečki so se v kotičku igrali manj časa, 

večinoma pa so v njem poiskali samo pripomočke za igro zunaj njega. Pri igri otroci niso 

imeli rdeče niti, ki bi dalj časa vodila njihovo igro, pač pa se vsebina igre kar hitro menjala, 

včasih se je zdela naključna. Vsebinsko je bila igra stereotipna tako pri deklicah kot tudi pri 

dečkih. Večinoma se je odvijala glede na trenutno zanimanje nekoga od otrok, ki je vodil 

igro. V igri je bilo prisotno tudi veliko domišljije. Otroke, ki so se igrali v kotičku so hitro 

zmotili drugi otroci ali pa zvoki v igralnici. Igra je bila pri obeh spolih vezana na igrače, ki so 

jih imeli na voljo. Ko jim je zanimanje zanje upadlo, običajno že po nekaj minutah, jih niso 

pospravili nazaj, pač pa so jih pustili tam, kjer so se nazadnje igrali. Glede na primerjavo 

prejšnjega in današnjega opazovanja ugotavljam, da najbolj pogosto vzamejo oblačila, ki jim 

pomagajo pri določitvi vlog, takoj zatem pa plastične posodice. Opazila sem, da se zelo 

veliko pogovarjajo med seboj. V tem času mojega opazovanja je prišlo do dveh konfliktov. 

Prvi vzrok za konflikt med dvema deklicama je bila želja po istem predmetu za igro, drugi pa 

je bil pri igri med vodilnima otrokoma, ker igra ni šla po pričakovanjih enega ali drugega. Tu 

je morala posredovati vzgojiteljica. Pri dečkih je bila igra bolj impulzivna kot pri deklicah. V 

primerjavi z igro prejšnjega dne, je bila tokrat vsebinsko drugačna, vendar otroci z igračami, 

ki jih imajo na voljo, ne razvijajo novih idej za igro ali uporabo teh igrač. Deklica Z je bila 

pri igri prisotna kot opazovalka in se ni vključila v igro deklic, pozneje pa se je igrala sama. 

5. dan: 11. 5. – Ob 8.20 sta se v kotičku igrala dečka B in H ter štiri deklice K, N, R, T. 

Deček B in deček H sta igrala vlogo živali, prav tako tudi nekaj ostalih deklet, za katere je 

skrbela deklica T. V vlogi živali so se podile po igralnici, zato je vzgojiteljica igro ustavila. 

Deklica K je občasno potrebovala mojo pozornost in spodbudo za nadaljevanje igre. Deklica 

N je spraševala ostale deklice po vlogah, ki jih imajo. Iz škatle so zbirale posode in jih 

zlagale na tla. Deklica R je mešala z mešalnikom po posodi. Deklica Š je nato pritekla v 

kotiček in vsem ostalim deklicam ukazala, naj pospravijo igrače, s katerimi so se igrale. 

Deklica T, deček A in deček B so se igrali pasji frizerski salon nasproti kotička Dom. Dečka 

sta si nadela klobuke, ki sta jih vzela iz kotička Dom. Deklici T, ki se je igrala z njima, sta 

rekla, da bosta očka. Čez nekaj časa pa sta si premislila in sta tako postala lovca. Deklica T 

se je odločila, da bo pripravila košaro s pripomočki iz kotička Dom. Ni ji uspelo zložiti vseh 

igrač v košaro, zato je kmalu delo opustila. V kotiček se je vključil še deček C. Deklica T je iz 

kotička vzela voziček in se odpravila do postelje z dojenčki. Do nje je prišla deklica K, ki se je 

igrala, da je muca. Deklica Š si je obula čevlje z visoko peto. V kotiček se je vključila še 

deklica P, ki se je skupaj z deklico Š oblekla v krilo. Deklica T se je usedla na hrbet deklice 

K, ker je ta postala konj. Deklici R in N sta med tem časom še vedno »kuhali«. Deček A in 

deček B sta bila v kotičku v vlogi ribičev. Ob 8.31 uri sta dečka do mene in do vzgojiteljice, 

skupaj z vsemi pripomočki iz kuhinje, tj. krožnike in pribor, nosila morsko hrano. Med igro je 

občasno prišlo do konfliktov. Deklica T in deklica K sta se, med tem časom, še vedno igrali 
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skupaj. Deklica T je skrbela za svojega »konja«, deklico K. Deklici, ki sta se prej preoblačili 

v krila in čevlje z visokimi petami sta se pretvarjali, da sta bili manekenki, nato pa sta 

oblačila slekli. Ob 8.43 sta igro nadaljevali skupaj z dečkoma, izven kotička. Deklica K je 

želela imeti klobuk. Deček B je imel v rokah knjigo, deček A pa je dal plastično sadje v sadni 

mešalnik in se igral, da ga meša. Deklica P se je pri tem smejala in dečku držala plastično 

sadje. Ob 8.44 se jima je pridružila še deklica Š. Deklica Š in deček B sta imela kuharsko 

knjigo. Njihova igra je imela skupen cilj – kuhanje kosila. Med tem sta se v kotičku še vedno 

igrali deklici N in R. Deklicama, ki sta se igrali s fantoma, je preusmerila pozornost hiška, ki 

jo pripravila vzgojiteljica, tako da je čez mizo pogrnila za to narejeno blago. Dečka A in B 

sta tako ostala sama, a sta kljub temu nadaljevala s »kuhanjem«. Enemu od dečkov sem pri 

fotografiranju dogajanja z bliskavico preusmerila pozornost. Tudi deklici N in R sta odšli do 

»hiške« iz mize. Ob 8.46 so se v hiški igrale vse deklice, ki so bile prej v kotičku Dom. Deček 

B je odšel po moko v kotiček Dom, saj jo potreboval deček A, ki je »kuhal«. Med iskanjem 

moke je iskal mojo pozornost, zato njegova igra ni bila več spontana. Deček A, ki je kuhal, se 

je izven kotička nekaj časa igral sam.  

 

Deklice so si prinesle blazine in si pod vzgojiteljičino mizo uredile prostor za igro. Dve izmed 

njih pa sta spet prevzeli vlogo konja. Deček B se je v kotičku Dom pretvarjal, da kupuje 

sestavine za kosilo. Posodic ni zlagal iz škatle, ampak jih je grobo metal okrog sebe. Ob 8.53 

sta deklici P in Š, ki sta se prej igrali manekenke, začeli z risanjem. Dečka A in B sta si na 

drugo stran igralnice prinesla kuhinjske pripomočke iz kotička Dom. Izdelovala sta namreč 

torto velikanko, pri tem pa jima pomagal še deček C. Opazovanje sem morala predčasno 

zaključiti zaradi vzgojiteljice, ki je otrokom predlagala načrtovano dejavnost. 

 

Ugotovitve:  

 

V kotičku Dom se je v času mojega opazovanja od 8.20 do 9.00 igralo 11 otrok, od tega 5 

dečkov in 6 deklic. Tokrat nisem opazila nikogar od otrok, ki bi taval po igralnici in iskal 

zaposlitev zase. Igrače, ki so si jih izbrali, so bile obleke, čevlji, klobuki, plastično sadje in 

posodice. Dečki so prevzemali tipične moške vloge: očeta, lovca, ribiča. Prvi pokazatelj igre, 

ki vsebinsko ni bila predvidljiva (kot pa v prvih dveh dneh opazovanja), je bila igra, pri kateri 

se skupina dveh dečkov in deklice odloči, da bodo odprli pasji salon. Igra po vsebini ni bila 

naključna, pač pa so jo otroci določili glede na dogodke iz domačega okolja.  

 

Na začetku igre so bile deklice precej razigrane in glasne. Veliko so tudi prehajale med 

kotički. Nasprotno pa pri obeh dečkih tega nisem zasledila, razen pri dečku B, ki je stekel v 

kotiček Dom, »v trgovino«, po neko sestavino. V enem izmed primerov, ko se je igra 

spremenila iz vzporedne v skupno, je tako dobila nove razsežnosti. Kotiček Dom se je 

spremenil v prodajalno s sestavinami za kuhanje. Glede na to se je spreminjal tudi tempo 

igre. Pri tempu igre velja omeniti tudi, da je odvisen od tega, koliko posameznega otroka 

pritegne k njej. Ko je igra postala zanimiva vsem otrokom v skupini, so skupaj prispevali k 

skupnemu cilju. Posledično so potrebovali tudi več interakcije med seboj. Otroci so izbrane 

igrače večinoma uporabljali za točno določeno nalogo. Opazila sem, da kljub temu da imajo 

lesene žlice za mešanje, uporabijo, kar je trenutno pri roki. Kotičku Dom so občasno 
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spremenili vlogo, ne glede na igrače, ki so se nahajale v njem. Gibi otrok so bili koordinirani, 

ciljno usmerjeni. Primer so kuhanje (mešanje sestavin), oblačenje in obuvanje. Igre so se 

glede na prejšnji dan bolj zanimivo razvijale, morda tudi zaradi drugih otrok, ki so bili 

vključeni vanje.  

 

Otroci so se veliko pogovarjali in dogovarjali pri vlogah v igri. Nekaj konfliktov je bilo tako 

med deklicami kot dečki. Razlog so bila različna pričakovanja enega otroka do drugega, 

predvsem pri dečkih. Dečka A in B najprej nista želela delati »torte velikanke« z dečkom C 

in sta se zato odločila za drugo igro. Pozneje pa sta si premislila. Pri deklici P sem opazila 

veliko pritoževanja, preizkušanja odzivov drugih otrok. Vzdušje v kotičku pa je bilo 

sproščeno, še posebno, kadar so vedeli, da je njihova vloga v igri enako pomembna kot pri 

ostalih otrocih. Primer sproščenosti je deklica, ki je mrmranje pripravljala košaro za dečka, ki 

sta bila v vlogi ribičev. Glede na prejšnja dva dni so se otroci ta dan najdlje igrali v kotičku 

Dom. Odnos do igrač je bil s strani večine otrok pozitivno naravnan, razen v primeru dečka, 

ki je plastične posodice, ko je kupoval sestavine za kuhanje, grobo metal okrog sebe. Pri 

ostalih otrocih pa nisem opazila, da bi pripomočke metali ali jih kakorkoli drugače uničevali. 

Otroci so bili še posebno veseli, kadar jim je uspelo najprej nekaj sestaviti in takoj zatem 

podreti. V kotičku je bilo prisotnih veliko opazovalcev, 3 deklice in deček.  
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4.3 2. teden: 14. 5.–18. 5. 2012 
 

V drugem tednu so imeli otroci v kotičku 

Dom možnost uporabljati le montesorijske 

materiale, saj sem običajne igrače iz kotička 

odstranila. Materiale sem razporedila na 

police omar, kjer imajo običajno plastične 

igrače, ki spadajo v kotiček Dom, tako da so 

bili dostopni otrokom in dovolj vidni. V 

kotičku so veljala nova pravila, ki sem jih 

določila prvi dan tega tedna. Hkrati pa se je 

spremenila tudi oblika kotička.  

 

 

6. dan: 14. 5. – Po zajtrku, ob 8. uri, sem določila nova pravila, ki so veljala v kotičku Dom. 

Otroke sem zbrala v jutranji krog. Na kroge iz tršega kartona smo nalepili pravila. Pravila so 

bila sledeča: v kotičku bodi tiho, ne moti drugih pri delu, pomagaj, če te kdo prosi, če česa ne 

veš, vprašaj vzgojiteljico 

ali prijatelja, končaj, kar 

si začel, ko končaš 

pokliči vzgojiteljico, ko 

zaključiš material, ga 

vrni na svoje mesto. 

Otroci so pravila, 

napisana z besedami, 

dopolnili še z risbami. 

Kroge smo na robovih 

zlepili skupaj in naredili 

gosenico ter jo prilepili na vidno mesto, na ogledalo v kotičku Dom. Po tem dejanju so otroci 

lahko vstopili v kotiček Dom.  

 

Z opazovanjem sem začela ob 9.10. V kotičku Dom so pri mizi štirje dečki (deček A, B, Č in 

E). Deček A je vzel material odvijanje in zavijanje vijakov. Na mizo je počasi razprostrl 

podlago iz blaga, nato iz košarice vzel vijake enega za drugim, a ne po velikosti. Poleg njega 

se je usedel deček Č, ki mu je pomagal pri odvijanju vijakov. To je bilo tudi eno izmed pravil. 

Deček A je njegovo pomoč mirno sprejel. Deček B je s kovinsko pinceto osredotočeno 

prenašal perle na milni podstavek iz plastične posodice. Pri tem je imel kovinsko pinceto 

narobe obrnjeno, saj je bila njena konica obrnjena proti njemu. Pristopila sem k njemu, brez 

besed prijela pinceto in mu pokazala, kako se jo pravilno drži. Nato sem mu jo vrnila nazaj, 

vendar pa kljub prikazu ni opazil, kaj bi moral popraviti, zato sem ga ustavila in mu pokazala 

še enkrat. Očitno je pokimal z glavo in z veseljem prenašal perle naprej. Tokrat je bil prijem 

pravilen. Deček E je nasproti njega uporabljal material pretakanje vode. Opazila sem 

Slika 15: Gosenica pravil za nemoteno delo z montesorijskimi materiali 

Slika 14: Kotiček Dom po odstranitvi običajnih igrač 
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njegovo previdnost in skrbnost pri dvigovanju in spuščanju vrča z vodo. Njegov pogled je bil 

usmerjen na delo z materialom.  

 

Medtem ko so ti dečki uporabljali izbrane materiale, so jih drugi otroci opazovali pri delu. 

Mimogrede so me vprašali, kdaj bodo tudi oni poizkusili delo z njimi. Po približno 10 

minutah so dečki zaključili svoje delo z izbranimi materiali. Deček B je pospravil material 

kovinska pinceta v pomično kovinsko košaro, šel do prostora, kjer je bil pripravljen material 

pranje perila, si nadel predpasnik in pripravil vse ostalo, da je lahko začel z delom. Ob 9.25 

je v kotiček Dom prišla deklica S in takoj stopila do pomične kovinske košare. Iz nje je vzela 

material kovinska pinceta. Tudi pri njej sem opazila 

napačen prijem kovinske pincete, zato sem jo 

popravila z istim postopkom, kot sem to storila pri 

dečku. Izbrala si je manjši ovalni milni podstavek in 

perle zlagala tako, kot sem pokazala. K njej je 

pristopil deček F, vzel milni podstavek v obliki 

zvezde, si ga ogledal, nato pa spustil na mizo. To 

njegovo dejanje je za hip preusmerilo pozornost 

deklice S, ob tem si popravila lase ter nadaljevala z 

delom. Ko ji perla padla poleg vdolbine, jo deklica 

popravila s prsti. Medtem je deček Č odvijal in 

zavijal vijake, tako kot je to počel drugi deček A. 

Pri tem je matice odvijal počasi, vendar je bil 

njegov prijem vijaka napačen, saj ga je držal na 

mizi in z njega odvijal matico. Prav tako ni 

uporabljal triprstnega prijema. Opazovanje sem za nekaj časa prekinila, zato da sem mu 

pokazala pravilno odvijanje matice. Nato sem v kotičku opazila še dečka G, ki se je držal bolj 

ob strani in otroke samo opazoval. Ni vzel nobenega materiala. Deklica M je sedela pri nizki 

omari in delala z materialom velika lesena pinceta. Pinceto je držala navpično, namesto, da 

bi imela roko malo nagnjeno vstran. Triprstni prijem pa je bil pri njej pravilen. Delo z 

materialom je počasi zaključevala.  

 

Ob 9.36 so v kotiček prišli še štirje otroci, dva dečka in dve deklici, ki so si želeli delati z 

materiali. Na voljo so imeli še eno mizo. Deček H si je izbral material šivanje. Ob začetku 

dela je potreboval pomoč, zato me je poklical. Kar nekajkrat sem mu pokazala postopek, saj 

je pri šivanju obračala luknjičasti papir, kar pa je narobe. Pravilno bi bilo luknjičasti papir 

držati pri miru in nadaljevati z obračanjem šivanke. Po mojih večkratnih prikazih je ugotovil, 

kako je treba držati pinceto, saj je pokimal, vzel šivanko in ponovno poskusil. Tokrat je bilo 

pravilno. Deček C je iz pomične kovinske košare izbral material pretakanje vode. Ko je 

material postavil na mizo, si je ogleda vodo, ki se je nahaja v prvem vrču, šele nato se je 

lotila pretakanja. Pri pretakanju je bil zelo natančen, saj mu je uspelo pretočiti vse do zadnje 

kapljice. Material je uporabljal približno 5 minut, nato pa je iz kotička odšel. Tudi deklica K, 

ki je uporabljala material slano testo, je pri mešanju sestavin potrebovala pomoč. 

Osredotočena na svoje delo, je pozabila sesti na stol. Deklica J ni našla zaposlitve, saj so 

Slika 16: Pomična kovinska košara s petimi 

montesorijskimi materiali 
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bili, razen dveh, materiali po večini uporabljeni. Materiala, ki ju otroci niso vzeli, sta bila 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ter odpiranje in zapiranje posodic. Tudi ta deklica ju ni 

vzela, ampak se je sprehajala od mize do mize in opazovala otroke pri delu. Nekaj časa je 

ostala pri mizi, kjer je bila deklica K. Pri drugi mizi so otroci občasno spregovorili nekaj 

besed, vendar niso bili glasni. Večinoma so bili pobudniki tisti otroci, ki so čakali na določen 

material, ki ga je v tistem trenutku uporabljal drug otrok. Deček E, ki je poskusil delo z 

materialom šivanje, je izbral najpreprostejšo obliko luknjičastega papirja. Pri sosednji mizi 

je ob 9.47 deklica S še vedno vztrajala pri materialu kovinska pinceta samo, da je ovalni 

modri milni podstavek zamenjala z zvezdastim. Med delom je občasno pogledala tiste otroke, 

ki so bili poleg nje, nato pa nemoteno nadaljevala svoje delo. Deklica V, ki je sedela za isto 

mizo kot deklica S, se je ponovno lotila pretakanja vode. Opazila sem, da je bila nenatančna, 

pri pretakanju impulzivna, zato se ji je zgodilo, da so kapljice vode padale na vse strani. 

Deklica P, ki je prišla k mizi in jo je opazovala, me je opozorila na to, da je polila. Deček Č 

se je odvijanja in zavijanja vijakov lotil še enkrat. Med delom ni opazil, ko je deklica P z 

naslonom na mizo premaknila njegovo podlago, ampak je nemoteno nadaljeval z zavijanjem 

matice na vijak. K mizi je prišla še deklica M, ki je enako kot deklica P opazovala otroke pri 

mizi. Deklica P je opozorila deklico V na to, naj bo previdna pri pretakanju. Deklica V je 

kljub opozorilu mirno nadaljevala s pretakanjem. Deček B je še vedno sam pral perilo. 

Opazovanje sem zaključila ob 10. uri, saj smo morali pospraviti igralnico in se pripraviti za 

naslednjo dejavnost. 

 

Ugotovitve: 

V kotičku Dom je bilo v času opazovanja prisotnih 14 otrok, od tega 8 dečkov in 6 deklic. 

Prvi dan pravil uporabe montesorijskih materialov v kotičku Dom otroci niso dobro 

upoštevali, saj so se pogovarjali, motili drug drugega, vendar konfliktov tisti dan ni bilo, kar 

je zanimivo, saj so morali čakati drug na drugega, da so lahko dobili želeni material. 

Potrebovali so tudi veliko pomoči pri uporabi montesorijskih materialov. Mislim, da je bilo 

vzrokov za to več. Nekaj otrok je posamezne dni prvega tedna manjkalo pri predstavitvi. 

Drugi vzrok bi lahko bil tudi ta, da je od predstavitve materialov minil teden dni, preden so 

otroci lahko delali z njimi. Medtem ko so bili v prvem tednu pri preizkušanju materialov 

uspešnejši, ker so pozorno sledili moji predstavitvi posameznega materiala in takoj po njej 

lahko uporabili dva izmed predstavljenih materialov. Po približno 15 minutnem opazovanju 

sem se odločila, da uporabim dve mizi in s tem omogočim večjemu številu otrok delo z 

montesorijskimi materiali. S tem so še 4 otroci pridobili prostor za delo z montesorijskim 

materiali in poleg njih tudi nekaj otrok, ki so samo opazovali.  

 

Kotiček Dom je bil spodbuden za vse otroke, saj ni bilo otroka, ki ne bi želel biti v kotičku, 

tudi, če je bil prisoten samo kot opazovalec. Otroci so ob odprtju kotička vzeli skoraj vse 

pripravljene montesorijske materiale, razen odvezovanje in zavezovanje pentlje ter odpiranje 

in zapiranje posodic oz. stekleničk. Najbolj so jih zanimali materiali: slano testo, pretakanje 

vode, pranje perila in obe pinceti. Tisti otroci, ki niso prišli do izbranega materiala, so 

opazovali druge otroke pri delu z njimi. Interes otrok za montesorijske materiale ocenjujem 
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kot zelo velik, saj je bil kotiček popolnoma zapolnjen. Nisem predvidela, da bo toliko otrok 

želelo delati z materiali. Število materialov, tj. 10, je bilo primerno za toliko otrok, kolikor jih 

lahko sprejme kotiček Dom, v nasprotnem primeru ne bi mogla najti ustreznega prostora za 

vse materiale. Otroci so se zaradi omogočanja enakih možnosti za vse v kotičku Dom 

menjavali. Večinoma je menjava potekala tako, da so otroci, ki so opazovali, počakali, da je 

drugi otrok prenehal delo z materialom, material nesel nazaj na svoje mesto, nato ga je lahko 

uporabil otrok, ki je prej le opazoval. Pogosto so spraševali, kdaj bodo lahko delali z 

montesorijskimi materiali. 

 

V primerjavi s prvim tednom, ko so imeli na voljo samo običajne igrače, so se ta dan otroci 

zadrževali dlje časa v kotičku Dom, tudi do 20 minut. Bili so večinoma zatopljeni v izbrani 

montesorijski material. Občasno jim je pogled ušel k sosedu ali k meni, da bi preverili, kako 

jim uspeva delo z materialom. Kotiček Dom je bil v tem drugem tednu bolj urejen kot v 

prvem. Otroci so bolj skrbeli, da je bilo vse na svojem mestu, saj smo se tako dogovorili. 

Ocenjujem, da so otroci kazali sproščenost in nadzor nad samim seboj, saj so bili veseli, ko 

jim je uspelo delo končati. Dva otroka sta se po zaključku ponovno lotila dela z istim 

materialom. V igralnici je bilo bolj mirno kot v prvem tednu, saj so se otroci trudili, da ne bi 

bili glasni in s tem motili otrok v kotičku Dom. Prve pol ure so bili otroci po drugih kotičkih 

kar precej glasni, nato pa je postopoma postalo v igralnici tišje in mirnejše. Otroci v kotičku 

Dom so sprva klepetali, potem pa so se lotili dela z materialom in v kotičku je zavladala 

tišina. Pri materialu slano testo so potrebovali največ pomoči, nekateri pri šivanju, najmanj pa 

pri pretakanju vode. Tudi otrok s posebnimi potrebami se je vključil v kotiček Dom in si 

izbral odvijanje in zavijanje vijakov. Postopek sem mu morala pokazati še enkrat, potem je 

delo z materialom dokončal sam. Bil je zadovoljen s svojim delom, zato se je dela s tem 

materialom lotil še enkrat.  

 

7. dan: 15. 5. – Z zapisom opazovanja sem začela takoj, ko so otroci prišli v kotiček Dom. 

Opazovala sem od 9.05 do 10. ure. V kotičku Dom je z materiali delalo 6 otrok. Tri deklice 

(J, R, Š) in trije dečki, deček F, D in I. Deklica J si je izbrala kovinsko pinceto. Med delom z 

materialom sem opazila, da ni najbolj osredotočena. Pozornost ji je preusmerila deklica R, ki 

je na mizo pripravila drug material. Deklica J je nekaj časa opazovala, kaj počne deklica R, 

nato pa je s kovinsko pinceto poskušala perlo prijeti in jo prenesti iz plastične škatlice na 

milni podstavek. Perla ji je pri tem padla na mizo. Ko se je to zgodilo, me je pogledala, nato 

pa nadaljevala z delom. Deklica Š je previdno na mizo prenesla pladenj materiala velika 

lesena pinceta z mesta, kjer je bil pospravljen. Usedla se je na stol in začela z veliko leseno 

pinceto prenašati fižol iz zbirne oranžne posode v izbrano manjšo stekleno posodo. Pri tem je 

bila videti zbrana in hitra. Zaradi hitrosti ji je fižol s pincete padel v napačno posodico. 

Namesto da bi ga iz te posode vzela s pinceto, se je dvignila in to naredila s prsti. Delo je 

nato nadaljevala, dokler ni končala. Med tem časom si je poleg nje deklica R pripravila 

material pretakanje vode. Ko se je usede, me je besedno opozorila, na to, da voda v enem 

izmed vrčev ni do črtice. To dejanje je zmotilo deklico J, tako da jo je za trenutek pogledala, 

nato še mene, zatem pa nadaljevala svoje delo. Vrču sem dodala vodo, potem je deklica R 

nadaljevala s svojim delom. Deček D se je lotil materiala odvijanje in zavijanje vijakov. 
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Vijake si je na podlago iz blaga razpostavil počasi in po velikosti in nato začel odvijati 

matico največjega vijaka. Odvijanje mu ni predstavljalo težav, vendar sem opazila, da vijaka 

ni držal vodoravno, pač pa navpično. Približala sem se mu in nebesedno, s kretnjami, 

pokazala pravilen način. Pokimal mi je, da razume in nadaljeval po postopku. Opazila sem, 

da je imel v tem primeru težave. Pri naslednjem, daljšem vijaku, je vijak spet držal navpično 

in ne vodoravno. Deček I ga je nekaj časa tiho opazoval, potem pa si je izbere material 

odpiranje in zapiranje posodic. Pri odpiranju sem mu morala pokazati triprstni prijem, nato 

pa je z delom nadaljeval samostojno. Material je uporabljal približno 10 minut.  

 

Ob 9. 10 uri si je material pranje perila pripravljal deček F. Spretno je prenesel tri vrče z 

vodo v veliko modro posodo. Zatem si je pripravil pripomočke, torej perilo, ki ga je imel 

namen oprati, milo in perilnik. Potem je nadaljeval z delom. Opazila sem, da je bil pri 

postopku zelo natančen. Čas, potreben za zaključitev materiala s področja vaj vsakdanjega 

življenja, ki so si ga otroci izbrali, je bil različen. Najmanj časa, približno minuto, je 

potrebovala deklica R, ki si je izbrala material pretakanje vode iz vrča v vrč. Vajo je 

nekajkrat ponovila, nato pa je material postavila nazaj v pomično kovinsko košaro. Takoj 

zatem je material vzel deček C. Z njim je vztrajal manj časa kot včeraj, saj je pretočil vodo 

samo enkrat, nato pa material vrnil nazaj in odšel iz kotička Dom. Deklica R je iz pomične 

kovinske košare vzela drug material, kovinsko pinceto. Prenesla ga je na mizo, si ga na mizi 

razporedila in začela z delom. 

 

Ob 9.20 se je stanje v kotičku Dom spremenilo. Zamenjali so se nekateri otroci, medtem ko se 

izbira materialov skoraj ni spremenila. Deklica J je po tem, ko je končala in pospravila 

material kovinsko pinceto, počakala, da je deček F zaključil z materialom pranje perila. Nato 

je sama začela s pripravo materiala, pri tem pa si je pozabila nadeti predpasnik. Deček F je 

vzel material, ki ga je prej uporabljala deklica Š, to je velika lesena pinceta. Njegovo 

pozornost zmoti deklica R, ki ji pade perla na tla. Opazila sem, da je leseno pinceto, s katero 

je držala eno vrsto fižola, približala očem, nato pa je fižol spustila nazaj v eno izmed 

steklenih posodic. Deček D je v tem času zaključeval delo z materialom zavijanje in odvijanje 

vijakov. Počasi in natančno, gib za gibom, je odvijal vijak. Tokrat je manjši vijak držal 

pravilno. V kotiček Dom je prišla deklica K, ki se je zelo razveselila, ko je ugotovila, da bo 

lahko prala perilo, saj je deklica J malo pred njo zaključila z njim. Z nasmehom na obrazu 

me je pogleda in začela pripravljati vse potrebno za delo. Ob 9.45 je v kotiček Dom prišla 

deklica L, ki si je ogledovala otroke, ki so uporabljali materiale. Počasi je stopila do kovinske 

pomične košare in iz enega od razdelkov vzela material šivanje. Odnesla ga je na drugo nizko 

omaro, v kateri so bili spravljeni materiali. Pogledala me je in stoječ ob tej omari poiskala 

vzorec, ki ga bo obšila, nato je vzela šivanko in poskuša vdeti nit v plastično šivanko. Deček 

D je končal s prejšnjim materialom, nato je delo nadaljeval z materialom kovinska pinceta. 

Deček E je medtem za mizo počasi z lesenim valjarjem valjal že narejeno slano testo. Pri tem 

je z rokama nepravilno prijel sredino valjarja in ga premikal k sebi in stran od sebe. Opazila 

sem, da mu je pozornost bolj begala kot drugim otrokom v kotičku Dom. Nekaj časa je gledal, 

kaj so počeli otroci izven kotička Dom, nato je glavo obrnil proti deklici na njegovi desni. 

Pogled je vrnil spet nazaj na testo, ga zadržal za nekaj trenutkov tam, nato si je ogledal 

druge otroke pri mizi in se spet posvetil svojemu delu. Tako vedenje je bilo prisotno samo 
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toliko časa, dokler je testo valjal. Ko si je izbral modelček za piškote, se je osredotočil sam 

nase in na svoj cilj. Odtisnjene oblike testa je previdno polagal na papir za peko.  

 

V kotiček Dom je prišel tudi deček B, ki si je izbral material pretakanje vode. Enkrat je 

pretočil vodo iz enega vrča v drugega, me pogledal, se nasmehnil, vzel gobico in obrisal vrč. 

Postopek je ponovil dvakrat, ga pospravil in se odločil za material lepljenje. Vzel ga je s 

poličke nizke omare. Ker pri mizi ni bilo prostora, se je usedel k sosednji nizki omari. Pri 

lepljenju je bil natančen in osredotočen na svoje delo. Deček F se je medtem odločil za 

material pretakanje vode. V kotičku Dom se je nahajal že dobro uro, sicer pa velja za 

nemirnejšega otroka v skupini. Takoj, ko je pretočil vodo iz vrča v vrč, se lotil materiala 

lepljenje. S pomočjo papirnatih likov in prefinjenih gibov je z nanašanjem lepila, ustvaril 

hišo. Deklica L je vztrajala pri šivanju kar nekaj časa. Zelo potrpežljiva je bila pri vdevanju 

preje v šivanko. Pri mizi se ji je pridružila deklica T, ki pa je uporabljala material velika 

lesena pinceta. V kotiček je zanimanje privabilo tudi dečka A in deklico U. Deklico U, kot 

opazovalko, sem v kotičku Dom opazila čisto na začetku opazovanja. Z deklico K sta 

spregovorili o tem, kaj je počela v kotičku Dom. Nato sta skupaj odšli iz njega. Ob 10.01 sem 

opazovanje zaključila, čeprav so se otroci še vedno zadrževali v kotičku. 

 

Ugotovitve: 

V kotičku je bilo prisotnih 13 otrok, od tega 6 deklic in 7 dečkov. Materiali, ki so jih 

uporabljali so bili po večini isti kot prvi dan. Uporabljali so montesorijski material: kovinska 

pinceta, slano testo, velika lesena pinceta, odvijanje in privijanje vijakov, pretakanje vode, 

lepljenje, pranje perila, šivanje. Na polici pa sta ostala dva montesorijska materiala: 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ter odpiranje in zapiranje posodic. Najbolj priljubljena 

materiala sta bila pretakanje vode in kovinska pinceta. Prvič se je ena izmed deklic sama od 

sebe odločila za montesorijski material šivanje. Glede na prejšnji dan so otroci bolje 

upoštevali pravila kotička. Zatopljeni so bili v svoje delo z materiali. Postajali so spretnejši. 

Tisti otroci, ki so že prejšnji dan uporabljali iste materiale kot danes, so delali manj napak pri 

uporabi in pri sami nalogi, ki jo je od njih zahteval material. Primer spretnejšega otroka 

(dečka), ki me je vprašal, ali lahko nalogo opravi drugače, kaže na to, da materiali spodbujajo 

ustvarjalnost, hkrati pa pri otroku vzbudijo zanimanje in iskanje novih rešitev. Vsi otroci z 

materialom vztrajajo, dokler ne dokončajo svoje naloge. Prav tako ves čas opazujejo, kdaj bo 

njihov želeni material prost. Čas, potreben za zaključitev materiala s področja vaj 

vsakdanjega življenja, ki so si ga otroci izbrali, je bil različen. Spet je bilo odvisno od 

spretnosti ter osredotočenosti. Nekateri otroci so bili pri uporabi materiala manj natančni. Po 

vsej verjetnosti so jih zmotili zvoki iz okolice, namreč otroci v sosednjih kotičkih so bili zelo 

glasni. Enega izmed dečkov je zmotilo do te mere, da je naglas rekel: »Zdaj sem se pa zmotil, 

ker tako kričite.« Nisem opazila nikogar, ki bi mu pozornost odtavala za dalj časa ali pa ne bi 

dokončal dela z izbranim materialom. Tudi v primeru deklice, ki je šivala, ko je prosila za 

pomoč, ni obupala nad materialom, ampak je poskusila večkrat. Z izbranim materialom so vsi 

otroci lepo ravnali, ga pospravili na mesto, kjer se je prej nahajal. Presenetilo me je, ker so 

bili na današnji dan dečki bolj navdušeni nad pranjem perila kot pa deklice. Pri opazovanju 
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nisem zasledila otroka, ki bi taval po igralnici, tako kot se je to zgodilo v prvem tednu. 

Otroci, ki so bili za kratek čas opazovalci, so običajno sedli k mizi, kjer so bili otroci, ki so 

delali z montesorijskimi materiali. Medtem ko so jih opazovali, se pri tem niso dolgočasili, 

saj so se tudi z opazovanjem učili uporabe materiala. Prav tako nisem opazila, da bi se otroci 

prepirali ali kakorkoli pritoževali. Sklepam, da je vzrok to, da gre pri materialih za 

individualno delo. Lahko pa bi prišlo do konflikta pri izmenjavi ali pri čakanju med otroki, 

vendar tega nisem opazila. 

 

8. dan: 16. 5. – Z opazovanjem sem začela ob 8. uri, ko sta prva otroka pozajtrkovala in 

odšla naravnost v kotiček Dom. Tudi danes je bil kotiček Dom poln. Otroci so vsak svoj 

material odnesli za mizo in sedeli, dokler z delom niso končali. Uporabljali so naslednje 

materiale: šivanje, slano testo, pretakanje vode, kovinsko pinceto, veliko leseno pinceto, 

pranje perila. Deček C in deklica L sta se lotila pranja perila. Deček C je nosil vrče polne 

vode, deklica pa je med tem časom opazovala druge otroke. Opazila sem, da deček pri 

nošenju vrčev vode bolj hitel v primerjavi s prejšnjima dnevoma. Polil je sebe in tudi po tleh. 

Takoj je pohitel po gobico, da bi z njo pobrisal po tleh. Pri tem ga je ustavila vzgojiteljica in 

ga opozorila na to, naj bo previdnejši. Deklica L je stala pri mizi, kjer je bil pripravljen 

material in tiho opazovala dečka. Zanimivo je bilo, da čeprav sta se odločila, da bosta to 

počela v paru, je kljub vsemu prevladovalo dečkovo delo. Po približno 10 minutah, ko sem ju 

spet opazovala, je deklica sedela na stolu poleg mize in ga še vedno samo opazovala.  

 

Otroci se niso pogovarjali med seboj, ampak so zelo previdno spremljali vsak svoj gib. Zmotil 

jih je samo prej opisani dogodek, ko je deček C prejel vzgojiteljičino opozorilo. Deček G, ki 

se je lotil materiala šivanje, se je s telesom obrnil proti smeri dogajanja, pogled pa je imel 

usmerjen na prejo in šivanko. Dogodek je zmoti tudi ostale otroke, ki so reagirali podobno 

kot ta deček. To je trajalo le nekaj sekund, potem pa so se tako on kot ostali otroci spet 

posvetili svojemu delu. Pri dečku G sem opazila, da ne potrebuje pomoči pri vdevanju preje 

skozi šivankino uho. Spreten je bil tudi pri šivanju. Njegovi gibi so bili prefinjeni in 

neimpulzivni. Material je uporabljal 15 minut. 

 

Deklica V je ponovno uporabila material 

pretakanje vode. Opazila sem, da ga je 

uporabljala že 6. dan mojega opazovanja. 

Prijela je oba vrča in skušala tako pretočiti 

vodo iz enega vrča v drugega, zato sem jo na 

to opozorila. Ko me je pogledala, je 

pokimala, prazen vrč odložila nazaj v 

plastično posodo in nadaljevala pravilno. 

Postopek je ponovila kar nekajkrat preden se 

je odločila, da bo zaključila s tem 

materialom. Pri pretakanju je opazovala 

vodo, ki se je zlivala iz vrča v vrč. Material 

je uporabljala približno 5 minut. Poleg nje 

Slika 17: Deček pri uporabi montesorijskega materiala 

slano testo 
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je sedel deček D, ki je poskušal sam pripraviti testo, vendar mu ni šlo brez moje pomoči. 

Vprašal me je, katera sestavina gre najprej v skupno plastično posodo. Nebesedno sem mu 

pokazala sestavine, ko mu je bilo jasno, je pokimal, nato je z delom nadaljeval sam. Ko mu je 

uspelo narediti prvo obliko iz testa s pomočjo modelčka za piškote, mi je z nasmehom pokazal 

svoj izdelek. Deklici N in P, ki sta bili pri nizki omari sta si pripravili materiala veliko leseno 

pinceto in kovinsko pinceto. Pri deklici N sem opazila, da jo je begalo gibanje drugih otrok 

pred kotičkom, pogovarjanje vzgojiteljic in otrok, zato se je večkrat pripetilo, da ji je perla 

padla na tla, ali pa ni bila na pravem mestu. Perle je popravila z roko in ne s pinceto. Druga 

deklica P je bila pri delu z veliko leseno pinceto že pri koncu, potrebovala je približno 10 

minut. Ko je končala, se je ozrla naokoli, da bi preverila, če je prost kakšen drug material 

(ostali so trije materiali: odvijanje in zavijanje vijakov, odpiranje in zapiranje posodic, 

zavezovanje pentlje). Ugotovila je, da ni prost noben material, s katerim bi rada delala, zato 

se je ponovno lotila svojega materiala – velike lesene pincete. Ta material ji ni predstavljal 

večjih težav. Pri delu jo je zmotila deklica N, ki so ji padle na tla perlice. Deklica N je 

končala vzorec na prvem milnem podstavku, zato se je lotila še drugega.  

 

Ob 8.17 so nekateri otroci zaključili z izbranimi 

materiali, vendar niso odšli iz kotička Dom, pač pa 

so si izbrali drug material. Deklica R in deček I sta 

v kotiček Dom vstopila danes prvič. Deček I je samo 

opazoval deklico V, ki se je lotila pranja perila. 

Želel se je pogovarjati, deklica pa je bila večinoma 

zatopljena v svoje delo in mu je zato samo na kratko 

odgovarjala. Deklica R se je odločila za enega 

izmed treh materialov, ki si jih otroci niso izbrali. 

To je bil material odpiranje in zapiranje posodic. 

Deklica S, ki je prej uporabljala material kovinsko 

pinceto, si je pripravila material odvijanje in 

zavijanje vijakov. Pri odvijanju je hitela, zato ni 

bila natančna pri prijemu odvijanja matice. Na to 

sem jo opozorila in naprej je delo nadaljevala bolj 

natančno. Poleg nje je sedela deklica Š, ki si je 

izbrala material lepljenje. Papirnate like je 

poljubno razporejala po površini. Deklica P je po 

tem, ko je končala s pranjem perila začela z 

oblačenjem zaščitnega predpasnika dečku, ki jo je 

prej samo opazoval. Deček I ji je mirno pustil, da ga je pripravila za delo z materialom. 

Predvidevala sem, da sta imela dogovor, da mu deklica najprej pokaže postopek, potem pa 

mu pomaga pri delu z materialom. V kotiček je prišla tudi deklica T. Ker je bil kotiček poln, 

se je odločila, da bo ostala in malo opazovala otroke pri delu. Deklica R je poljubno izbrala 

posodice, ki jih je odprla na napačen način, in sicer tako, da je vrtela posodico, namesto da 

bi obračala pokrovček. Deček G je prav tako ostal v kotičku. Pred seboj je imel material 

veliko leseno pinceto. Držal jo je visoko – na več kot 1/3 velikosti, vendar mu to pri delu ni 

predstavljalo težav. Najprej je zbiral fižol ene barve, nato druge. Pri ostalih otrocih pa sem v 

Slika 18: Deklica, ki uporablja montesorijski 

material pranje perila 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 61 - 

 

nasprotju z njim opazila, da so jih razvrščali naključno. Poleg njega je sedel deček C, ki pa 

se je odločil za material kovinska pinceta. Z materialom je bil zelo spreten, zato je končal 

delo v nekaj minutah in tokrat ni ostal v kotičku Dom. 

  

K mizi se je pridružila še deklica L, ki je prej opazovala dečka pri pranju perila. Vzela je 

material pretakanje vode. Vodo je nekajkrat pretočila. To je počela počasi, zato ni imela 

težav s polivanjem. Ob 8.29 so se v kotičku nahajali isti otroci kot pred 10 minutami. Deklica 

P je veliko pomagala dečku I pri pranju perila. Deček ji je velikokrat pustil, da je deklica 

naredi pri delu z materialom kaj namesto njega. Deklica T je opazovala deklico R, ki je pri 

bila pri koncu z odpiranjem posodic in se je že pripravljala na zapiranje le-teh. Opazila sem, 

da jo njeno pozornost pritegnila ena od steklenih posodic, zato jo je tiho dvignila in si jo 

ogledala, nato pa jo postavila nazaj. 

  

Deklici pri nizkih omarah sta se začeli pogovarjati in zaradi tega prenehali z njuno 

aktivnostjo. Deklica Š se je poigrala z enim od vijakov, pri tem pa se je druga deklica 

zasmejala in ji ga nato vrnila. Vzela je gobico, s katero je obrisala lepilo na liku, ki ga je 

malo pred tem dodala na svojo podlago. Deklici T in N sta se med tem časom lotili pranja 

perila. Med seboj sta si pomagali. Brez besed je vsaka poprijela za delo. Pri nizkih omarah 

se je deklica J odločila za šivanje. Potrebovala je pomoč pri vdevanju preje skozi šivankino 

uho. Pokazala sem ji, nato pa je poskusila sama. Zgodilo se je, da se je preja po nekaj šivih 

izmuznila iz šivanke, zato je prišla k meni po pomoč. Bila je žalostna, ker ji ni uspelo spraviti 

preje skozi šivankino uho. Pokazala sem ji postopek in po nekaj poskusih je bila preja spet na 

svojem mestu. Poleg nje se deklica P lotila lepljenja.  

 

Pri mizi so bili ob 8. 45 4 otroci. Deček G je tokrat vzel material pretakanje vode. Nasproti 

njega je deklica R uporabljala material velika lesena pinceta. Deklica K pa se je lotila 

oblikovanja iz slanega testa. Deček H je pred njo porabil vse testo, zato je morala testo 

narediti sama. Za pomoč je prosila le pri dodajanju vode, vse ostalo pa je naredila sama. 

Deklica M je previdno in osredotočeno, s kovinsko pinceto prestavljala perle. Kovinsko 

pinceto je pri tem držala malce previsoko, zato ji je občasno kakšna od perl zletela na tla. 

Otroke sem opozorila, naj počasi zaključujejo z delom. Ob 9.10 so otroci začeli s 

pospravljanjem in se skupaj z vzgojiteljico posvetiti drugim dejavnostim.  

 

Ugotovitve:  

 

Otroke sem opazovala uro in 10 minut. V kotičku se je med opazovanjem zvrstilo 15 otrok, 

od tega 5 dečkov in 10 deklic. Ker prejšnji dan niso prišli na vrsto vsi otroci, so dobili 

prednost tisti otroci, ki še niso bili v tem kotičku. Z otroki smo bili dogovorjeni, da tisti, ki so 

že delali z materiali, dajo na začetku prednost tistim otrokom, ki še niso bili v kotičku Dom. 

Tega dogovora so se držali, zato mi ni bilo treba posebej določati, kdo od otrok gre lahko v 

kotiček. Pozneje, tekom opazovanja, so se otroci samostojno menjali glede na zanimanje, ki 

so ga imeli za kotiček Dom oz. materiale v njem. Nekateri otroci so tako ostali v kotičku dalj 

časa, spet drugi so po prvem opravljenem delu z materialom odšli iz kotička Dom. 
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V kotičku Dom so se otroci zelo redko pogovarjali. Občasno so jih zmotili zvoki izven 

kotička ali pa jim pogled ušel k otroku, ki je uporabljal kakšen drug material. Vsi pa so 

vztrajali pri materialih, dokler niso končali. Presenetilo me je, kako željni so bili končati 

nalogo. Veliko pomoči so potrebovali pri materialih: slano testo – mešanje prave količine 

sestavin, pranje perila – postopek in na koncu pospravljanje. Pri pranju perila velja omeniti, 

da so se tega materiala lotevali med drugim tudi v paru. S tem so drug drugemu nudili 

pomoč, nisem namreč našla majhnega perilnika, ki bi bil bolj primeren (lažji) za otroke in 

zato sem izjemoma dovolila, da pereta perilo dva otroka, če sta imela oba otroka željo in če 

nista s tem kršila pravil, ki smo jih zapisali v gosenici. Oba otroka pa sta se morala za 

postopek samostojno dogovoriti. Materiala, ki so se ju izogibali, sta bila spet odpiranje in 

zapiranje posodic ter odvezovanje in zavezovanje pentlje. Materiala sem jim pokazala in jim 

povedala, da bom pomagala, v kolikor otrok ne bo znal uporabljati katerega od teh dveh 

materialov.  

 

Deklica V je delala z materialom pretakanje vode večkrat v tem tednu. Menim, da jo je 

pritegnila barva vode, ki je bila vsak dan drugačna, saj je barva vode ena izmed mikavnih 

točk tega materiala. Delo s tem materialom so otroci hitro osvojili, zato se mi je zdelo 

pomembno, da nudim otrokom eno od predlaganih razširitev zapisano tudi v navodilih. 

Opazila sem, da so pretakanje vode otroci vzeli kot najlažjo nalogo, vendar pa so bili površni 

pri uporabi materiala, zato sem morala nekaterim ponovno pokazati njegovo uporabo. Način 

uporabe kateregakoli materiala je bil pri vseh otrocih enak, vendar so se pri posameznikih 

kazale individualne posebnosti. Primer je deček, ki je razvrščal fižol ene barve in nato 

nadaljeval z drugo barvo. Pri ostalih otrocih pa sem opazila, da so razvrščali ne glede na 

barvo fižola. 

 

Zanimiv je njihov odziv na moje nebesedno opozorilo na napako (npr. nepravilno držo 

vijaka, nepravilen začetek dela z materialom …), ki so jo naredili pri delu z materialom. 

Mislila sem, da bodo več govorili ali, da ne bodo razumeli, kaj želim od njih. Odzivali so se s 

pogledom in prikimavanjem, redko z besedo. Otroci, ki so se igrali prejšnji dan v kotičku 

Dom, so vsake toliko časa pogledovali v kotiček, če je morda še prostor zanje. Dečki, ki 

veljajo v skupini za nemirnejše, so se ob uporabi izbranega materiala umirili. Njihov pogled 

je bil usmerjen na tisto, kar so delali. Enako sem opazila tudi pri deklicah. Odnos do 

materialov je bil pri vseh otrocih enak, ne glede na spol. Trudili so se lepo ravnati z njimi, 

upoštevali so videni postopek dela, čeprav jim je bilo včasih težko priti do končnega uspeha. 

V prvem tednu pa je bilo ravno nasprotno, igrače so ležale povsod po kotičku. Otroci so manj 

previdno ravnali z njimi.  

 

Nekateri otroci so po opoldanskem počitku vprašali, ali bi se lahko igrali z montesorijskimi 

materiali. Tako smo se dogovorili, da jih lahko uporabljajo tudi po počitku in opazila sem, da 

so bili popoldan še bolj pripravljeni na delo z materiali, saj so potrebovali tišino za popolno 

osredotočenost. Otroci, ki so odhajali domov, so vedeli, da morajo material dokončati in 

pospraviti za seboj in so iz osredotočenosti pri delu z materialom prešli v nemirno hitenje. 
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9. dan: 17. 5. – Z opazovanjem sem 

začela, ko so v kotiček Dom vstopili prvi 

otroci, in sicer ob 8.15. Tisti otroci, ki so 

bili prvi v kotičku Dom, so si izbrali 

najbolj priljubljene materiale: kovinsko 

pinceto, pretakanje vode, slano testo in 

pranje perila. Otroci, ki so prišli pozneje 

in so videli, da je nekaj materialov 

prostih, so si izbrali: delo z vijaki, velika 

lesena pinceta, lepljenje. Deček I in 

deklica S sta samo opazovala dogajanje 

v kotičku in čakala na svojo priložnost 

dela z materiali, čeprav sta bila na voljo 

materiala odvezovanje in zavezovanje 

pentlje ter šivanje, ki pa sta bila že od začetka tedna manj priljubljena. Kotiček Dom je bil po 

nekaj minutah popolnoma poln. Otroci so bili vsi na svojih mestih, vsak s svojim materialom. 

Deklica J si je izbrala material slano testo. Med pripravo testa me je prosila za pomoč, nato 

pa je nadaljevala sama. Vmes sta imela dečka C in F konflikt, saj je dečka F zmotilo 

govorjenje dečka C v kotičku Dom. Ker me je opozoril na to, je pri tem zmotil tudi deklico, ki 

je delala s slanim testom, Odvrnila je pogled in prisluhnila mojemu odgovoru, nato pa je 

nadaljevala z delom. Po 5 minutah sta dečka F in C, ki sta prej pripravljala material pranje 

perila, začela z njegovo uporabo. Za vlogi pri uporabi materiala, sta se že predhodno 

dogovorila. Dogovor med njima je potekal med pripravljanjem pripomočkov za pranje perila. 

Pri tem dogovoru so prevladovale zahteve dečka C. Deček B si je pripravil material kovinska 

pinceta in se usedel na stol. Pred uporabo je pozabil pripomočke pripraviti na mizo. Izbral si 

je ovalen milni podstavek in nanj previdno zlagal perle. Pri drugi mizi sta sedela deček H in 

deklica L. Deček je uporabljal material odvijanje in zavijanje vijakov. Opazila sem, da je pri 

tem zelo hitel, zmotili pa so ga tudi zvoki, pogovori drugih otrok. Vijak mu je padel na tla. 

Preden ga je pobral, me je pogledal, nato je stoje nadaljeval z razvrščanjem matic in vijakov, 

matice na desno stran,vijake na levo. Ko je zbral matice na desno stran, se je usedel in 

nadaljeval s privijanjem matic. Deklico L, ki je medtem uporabljala material veliko leseno 

pinceto, dogodek ni zmotil. Nemoteno je nadaljevala z razvrščanjem fižolov v plastične 

posode. Fižol je izbirala naključno ne meneč se za barvo fižola. Deklica je dvignila roko in s 

prsti naredila triprstni prijem, me pogledala in nato nadaljevala z delom. Deček H je med 

tem časom imel zložene že skoraj vse vijake, nato je iz košare vzel manjši vijak in mi rekel, da 

tega ne želi dokončati. Odvrnila sem mu, naj se potrudi narediti nalogo do konca. Ob 8.32 se 

jima je pri mizi pridružila še deklica M, ki si je izbrala material pretakanje vode. Preden je 

začela s pretakanjem, je navezala pogovor z deklico L ter ji pokazala, kako je prelivala vodo 

iz enega v drug vrč. Deklica ji je sledila s pogledom, pokimala, nato pa je nadaljevala z 

razvrščanjem fižolov. Pinceto je večkrat preprijela v drugo roko, ali pa jo je za nekaj časa 

odložila. Običajno se je to zgodilo, kadar sta jo z vprašanjem zmotila otroka, ki sta sedela za 

mizo poleg nje in deklico opazovala. Deklica M je bila pri prvem prelivanju natančna. Pri 

drugem prelivanju pa je vrč prijela na vrhu in skušala odliti še zadnje kapljice iz njega. Med 

prelivanjem ni bila pozorna na svoje delo, pač pa je klepetala z dečkom, ki je sedel poleg nje. 

Slika 19: Otroci pri delu z montesorijskimi materiali 
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Medtem sta deklici pri lesenih nizkih omarah uporabljali materiala odpiranje in zapiranje 

posodic ter lepljenje. Deklico K je zmotilo gibanje otrok okoli nje, pogovori otrok o uspehih 

pri njihovem delu z materiali, zato je bila pri uporabi materiala odpiranje in zapiranje 

posodic manj zbrana. Velikokrat je pogledovala proti meni. Enako sem opazila tudi pri 

deklici J, ki je naredila nekaj oblik iz slanega testa, pozneje pa je pogledovala naokoli, si 

čistila roke in med tem občasno opazovala tudi druge otroke. Deklica P je postopoma 

zaključila z uporabo materiala lepljenje in postavila pripomočke na svoje mesto, tako kot so 

bili prej. Ko je zaključila, mi je pokazala svoj izdelek. Izbrala je večje geometrijske oblike 

izrezane iz enakega papirja, pri delu je bila zelo natančna, saj ni bilo nikjer sledi lepila. 

Pohvalila sem jo, nato pa prosila, naj pladenj pospravi, potem ko bo odnesla izdelek na svojo 

polico. Najin pogovor je za kratek čas pozornost preusmeril deklici K. Nato je k deklici K 

prišel še deček G, ki si je ogledal enega od njenih pokrovčkov. Deklica P se je v kotiček 

vrnila in deklici J pomagala pri pospravljanju, za tem pa je tudi sama vzela isti montesorijski 

material. Deček B je medtem časom, pri delu s kovinsko pinceto, dopolnjeval zvezdasti milni 

podstavek. Ko je s perlami zapolnil vse prostore na obeh milnih podstavkih, me je vprašal, ali 

lahko poskusi zložiti perle še drugače. Na vprašanje sem mu prikimala, deček pa je veselo 

nadaljeval z delom. Po robu ovalnega milnega podstavka je polagal perle eno za drugo 

najprej, nato pa jih postavljal po sredini še od leve proti desni. Ko je končal, se je lotil 

zvezdastega milnega podstavka. Iz izbranih krakov zvezde je od leve proti desni, iz perl 

naredi vrsto, tako da je nastala manjša, preprosta »zvezdica«.  

 

Ob 8.40 se otroci v kotičku večinoma niso zamenjali. Deklica M, ki je prej pretakala vodo, si 

je izbrala material kovinsko pinceto. Opazila sem, da so ji perle všeč, saj je eno od njih 

prijela v roko in jo nesla bliže k očem. Potem je poskusila še s pinceto. Zgodi se je, da perle 

ni dobro prijela, vendar je vztrajala pri tem, da je prijela perlo s pinceto. 

 

Deček in deklica, ki sta prej opazovala otroke pri njihovem delu, sta nato vzela prosta 

materiala. Deček F se je odločil za material šivanje. Ko je izbiral oblike luknjičastega 

papirja, si je izbral najmanjšo, kvadratno obliko. Deklica S je pri mizi čakala dečka B, da bo 

končal z materialom kovinska pinceta, nato pa je poskusila z njim tudi sama. Opazila sem, da 

je pinceto velikokrat spustila, si popravila lase, nato pa nadaljevala z delom. Potem ko je to 

naredila, je bila njena drža pincete pravilna, pozneje pa je imela konico pincete spet 

obrnjeno proti sebi. Deček B, ki je prej uporabljal material kovinska pinceta, je stopil do 

odprtih poličk nizkih omar in vzel material slano testo. Z roko je segel v košarico s piškotnimi 

modelčki in si jih ogledal. Pri prenosu moke je bil nepazljiv, saj jo je nekaj padlo na pladenj. 

Očistil ga je z gobico, nato je nadaljeval s prenašanjem moke v kozarec za doziranje. Z 

materialom je delal približno 20 minut, saj je priprava le-tega zahtevala kar nekaj časa.  

 

Na polici je ostal material odvezovanje in zavezovanje pentlje. Deček H se je, presenetljivo, 

ponovno lotil odvijanja in zavijanja vijakov. Pri delu z njimi se je velikokrat obračal nazaj k 

drugi mizi. V primerjavi s prvo uporabo je bil tokrat manj zbran. Deček F je spretno obšil 

kvadrat iz luknjičastega papirja, potem pa se je trudil, da bi nit s šivanko odstranil. Po 5 

minutah je prejo pospravil nazaj v posodico in enako storil tudi s šivanko. Razgledal se je po 
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kotičku Dom in materialih. Prvič 

je vzel material odvezovanje in 

zavezovanje pentlje. Pentlje  je 

spretno odvezal, eno za drugo, 

potem pa me je poklical, saj ni 

znal nadaljevati z zavezovanjem. 

Zavezovanje sem mu pokazala na 

vseh pentljah, nato sem jih 

razvezala do tam, kjer je deček 

končal. Poskusi zavezovanja so se 

vrstili kar nekajkrat, preden mu je 

uspelo zavezati vse pentlje. 

 

Ob 8.54 je bil kotiček še vedno 

zapolnjen. V kotičku se je nahajalo 

5 otrok. Deklica K, ki je prej uporabljala material odpiranje in zapiranje posodic, je potem 

uporabila drug material, lepljenje. Deček C pa se je prvič lotil šivanja. Potreboval je veliko 

pomoči pri vdevanju preje v luknjo šivanke. Postopek sem mu pokazala, nato je pokimal in 

poskusil še sam. Izbral si je pravokotno obliko luknjičastega papirja. Pri šivanju je bil zelo 

osredotočen, to menim zato, ker je sedel k deklicama, ki sta za to mizo sedli, da bi risali, saj 

pri drugih mizah ni bilo prostora. Deklici sta se medtem med seboj pogovarjata, vendar 

dečku to ni odvrnilo pozornosti. Prvi šiv je bil pravilen, pri naslednjem pa je potreboval 

pomoč. Postopek sem mu pokazala večkrat, preden mu je uspelo narediti do konca.  

 

Ob 9. 08 se je v kotičku Dom nahajalo 5 otrok. Dečku C je uspelo obšiti pravokotno obliko 

luknjičastega papirja. Po tem je s šivanko prejo spravljal iz luknjic. Deklica K je končala 

lepljenje na prvo podlago. Materiala ni pospravila, ampak se je vnovič lotila lepljenja. 

Izbrala je drugačno barvo podlage za lepljenje. Like je še vedno poljubno lepila po podlagi. 

Deklica P je uporabljala material slano testo. Testa ji ni bilo potrebno narediti, ker ga je 

naredil že deček pred njo. Ko je razvaljala testo, je uporabila različne modelčke. Porabila je  

vse testo. Nebesedno sem jo opomnila glede sedenja, saj je sedela na nogah. Zatem je vrnila 

pripomočke in pladenj nazaj na svoje mesto, pogledala po mizi in odšla nazaj do pladnja, 

vzela gobico in pobrisala mizo. Nato je svoj izdelek odnesla sušit na poličko ter odšla iz 

kotička. Ob 9.18 sem zaključila z opazovanjem. Otroci pa so ostali v kotičku še 20 minut. 

 

Ugotovitve: 

Opazovala sem uro in 3 minute. V kotičku se je zvrstilo 12 otrok, od tega 6 fantov in 6 deklet. 

Najbolj so izbirali naslednje materiale: kovinsko pinceto, pretakanje vode, slano testo, pranje 

perila, delo z vijaki, velika lesena pinceta in lepljenje. Opazila sem, da so pri delu samostojni, 

čeprav so še vedno opazovali moj odziv na njihovo delovanje. Z vsakim dnem so spretnejši.  

V sobi so bili ostali otroci po drugih kotičkih zelo glasni, zato so otroci v tem kotičku kar 

nekajkrat glasno rekli, naj bodo tiho, ker jih motijo pri delu. Veliko so si pomagali med seboj. 

Interakcije med otroki je bilo največ pri materialu pranje perila, kjer sta sodelovala v večini 

Slika 20: Dečka med uporabo montesorijskih materialov in deklica kot 

opazovalka njunega dela 
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primerov po dva otroka skupaj. Tega sta se lotila dečka F in C, ki sta bila nad tem materialom 

navdušena prvi dan. Tudi sicer so me otroci, ki so čakali, spraševali, kdaj bo čas, da bodo 

lahko oprali perilo. Da niso predolgo čakali, sem otroka, ki sta uporablja ta material prosila, 

da opereta samo eno blago in nato pripravita material še za druge otroke. Montesorijska 

pedagogika pravi, da ima otrok svobodo pri izbiri materiala, prav tako ne sme biti časovno 

omejen pri delu z izbranim materialom. S tem, ko sem otrokoma dejala, naj opereta skupaj 

samo eno blago in ko končata material prepustita drugim otrokom, sem naredila pedagoško 

napako. K tej napaki sta pripomogla časovna omejenost, zaradi rutine v javnem vrtcu. V tej 

uri sem želela dati čim večjemu številu otrok priložnost dela z materiali. Pranja sta se potem 

lotili dve deklici. Zanimivo je, da so raje uporabljali material v paru kot pa individualno.  

 

Pri kovinski pinceti je deček, ko je končal, je vprašal, če lahko razporedi perle še kako 

drugače, kot po celotni površini milnega podstavka. Pustila sem, da je naredil vzorec po 

svoje. To ga je zelo razveselilo. Naredil jih je več, na vsaki obliki milnega podstavka vsaj 

enega. Perle je zlagal najprej ob robu ovalnega, nato jih je od leve proti desni razvrstil še po 

sredini. Na milnem podstavku v obliki zvezde je perle razvrstil od kraka do kraka, od leve 

proti desni. Material je uporabljal 15 minut. V prvem tednu je ta deček pri igri veliko 

menjaval prostor in tudi vloge pri igri. Vse tri dni sem opazila, da so otroci pri delu z 

montesorijskim materialom lesena pinceta pogosto počivali. Navadno so pinceto odložili na 

pladenj in za nekaj trenutkov pogledali svoje delo ali pa so se na kratko pogovorili s prijatelji, 

ki so bili poleg njih. Videti so bili zadovoljni s svojim delom. Pri dveh otrocih sem opazila, 

da so svoje delo ponovili z istim montesorijskim materialom. Pri vseh otrocih sem opazila, da 

če so imeli možnost ostati v kotičku in uporabiti drug material, so ga uporabili. Primer je bila 

deklica K, ki je najprej uporabljala material odpiranje in zapiranje posodic, potem pa si je 

izbrala montesorijski material lepljenje. Spodbudo je dobila z opazovanjem deklice, ki je 

material uporabila pred njo. Deček F me je presenetil, ker se je lotil montesorijskega 

materiala šivanje, ki je od njega zahteval precejšnjo osredotočenost, nato pa se je odločil 

poskusiti še z materialom odvezovanje in zavezovanje pentlje. Pri materialu odvezovanje in 

zavezovanje pentlje je potreboval pomoč predvsem pri zavezovanju. Vendar je po mojem 

prikazu z večkratnimi poskusi uspel dokončati delo. Otroci ta dva materiala ne izberejo prav 

pogosto, morda se otrokom zdita zahtevna, ali pa so jim drugi material bolj zanimivi. Pri 

nekaterih otrocih sklepam, glede na materiale, ki so jih uporabljali v prejšnjih nekaj dneh, da 

si raje izbirajo tiste, ki so manj zahtevni zanje. Zato sklepam, da so raje počakali, tistega 

otroka, ki je uporabljal želeni material, da je končal, kot pa da bi si vzeli materiale, ki so bili 

še na voljo, vendar so bili zanje zahtevnejši. 

 

Tudi danes so se v kotičku znašli otroci, dva dečka in dve deklici, ki so druge samo 

opazovali. Kotiček je ostal poln še 20 minut po tem, ko sem prenehala z opazovanjem. 

 

10. dan: 18. 5. – Ob 8.13 so prvi otroci napolnili kotiček Dom. Vzeli so najbolj priljubljene 

materiale. Dečka G in Č sta vzela materiala kovinsko pinceto ter odvijanje in zavijanje 

vijakov. Deček G ni pozabil prej pripraviti delovnega prostora. Izbral pa si je kar oba milna 

podstavka, na katera je postopno s pravilno držo pincete zlagal kroglice na vdolbinice. 

Deklici J in S sta vzeli materiala veliko leseno pinceto in pretakanje vode. Pri deklici J sem 
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opazila, da je veliko leseno pinceto držala pravilno, vendar ji nekajkrat spodletelo pri 

prenosu fižola iz velike oranžne posode. Sama pri sebi je nekaj rekla, nato pa je  fižol pobrala 

s prsti in ga dala v eno izmed manjših steklenih posodic. Ob 8.18 je v kotiček prišla deklica L, 

se ozrla okrog sebe in se približala tem otrokom, ki so sedeli za mizo in delali z materiali. 

Prav tako se je mizi približala deklica V. Naslonila se je na mizo in tiho opazovala otroke pri 

delu z materiali. Deklica S je medtem končala s pretakanjem, še vedno pa se je zadrževala v 

kotičku. Deček Č je dva dni v tem tednu uporabljal material odvijanje in zavijanje vijakov. 

Pri delu je bil zelo vztrajen. Nekajkrat sem opazila, da je nepravilno držal vijak, vendar pa je 

bil precej spretnejši tako pri odvijanju kot tudi privijanju vijakov.  

 

Vsi otroci za mizo so bili osredotočeni, vsak v svoje delo z materialom, ne glede na to, ali jih 

kdo opazuje ali ne. Za material pranje perila sta se odločila dva otroka: deček C, ki se je lotil 

tega materiala tudi v prejšnjih dneh, pomaga pa mu je deklica R. Vendar je bila ona tista, ki 

je vodila. Vodo sta nosila izmenjajoče do posode, kjer sta oprala perilo. Nato je deček namilil 

in skrtačil perilo zato, da se je milo spenilo, zatem pa je iz radovednosti s krtačo podrgnil po 

ogledalu ter ga z brisačo hitro obrisal. Nekaj trenutkov je gledal v ogledalo. Medtem ko je 

deklica spirala milo s perila, je deček odstranil perilnik. Potem sem opazila, da se je za nekaj 

časa umaknil iz kotička Dom. Deklica je perilo sprala in ga nesla obesit. Ko je to storila, je 

deček prišel z njo nazaj in ji pomagal izprazniti posodo polno vode. Za njima sta prišla še 

dečka A in B, ki sta samo zaokrožila po kotičku in odšla iz njega. Deček in deklica sta skupaj 

pospravila material in ob 8.26 odšla iz kotička Dom.  

 

V kotiček je prišla deklica T, ki si je izbrala material lepljenje. Odnesla ga je do sosednje 

mize, saj pri prvi mizi ni več prostora. Tam je nadaljevala svoje delo z izbranim materialom, 

občasno pa so jo pri delu opazovali tisti otroci, ki so se ta čas igrali drugje po igralnici. Z 

materialom je končala ob 8.37. Med tem časom so na policah ostali neuporabljeni naslednji 

materiali: pranje perila, šivanje ter odvezovanje in zavezovanje pentlje. Pri lesenih nizkih 

omarah sta sedeli deklici K in Š, ki sta si pripravili material odpiranje in zapiranje posodic 

ter slano testo. Deklica Š je poskusila sama pripraviti testo. Ko je videla, da jo opazujem, me 

je vprašala, ali je pravilno dozirala moko v kozarec do oznake. Ko sem ji pritrdila, je moko 

previdno z leseno lopatko preložila iz plastične posode v kozarec. Čez 5 minut je bilo testo 

skoraj že pripravljeno, pomagala sem ji samo z navodili pri končni pripravi testa. Deklica S 

je še vedno opazovala otroke v kotičku Dom. Nikogar od otrok ni zmotila, tudi ne s klepetom. 

Opazila sem, da je bila zelo nemirna, hodila je po kotičku, si vihala lase, se ustavila pri mizi, 

nato pa je stopila do deklic pri lesenih nizkih omarah. Deklica K, ki se je odločila za uporabo 

materiala odpiranje in zapiranje posodic, pred začetkom dela je opazovala deklico Š poleg 

nje, ki ji je uspelo narediti prve oblike iz slanega testa. Med popravljanjem ene izmed njih, jo 

je zmotila deklica K, ki jo je vprašala, koliko »piškotov« je že naredila. Deklica ji je na kratko 

odgovorila, nato pa je nadaljevala s popravljanjem oblike. Med tem časom je do njiju stopil 

še deček G in vzel deklici K enega od pokrovčkov, ga pobliže pogledal, spustil in odšel stran, 

vendar ni odšel iz kotička. Nato sem opazila, da je deklica K vstala in nadaljevala z 

zapiranjem posodic stoje. Pri mizi je bila še deklica L, ki je uporabljala material kovinska 

pinceta. Pri mizi sta ostala tudi deček Č z materialom odvijanje in zavijanje vijakov ter 

deklica J z materialom lesena pinceta. 
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Ob 8.50 je bilo v kotičku veliko otrok, predvsem deklic, ki so opazovale druge otroke pri delu 

ali pa jih čakale, da bodo prenehali z uporabo določenega materiala in ga prepustili njim. 

Deklica V je opazila, da je bil prost material lepljenje, ki ga je prej uporabljala deklica T. 

Pladenj je previdno odnesla in se usedla za tretjo mizo izven kotička, kjer je prej risala. 

Izbrala si je svetlejšo podlago za lepljenje. Papirnate oblike je najprej razporejala po 

podlagi, šele nato jih je nalepila. 

 

Deček F se je odločil, da bo poskusil s šivanjem. Zanimivo je, da se je usedel za drugo mizo, 

kjer je bil čisto sam. Pokazala sem mu postopek in pustila, da je poskusil še sam. Bil je 

popolnoma osredotočen na gibe s šivanko in prejico. Nekaj šivov je bilo narejenih narobe, 

zato sem mu brez besed pomagala rešiti težavo. Po nekaj poskusih je ugotovil, kje je naredil 

napako. Uspelo mu je po približno 15 minutah. Material je z nasmeškom na obrazu pospravil 

nazaj na polico. Deklica S, ki je prej opazovala otroke, je ob 8.53 odšla iz kotička Dom. 

Deklica P je vzela material slano testo. Razgrnila papir za peko in začela z valjanjem testa. V 

kotiček je tokrat prvič prišla deklica O. Vzela je material odpiranje in zapiranje posodic. 

Opazila sem, da si je material odpiranje in zapiranje posodic izbrala prav zaradi posodic. 

Tako sem presodila zato, ker je v enem izmed prejšnjih opazovanj, kot opazovalka, pri 

deklici, ki je delala s tem materialom, nekatere posodice zanimivejših oblik za hip vzela iz 

košare in si jih pobliže ogledala. Pri začetnem postopku je potrebovala pomoč, nato pa je 

nadaljevala sama. Ko je končala z odpiranjem posodic, je poklepetala z deklico P poleg sebe, 

ki je uporabljala material slano testo. Deček Č je ob 9.03 končal in pospravil material 

odvijanje in zavijanje vijakov. Tega materiala se je potem lotila tudi deklica U, ki je bila prej 

v kotičku Dom kot opazovalka. Pripravila si je podlago iz blaga, nato izbrala enega od 

vijakov in poskušala odviti matico. Opazila sem, da je bila njena drža vijaka pravila, 

odvijanje matice pa ne, zato sem jo popravila. To sem storila tako, da sem prijela vijak in ji 

pokazala postopek, nato pa ji ponudila vijak. Pokimala mi je, naprej pa je nadaljevala sama. 

Ko sem po nekaj minutah preverila njeno delo, sem opazila, da ji je šlo bolje, vendar je bilo 

to odvisno od velikosti vijaka. Manjšim vijakom je raje odvijala matice, ker so bili lažji in 

krajši. Proti koncu naloge ji je, ko je privijala matice nazaj na vijak, zmanjkovalo pozornosti. 

Zmotili pa so jo tudi drugi otroci, ki so hodili mimo. Ko je zaključila z materialom, ga je 

pospravila nazaj v pomično kovinsko košaro, se ozrla po kotičku, nato pa odšla iz kotička 

Dom. Ob 9.13 sem zaključila z opazovanjem. 

 

Ugotovitve:  

Otroke sem opazovala 1 uro. V kotičku Dom se je igralo 17 otrok, od tega 6 dečkov in 11 

deklic. V tem času ni bilo nikogar od otrok, ki bi brezciljno taval po igralnici. Otroci, ki jim 

delo z materiali ni šlo gladko, uspeli so obdržati koncentracijo in so poskušali znova. Deklica, 

ki je uporabljala material lesena pinceta, je imela težave pri drži fižola s pinceto, kadar ji ni 

uspelo, napake ni popravila s tem, da bi fižol z mize prestavila v posodico nazaj s pinceto, 

ampak je to naredila kar z roko. Otroci, ki so v skupini veljali za nemirnejše niso kazali 

znakov impulzivnega vedenja. Tako dečki kot deklice so se želeli naučiti pravilne uporabe 

materialov, saj so me večkrat prosili za pomoč. Potem, ko sem jim pokazala pravilen 
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postopek, so se vsi trudili upoštevati prikaz. Vzdušje v kotičku je bilo mirno, vsak otrok je bil 

usmerjen v svoj material. Otroci, ki so tokrat spet opazovali, preden so sami poskusili z 

materiali, so bili tiho, da ne bi zmotili svojih prijateljev pri delu. Sklepam, da so otroci od 

začetka tedna napredovali, saj le še redki potrebujejo pomoč. Njihovi gibi so bili usmerjeni, 

dobro koordinirani, kar sem najbolj opazila pri drži obeh pincet.  

Izbira materialov ni bila naključna, saj so si materiale izbirali glede na težavnost in 

privlačnost, pa tudi glede na to, katere materiale izbirajo nekateri otroci (s tistimi, ki se več 

igrajo skupaj). Opazila sem, da so si dečki raje izbirali težje materiale kot deklice. Primer sta 

materiala šivanje ter odvezovanje in zavezovanje pentlje. Najbolj priljubljen material je bil 

pranje perila. V primerjavi z začetkom tedna so ga sicer uporabljali redkeje, vendar se ga je 

skoraj vsak dan lotil kateri izmed otrok. Deček s posebnimi potrebami je že drugič v tem 

tednu uporabljal material odvijanje in zavijanje vijakov. Pri delu z njimi je bil zelo vztrajen. 

Napredek sem opazila predvsem pri pravilni drži vijakov, natančnejšem triprstnem prijemu 

matice in pri drži glave, ki ni bila več tako blizu njegovim rokam, kot je bila prva dva dni.  

 

Deklica, ki je bila tokrat prvič v kotičku, je prejšnji dan otroke samo opazovala pri uporabi 

materialov, saj je v začetku tedna manjkala. Potrjuje se, da otroci pri delu z materiali 

potrebujejo mir in tišino, saj se je večina otrok raje umaknila ali prišla v kotiček, ko ni bilo v 

njem veliko otrok. Otroci so se v primerjavi s prvim tednom dlje časa zadrževali v kotičku 

Dom. Število otrok ni bilo konstantno. Gibalo se je okoli števila 13, vendar je v primerjavi s 

prvim tednom naraslo, kar kaže na to, da so materiali otrokom zelo všeč. 
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4.4 3. teden: 21. 5.–26. 5. 2012 
 

Tretji teden so imeli otroci v kotičku Dom na voljo samo montesorijske materiale. Oblika 

kotička je ostala enaka kot v drugem tednu. 

 

11. dan: 21. 5. – Z opazovanjem sem začela ob 9.06. Deček Č je iz pomične kovinske košare 

vzel material kovinska pinceta. Previdno je prinesel material do mize, ga postavil nanjo in 

stoje pripravil pripomočke za delo. Ko je prijel pinceto, jo je približal svojim očem in jo z 

drugo roko pravilno obrnil. Zastrt v podstavka za milo, je malo počakal, nato pa se je odločil 

za modrega in prvič prenesel perlo iz plastične posodice na podstavek. Deklica N se je lotila 

materiala lepljenje. Njen postopek priprave na delo z materialom ni bil v pravilnem vrstnem 

redu, saj je vzela najprej stekleno posodo in čopič, nato zaščitno podlago za lepljenje. Pri 

nanašanju lepila je bila natančna. Odkrivala je, katere oblike so na voljo v keramični posodi, 

ter skušala ustvariti z njimi nek motiv. Moje opazovanje je preusmerila deklica K, ki je prišla 

po material velika lesena pinceta. Postavila ga je na mizo in pri tem pogledala dečka C, ki je 

pripravljal slano testo. Deček je bil pri pripravi sestavin samostojen. Ko mu je uspelo 

pripraviti testo, je zadovoljen rekel deklici K: »Poglej, koliko testa.« Deklica ga je pogledala, 

potem pogled usmerila name, nato pa se je posvetila veliki leseni pinceti in prelaganju fižola 

iz ene posode v drugo. Opazila sem, da je s pinceto pogosto prijela dva fižola hkrati in 

prenesla kar oba skupaj v stekleno posodo.  

 

Dečku C sem povedala, da je to res veliko testa zanj in ga prosila, naj ga razdeli na polovico, 

zavije v papir za peko in vrne v plastično posodo za mešanje sestavin. Tako je tudi naredil, 

nato je nadaljeval z izbiro modelčka za piškote. Ob 9.12 sta v kotiček Dom prišli deklici Š in 

R. Stopili sta do mene in me vprašali, kdaj se bosta lahko igrali z navadnimi igračami. 

Odgovorila sem jima, da v naslednjem tednu. Nezadovoljni sta odšli iz kotička Dom in si 

pozneje skupaj še z drugimi deklicami ustvarita novo igro v drugem prostoru igralnice. 

 

Ob 9.13 je prvič v kotiček prišla tudi deklica Z, ki je v prvem tednu, ko so imeli na voljo samo 

običajne igrače bolj opazovala in tudi sicer je raje opazovalka. Deklica Z je vzela iz kovinske 

premične košare material šivanje. Počasi se je z materialom usedla na stol, ga pripravila in 

izbrala manjšo obliko. Pri vdevanju preje v šivanko je imela težave, zato me je poklicala. 

Postopek  sem ji pokazala, nato pa ji rekla, naj poskusi še sama. Prvič ji ni uspelo, zato sem 

ji pokazala še enkrat. Drugič je spet poskusila, prav tako brez uspeha. Ko je poskusila tretjič, 

ji je tudi uspelo. Zadovoljna je potegnila za prejo, pa se ji ta izmuznila iz šivanke. Prejo je 

poskusila vdeti nazaj v šivanko in tokrat ji tudi uspelo. Opazovala sem jo pri delu s tem 

materialom. Po nekaj šivih sem videla, da ne ve, kako mora pravilno obšiti luknjičasto obliko, 

zato sem pristopila in ji pokazala postopek (nebesedno). Ko se ji je zdelo, da je razumela, je 

pokimala, nato pa poskusila sama. Prvič je naredila pravilno, drugič pa narobe, saj je 

luknjičasti papir obrnila. Poklicala me je. Postopek sem ji pokazala še enkrat, nato je 

nadaljevala sama do konca ene strani, potem pa je spet potrebovala pomoč, ko je morala 

obšiti luknjast karton v desni smeri. Pokazala sem ji, kako naprej, nato je nadaljevala 

samostojno. Ostala sem v njeni bližini, saj se ji po nekaj šivih večkrat zgodilo, da je 

potrebovala mojo pomoč. Porabili sva približno 15 minut. V tem času se je v kotičku Dom 
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znašel deček F, ki se je spet lotil materiala pranje perila. Postopek dela s tem materialom je 

zelo dobro poznal. Pri delu z njim je bil videti zadovoljen in še posebno vesel, ko je 

uporabljal perilnik. Deček Č in deklica K sta izmenjala materiala, tako je imel deček Č zdaj 

material velika lesena pinceta, deklica K pa se je lotila materiala kovinska pinceta. Pri delu 

nista potrebujeta moje usmeritve. Deklica je skušala s perlami na modrem milnem podstavku 

ustvariti vzorec. Deček Č je imel pri delu z materialom velika lesena pinceta bližje glavo kot 

drugi otroci. Potrpežljivo je prenašal fižole iz velike oranžne posode v manjše steklene. 

Deklica N je končala svoje delo z materialom lepljenje. Med tem časom je naredila kar dva 

izdelka, ki ju je prinesla pokazat. Na prvi podlagi za lepljenje je bila hiša z okni in vrati na 

drugi pa poljubni liki, ki jih je lepila enega poleg drugega, ali pa tudi enega na drugega. 

Pohvalila sem jo, nato pa je izdelka odnesla na svojo polico, na drugo mesto v igralnico. Ko 

se je vrnila je pospravila material na svoje mesto ter odšla iz kotička Dom.  

 

Poleg teh otrok so se v kotičku nahajali še 3 dečki. Deček E je uporabljal material slano 

testo. Pri pripravi testa je bil samostojen, ker je ta material že uporabljal. V primerjavi z 

uporabo drugih materialov, ga je ta najbolj motiviral do te mere, da ga ni zmotilo zunanje 

dogajanje. Deček I je čakal, da bo končal in si je med tem časom vzel material odvijanje in 

zavijanje vijakov. Material je uporabljal prvič, vendar se je postopka natančneje naučil z 

opazovanjem drugih otrok. Matice in vijake je razvrščal pravilno. Pri večjem vijaku je imel 

težave z držo kot večina otrok do zdaj. Deček Č, ki je to opazil, mu je pokazal vodoraven 

prijem vijaka. Pri nizkih omarah je deček G uporabljal material odpiranje in zapiranje 

posodic. Pri uporabi materiala je bil samostojen in videti zadovoljen, ko mu je uspelo odpreti 

posodice eno za drugo. Material je uporabljal 13 minut. Z opazovanjem sem zaključila ob 

10.10. Otroci pa so tudi prav tako postopoma zaključevali delo z izbranimi materiali. 

 

Ugotovitve: 

Kotiček Dom ob 9. uri ni bil tako poln kot v prejšnjem tednu. Dogajanje v njem sem 

opazovala dobro uro. V kotičku se je med tem časom zadrževalo 9 otrok, od tega 6 dečkov in 

3 deklice. Opazila sem, da se je interes pri nekaj otrocih zmanjšal. Pri deklicah R in Š celo 

bolj kot pri dečkih. Prvič sta spraševali po stari obliki kotička Dom in sta ga tudi z drugimi 

deklicami pripravili v drugem koncu igralnice. Še vedno so v kotičku, kjer so bili na voljo 

samo montesorijski materiali, vztrajali isti otroci kot prejšnji teden, le da se večina ni 

zadrževala 30 minut, ampak največ 10 minut, kolikor je vzela uporaba enega montesorijskega 

materiala. Pri materialu kovinska pinceta, sem opazila, da so postajali ustvarjalni. S perlami 

na milnem podstavku so ustvarjali nove vzorce. Ta vrsta montesorijskega materiala s 

področja vaj vsakdanjega življenja je pri otrocih tudi drugače zelo priljubljena. Menim, da so 

ga zelo hitro usvojili. Le redko sem morala pri otrocih, ki delajo s tem materialom, popraviti 

prijem pincete. Deček s posebnimi potrebami je zelo rad vzel to vrsto montesorijskega 

materiala. Pri montesorijskem materialu lepljenje sem opazila, da so nekatere deklice 

ustvarjale motive, za razliko od prvega tedna, ko so like lepile brez posebnega cilja. Danes ni 

bilo otrok, ki bi ostale otroke pri delu samo opazovali. Enako kot v prejšnjem tednu nisem 

opazila otroka, ki ne bi vedel, kaj početi v igralnici. Gibi otrok pri delu z materiali so bili 
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koordinirani, večinoma zelo precizni. Ni bilo prisotnih stereotipov, saj so ne glede na spol 

uporabljajo skoraj vse materiale, razen dveh, ki že od začetka nista bila priljubljena, in sicer 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ter odpiranje in zapiranje posodic. Montesorijski material 

odpiranje in zapiranje posodic so uporabili, ko ni bilo drugega materiala, ki bi ga raje 

uporabljali. Večinoma so bile deklice tiste, ki so posegale po njem. 

 

Montesorijskega materiala odvezovanje in zavezovanje pentlje se v času tega opazovanja ni 

lotil še nihče od otrok. Kako otroci napredujejo pri posameznih materialih, nakazuje primer 

dečka s posebnimi potrebami, ki je ponudil pomoč drugemu dečku za napako, ki jo je tudi 

sam naredil v prejšnjem tednu s tem materialom. Pri tem dečku sem opazila, da je imel bližje 

glavo pri nekaterih montesorijskih materialih, saj je slabše videl. Otroci so zelo malo 

komunicirali med seboj. Njihova komunikacija pa je bila v tokratnem primeru dečka izražena 

kot iskanje potrditve pri ostalih otrocih, četudi mu deklica ni nič odgovorila. Pri enemu izmed 

dečkov sem opazila, da je želel uporabljati materiale, pri katerih je bil popolnoma 

samostojen. Bil je ponosen nase, ker mu je uspevalo. Rad je uporabljal montesorijski material 

velika lesena pinceta, kovinska pinceta, odpiranje in zapiranje posodic pa tudi odvijanje 

vijakov. 

 

12. dan: 22. 5 – Z opazovanjem sem začela 

ob 8.12. V kotičku se je nahajalo 7 otrok, 2 

dečka in 5 deklic. Deček H je vzel material 

šivanje. Poskušal je vdeti prejo v šivanko. 

Poleg njega je sedela deklica Š, ki je prvič 

poskuša delati z materialom zavezovanje in 

odvezovanje pentlje. Ko ji je uspelo odvezati 

vse pentlje, je zavzdihnila, držo svojega 

telesa upognila in pogled preusmerila na 

dečka H in njegov material. Prijela je za 

plastično posodo, v kateri so bile spravljene 

prejice. Dvignila jo je nad glavo, si jo 

ogledala in jo položila nazaj na mizo. Deček 

H je medtem nemoteno šival izbrano obliko luknjičastega papirja. Deklica Š je nato 

preusmeri pogled k deklici V, ki je sedi za isto mizo. Deklica V si je izbrala material 

pretakanje vode. Deklica Š jo je opazovala kar nekaj časa preden je nadaljevala delo z 

materialom oz. zavezovanju pentlje. Še vedno je vztrajala pri zavezovanje pentlje, ki je od nje 

zahtevalo kar nekaj pozornosti. Ko je približno čez 10 minut zavezovala zadnjo, si je mrmrala 

sama pri sebi. Material je nato pospravila nazaj in odšla iz kotička. Ob 8.30 sta si dve deklici 

J in K skupaj izbrali material pranje perila. Tiho sta se dogovorili, katera bo imela določeno 

nalogo (miljenje oblačila, prinašanje vode, drgnjenje, spiranje oblačila). Pri tem ju je 

opazoval deček C. Preden je prišel do njiju, se je tiho sprehodil po kotičku in si najprej 

ogledal delo otrok, ki so z materiali delali pri drugi mizi, precej odmaknjeni od prostora, kjer 

sta se nahajali deklici. Deklica L se je prvič odločila za material odvezovanje in zavezovanje 

pentlje. Prosila me je, naj ji pomagam. Pri odvezovanju je imela manj težav, kot pri 

zavezovanju. Ko je skoraj že obupala, ji je uspelo zavezati pentljo. S ponosom je nadaljevala 

Slika 21: Otroci pri uporabi montesorijskih materialov 
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delo z materialom. Še vedno je imela nekaj težav, zlasti pri ovijanju traku okrog in pri 

končnem oblikovanju pentlje na mestu, kjer je morala pentljo spraviti skozi krog iz traku. S 

tem materialom sva skupaj porabili nekaj več kot 20 minut, preden sva zaključili in ga 

pospravili. Deklica je po tem odšla iz kotička Dom.  

 

Pri nizki omari je sedela deklica M, ki si je izbrala material lepljenje. Med ustvarjanjem z 

njim si je tiho prepevala pesmico. Med časom, ko sem jo opazovala, je deček C odšel iz 

kotička Dom. Bil je samo opazovalec. Deklici M je zelo ustrezala odmaknjenost od drugih 

otrok. Pri lepljenju je bila zelo natančna, saj je skrbno razporejala oblike po lepilni podlagi. 

Nisem opazila, da bi jo med delom zmotil hrup iz sosednjih kotičkov ali pa prihod in odhod 

dečka C, ki je samo opazoval. Vsi trije otroci, ki so bili pri mizi, so vztrajali pri svojem delu.  

 

Po približno 10 minutah so se zamenjali nekateri otroci. Deklica Z si je v kotičku izbrala 

material zavezovanje in odvezovanje pentlje. Poklicala me je in prosila, da ji pokažem 

postopek. Predstavila sem ji celostno delo z materialom, nato pa je poskusila še sama. 

Začetni postopek sem ji morala ponovno pokazati preden ga je usvojila, nato sva se 

premaknili na naslednjo stopnjo, priprava pentlje. Pri tem je potrebovala večkratni prikaz in 

je že skoraj obupala, a je bila vesela , ko ji je uspelo. Delo z materialom je končala in ga 

vrnila na svoje mesto. Zanj je potrebovala več kot 20 minut. Po končanem postopku, se je 

odločila za ponovni poskus. V kotičku Dom je bilo nato šest otrok, en deček in pet deklic. 

Deklica M je še vedno vztrajala pri materialu lepljenje. Deklici K in J sta končali z 

materialom pranje perila. Zdaj je ta material samostojno uporabljala deklica O. Deklica K je 

iz pomične kovinske košare vzela material pretakanje vode in ga odnesla k mizi. Med delom z 

njim sem opazila, da je deklico K zanimalo tudi to, kar počnejo drugi otroci poleg nje. 

Največkrat je pogledala deklico O, ki je umivala oblačila. Ko sem jo čez nekaj časa spet 

pogledala, je spregovorila nekaj besed z deklicama V in M, nato pa se je posvetila svojemu 

delu. Pri pretakanju je bila precej nepozorna, zato so ji kapljice vode padle na podlago. 

Hitro je obrisala cel vrč in podlago. Deklica V, ki je prišla v kotiček Dom ob 8.30, je 

uporabljala material velika lesena pinceta. Prijem fižola s pinceto ji je šel bolje kot pa v 

prejšnjem tednu, saj se ni zgodilo, da bi ji kateri od fižolov padel na mizo ali poleg posodice. 

Deklica V, ki je pred tem uporabljala material pretakanje vode, je pri mizi začela z drugim 

materialom – odvijanje in zavijanje vijakov. Opazila sem, da ji je bil izbrani material zelo 

všeč, vendar je bil njen prijem vijaka in odvijanja matice nepravilen. Pristopila sem k njej in 

jo nebesedno popravila, deklica je pokimala in želela sama od sebe nadaljevala. Drža vijaka 

je bila pravilna, vendar je bil nepravilen prijem matice. Odkimala sem in ji ponovno 

pokazala. V tretjem poskusu je opazila napako in jo popravila. Z delom je nadaljevala. 

Deklica J, ki je prej uporabljala material pranje perila, je nato sedla za drugo mizo in 

opazovala deklico P, ki je uporablja material slano testo. Testo je bilo že pripravljeno, tako 

da ga je deklica samo razvaljala in z danimi modeli za piškote oblikovala poljubne oblike. 

Oblikovala jih toliko časa, dokler ni porabila vsega testa. Medtem ko jih je oblikovala, je 

spregovorila nekaj besed z deklico, ki jo je opazovala. Med valjanjem testa pa tega nisem 

opazila. Ko je končala, je odnesla izdelek na poličko, nad sobnim grelcem, nato se je vrnila v 

kotiček zato, da je pospravila material. Medtem si je deček Č podrobneje ogledoval material 

v pladnju (lepljenje), nato pa si je izbral material šivanje. Pri vdevanju niti v šivanko mu ni 
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uspelo prvič, zato je skušal vnovič vstaviti druge barve prejice v šivanko. Glavo je držal zelo 

blizu šivanki. V kotiček Dom je prišel tudi deček F, ki je ob opazovanju otrok pri delu usmeril 

pozornost na dečka, ki je šival. Vzel je stol, se usedel poleg njega in ga vprašal, če potrebuje 

pomoč, nato pa je ob dečkovi pritrditvi poskušal vdeti prejo v šivanko. Deček Č je odvrnil 

pogled od materiala in opazoval druge otroke pri mizi. Deček F se je trudil vdeti prejo v 

šivanko in ko mu je uspelo, je vrnil šivanko dečku Č nazaj. Ob koncu mojega opazovanja, ob 

8.59, je ob izbranem materialu šivanje vztrajal deček Č. Ostali otroci so dokončali svoje delo 

z materiali in odšli iz kotička Dom. Deček F ni vzel nobenega od materialov, po tem, ko je 

pomagal dečku Č. Deklica L je pri sosednji mizi delala z montesorijskim materialom slano 

testo. Videti je bila sproščena in zadovoljna. Poleg nje se je usedel deček C, ki je spet prišel v 

kotiček Dom. Ker ni mogel biti tiho, ji je povedal, da je on včeraj popoldan, po počitku, 

pripravil slano testo. Deklice L ni zmotila njegova pripomba, osredotočena je bila na 

pravilno valjanje testa. V tem času je v kotiček Dom prišel deček A, ki je iz pomične kovinske 

košare vzel material pretakanje vode. Z materialom se je usedel k deklici N. Med prenosom 

materiala je bil videti previden, saj je hodil počasi, pogled pa je imel usmerjen v vrč z vodo. 

Deklica N si je izbrala material odpiranje in zapiranje posodic. Opazila sem, da si je izbrala 

za delo samo tiste posodice, ki so ji bile všeč. Vse je odprla in jih pravilno razvrstila. Pri delu 

je bila osredotočena. Deček A je po nekajkratnem prelivanju vode je pospravil material in 

odšel iz kotička Dom. Opazovanje sem zaključila ob 9.15, ko nas je vzgojiteljica prosila, naj 

kotiček pospravimo. 

 

Ugotovitve: 

 

V kotičku se je v času opazovanja zvrstilo 14 otrok, od tega 5 dečkov in 9 deklic. Med mojim 

opazovanjem nihče od otrok ni taval po igralnici. Uporabljali so naslednje materiale: 

odvezovanje in zavezovanje pentlje, pretakanje vode, pranje perila, šivanje, odvijanje in 

privijanje vijakov, odpiranje in zapiranje posodic, lepljenje in veliko leseno pinceto. Do njih 

so bili pozitivno naravnani ne glede na uspešnost. Dečka sta uporabljala montesorijska 

materiala: šivanje in pretakanje vode. Presenetilo me je, da ostala dva dečka nista vzela 

nobenega izmed materialov, saj sta se v prejšnjem tednu pogosto zadrževala v kotičku Dom 

in delala z materiali. Namesto tega sta raje opazovala otroke pri delu z montesorijskimi 

materiali. Deček s posebnimi potrebami je vztrajal pri delu s katerimkoli materialom. 

Zanimivo je, da ne izbira materialov, ki so lažji, pač pa celo tiste, ki zahtevajo več 

osredotočenosti in imajo težji začetek v primerjavi z ostalimi, eden takih je npr. šivanje. 

 

Tokrat sta se dve deklici lotili materiala odvezovanje in zavezovanje pentlje. Bili sta zelo 

vztrajni, potrebovali pa sta veliko pomoči. Ena izmed deklic je porabila nekaj več kot 15 

minut, druga pa kar 20 minut. Obema je uspelo zavezati pentljo. Deklica Z se je zato, ker ji je 

uspelo zavezati pentlje, tega materiala lotila še enkrat. Bila je srečna in ponosna nase. Pri njej 

sem opazila nenatančnost pri uporabi materiala, zmotili pa sta jo tudi hrup v igralnici, ki so ga 

povzročali otroci v drugih kotičkih in gibanje otrok, ki so hodili mimo mize bodisi ko so 

opazovali otroke pri delu z montesorijskimi materiali bodisi ko so pospravili material. V 

kotičku sta bila danes tudi dva fanta, ki sta se v kotičku Dom v primerjavi s prejšnjim 

tednom, zadrževala manj časa. Lotila sta se dela samo z enim materialom, nato pa sta odšla iz 
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kotička Dom. Sklepala sem, da je bil vzrok v dogovoru, ki smo ga naredili na začetku 

prejšnjega tedna, da bi vsi otroci lahko preizkusili materiale. Ta je bil da, ko končajo delo z 

izbranim montesorijskim materialom, naredijo prostor drugim otrokom, ki še niso bili v 

kotičku tisti dan. 

 

Deklica L, ki je bila prejšnji teden opazovalka in je tudi sicer negotova, odmaknjena od 

drugih otrok v skupini, se je opogumila in prva v tem tednu vzela montesorijski material 

odvezovanje in zavezovanje pentlje. Dokaz, da je otrok sposoben daljše zbranosti, je ravno ta 

deklica, saj je material uporabljala približno 20 minut. Odvezovanje in zavezovanje pentlje se 

je prvič lotila še ena deklica, ki je prej raje uporabljala montesorijske materiale slano testo, 

lepljenje in obe pinceti. Občutek sem imela, da se ga je lotila zato, ker ni bilo na voljo 

drugega, njej že znanega montesorijskega materiala.  

 

Otroci se veliko več pogovarjajo med seboj. Zanimivo je tudi, da si veliko pomagajo. Primer 

je deček, ki je pomagal otroku s posebnimi potrebami pri šivanju, sam pa ni vzel nobenega od 

materialov. Tudi deklici, ki sta se lotili pranja perila, sta si med seboj pomagali. Besedne 

interakcije med njima ni veliko, razen na začetku pri dogovarjanju. Tudi tokrat nisem zaznala 

nikogar od otrok, ki bi se pritoževal ali da bi se sprožil konflikt. Pri vseh otrocih sem opazila 

mirnost in zadovoljstvo ob uspehu, ko so končali z delom. 

 

13. dan: 23. 5. – V kotiček Dom je ob 8.09 prišel deček F, ki je vzel material slano testo. 

Testo je bilo že narejeno, zato ni bil videti najbolj vesel, vendar se je vseeno lotil valjanja in 

oblikovanja testa. Za njim je prišel še deček H, ki je vzel material velika lesena pinceta. 

Usedel se je za mizo, popravil steklene posodice, ki so se nekoliko premaknile med 

polaganjem pladnja na mizo, nato pa je vzel pinceto, popravil prijem in začel z razvrščanjem 

fižolov. Pri prijemu fižola s pinceto ni imel težav, razmeroma hitro jih je razvrščal v steklene 

posode. Ni jih razvrščal po barvi, ampak glede na to, katerega mu je uspelo prijeti s pinceto. 

Pri mizi je sedel deček E, ki je uporabljal montesorijski material odpiranje in zapiranje 

posodic. Pri pripravi materiala je potreboval usmeritev, nato pa je nadaljeval samostojno. 

Opazila sem, da je pokrovčke poljubno razvrstil najprej v stolpce in nato posodice. Ustavila 

sem ga in mu pokazala razvrstitev 

pri prvih dveh posodicah. Pokrovčka 

sem dala na eno stran, posodici na 

drugo stran podlage. Pokimal je in 

tokrat pravilno nadaljeval. Pomoč je 

potreboval pozneje le še pri 

odpiranju črne plastične posodice, 

kjer je bilo potrebno pokrovček malo 

privzdigniti, nato pa zamakniti. Ob 

8.13 je iz kovinske košare deček G 

vzel montesorijski material šivanje. 

Stopil je do mene in me prosil za 

pomoč. Pokazala sem mu postopek Slika 22: Deček pri uporabi montesorijskega materiala šivanje 
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od začetka do konca. Ko je poskusil sam, mu s prejo ni uspelo narediti zahtevanega vzorca, 

zato sem mu postopek pokazala še enkrat. Pri vdevanju niti v šivankino uho pa ni imel težav. 

Izbral si je luknjičasti papir v obliki črke L. Pri šivanju je vztrajal, čeprav je med delom tudi 

odmaknil pogled od materiala in naredil kratek premor. Deček H je zaključil z uporabo 

velike lesene pincete. Manj kot je bilo fižolov v zbirni posodi, hitreje jih je želel prenesti. 

Zadovoljen je odnesel pladenj k nizkim omaram in sprva stopi do prostora, kjer je bil 

material pranje perila, nato pa je odšel iz kotička Dom. 

 

Kot opazovalka je bila v kotičku prisotna deklica O. Pristopila je k mizi, kjer sta bila dečka, 

nato je odšla do kovinske košare in vzela material kovinska pinceta. Usedla se je poleg dečka 

E. Iz plastične košare je vzela pripomočke, jih razvrstila na mizo in začela z delom. Deček G 

je po približno 15 minutah pospravil material šivanje in se kljub prostemu materialu 

pretakanje vode, prvič odločil za material odvezovanje in zavezovanje pentlje. Pri 

razvezovanju pentlje ni imel težav, medtem ko je za nadaljevanje postopka – zavezovanje 

potreboval prikaz. Kot do zdaj vsi otroci, ki so poskusili pred njim, je zelo mirno in zbrano 

sledil mojim navodilom. Zelo dobro je opazoval, saj mu je hitro uspelo narediti pentljo.  

 

Ob 8.23 so se v kotičku nahajali 4 otroci, od tega 1 deklica. Materiali, ki so ostali na svojih 

mestih so sledeči: prelivanje vode, lepljenje, slano testo, pranje perila, odpiranje in zapiranje 

posodic, odvijanje in zavijanje vijakov. Deklica O se je materiala kovinska pinceta lotila še 

enkrat. Prej je uporabljala milni podstavek v obliki zvezde, ki ga je zapolnila z vsemi perlami, 

zdaj pa je iz plastične košare vzela še ovalni milni nastavek. Perle je prelagala iz zvezdastega 

podstavka na ovalnega. V kotiček je vstopil še deček D, ki je stopil do pomične kovinske 

košare, vendar ni vzel nobenega izmed ostalih materialov, ampak se je odločil za material 

velika lesena pinceta, ki je bil pri nizkih omarah. To vrsto materiala je že uporabljal. Pinceto 

je držal pravilno in tudi pri prijemu fižola s pinceto ni imel težav. Za razvrščanje je porabil 7 

minut. Ob koncu je stresel posamezno stekleno posodo z razvrščenimi fižoli v veliko oranžno 

posodo, čeprav bi moral prenesti vsakega posebej. 

 

Ob 8.27 sta v kotiček prišla dečka A in H, ki sta se pogovarjala o uporabi materiala pranje 

perila. Z materialom sta stopila do mize in iz velike plastične posode vzela perilnik ter 

nadaljevala s pripravo materiala. Deček H si je oblekel zaščitno oblačilo, vzel vrč in odšel iz 

kotička Dom po vodo. Drugi deček je šel z njim. Ko sta odšla iz kotička, je deček H vprašal 

dečka A ali bo tudi on lahko natočil vodo iz vrča. Deček A mu je obljubil, da bosta to storila 

vsak enkrat. Ko sta prišla nazaj, je deček H vodo nalil v veliko plastično posodo, nato je 

predal vrč dečku A. Izbrala sta si prvo blago, ki je bilo zloženo v škatli. Deček H, ki je zadnji 

dolival vodo, je blago tudi zmočil. Skupaj sta prijela perilnik in ga poskušala dati v posodo. 

Perilnik se jima je v danem položaju premikal. Po nekaj poskusih popravljanja je deček H 

predlagal, da ga obrneta v drugo smer. Tako jima je uspelo. Deček A je držal perilnik, drugi 

deček pa je položil blago na perilnik in začel z miljenjem. Deklica O, ki je uporabljala 

montesorijski material kovinska pinceta, je končala in material pospravila nazaj v kovinsko 

košaro ter odšla iz kotička Dom. Uporabljala ga je manj kot 10 minut. Deklica J se je 

pridružila dečku in deklici pri mizi. Odločila se je za montesorijski material slano testo. 
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Preden je vzela pladenj s police, si je ogledala, ali je testo že narejeno. Zdi se, da se je ravno 

zato, ker testo ni bilo narejeno, odločila za to vrsto materiala. Pri dodajanju in mešanju 

sestavin je bila zelo samostojna, vendar ne najbolj natančna, saj je imela na pladnju nekaj 

moke in soli. Pri oblikovanju testa je preizkusila vse oblike modelčkov za piškote.  

V kotiček je prišel deček Č. Ogledal si je materiale, ki jih imajo otroci na mizi, nato je stopil 

do košare in spet izbral odvijanje in zavijanje vijakov. Pripravil je podlago in se lotil 

odvijanja. Glede na prejšnji teden in uporabo istega materiala, je bil spretnejši. Drža vijakov 

in odvijanje matice sta bila pravilna. Ob 8.45 se je v kotičku nahajalo 5 otrok. Dečka, ki sta 

prala perilo, sta veselo odnesla sušit vsak svoje oblačilo. Pri nizki leseni omari je sedela 

deklica Z, ki je tudi danes vzela material odvezovanje in zavezovanje pentlje. Začela je z 

odvezovanjem. V primerjavi z njeno prvo uporabo tega materiala prejšnji dan je bila 

spretnejša. Njena pozornost je bila usmerjena na material, ne glede na zvoke v igralnici ali 

menjavanje otrok v kotičku Dom. Uspelo ji je samostojno zavezati pentlje. Časovno je za to 

potrebovala 11 minut. Medtem ko je deklica J pospravljala material slano testo, ji je deček Č 

razložil, da bo tudi on pozneje uporabil prav ta material kot ona. Deklica je material odnesla 

nazaj na polico in odšla iz kotička Dom. Materiala se je nato lotil deček Č. Ob 9. 00 je 

deklica pri koncu z materialom odvezovanje in zavezovanje pentlje, pri tem jo je opazoval 

deček G, ki je tudi sam preizkusil svoje spretnosti s tem materialom. Dečku Č je po približno 

5 minutah ostalo le še pet vijakov in matic, ki jim mora priviti in vrniti nazaj v košaro. Dečka 

A in H, sta potem ko sta pospravila material, odšla iz kotička Dom. Istočasno sta v kotiček 

prišli deklici S in U. Ogledali sta si otroke, ki so bili še v kotičku, nato pa sta skupaj stopili do 

kovinske košare. Deklica S je vzela kovinsko pinceto, deklica U pa je počakala dečka Č, ki je 

ravno vstajal od mize, da bo pospravil material odvijanje in zavijanje vijakov. Deklica S je na 

mizo pripravila oba milna podstavka in začela s prelaganjem perl nanju. Deček Č je odšel iz 

kotička, medtem pa je deklica U vzela material odvijanje in zavijanje vijakov. Z zanimanjem 

si je ogledala vsebino košare, nato pa je izbrala najmanjši vijak in začela z odvijanjem 

matice. Na začetku sta bili tiho, potem pa deklica, ki dela s perlami, začela pogovor. Na 

kratko sta izmenjali nekaj besed, se nasmejali, nato pa nadaljevali z delom. Ob 9.08 sem 

zaključila z opazovanjem, čeprav so bili otroci še v kotičku Dom. 

Ugotovitve: 

V času opazovanja se je v kotičku Dom zvrstilo 12 otrok, od tega 5 deklic in 7 dečkov. 

Materiali, ki so jih izbrali, so bili naslednji: pranje perila, kovinska pinceta, velika lesena 

pinceta, šivanje, odvezovanje in zavezovanje pentlje, slano testo, odvijanje in privijanje 

vijakov, odpiranje in zapiranje posodic ter lepljenje. Nikogar od otrok nisem opazila, da bi se 

dolgočasil ali pa taval po igralnici. Ena od deklet je bila za kratek čas sprva opazovalka, nato 

pa je tudi sama vzela enega od montesorijskih materialov. Materiale, ki so jih vzeli, so vsi 

dokončali. Deček G je v uri opazovanja vzel dva zahtevnejša montesorijska materiala: šivanje 

ter odvezovanje in zavezovanje pentlje, kar me je presenetilo, saj je bila za oba potrebna 

velika zbranost. Po so večini otroci zbrali dva materiala in nato odšli iz kotička Dom. Pri 

izbiri montesorijskega materiala slano testo sem pri nekaterih otrocih opazila, da si raje 

izbirajo to vrsto materiala takrat, ko morajo slano testo narediti sami. Pri tem materialu je 
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običajno otrokom nastala večja količina testa, zato smo se z otroki dogovorili, da lahko 

uporabijo že narejeno testo.  

 

Med primerjavo dveh otrok, ki sta uporabljala enak material, so bile razlike prisotne, kljub 

temu, da je imel vsak material enako določen postopek uporabe, npr. montesorijski material 

šivanje. Nekateri otroci so samo obšili izbrani lik, drugi pa so z nitjo zapolnili vse luknje lika. 

Pri materialu odvezovanje in zavezovanje pentlje je bila razlika med otroki pri zbranosti. 

Nekateri so si vzeli kratek odmor in potem nadaljevali delo, spet drugi so delali z materialom 

toliko časa, dokler ni bil končan. Deklica, ki je prejšnji dan potrebovala vsaj 20 minut preden 

ji je uspelo zavezati nekaj pentelj, je danes potrebovala manj časa, kar pomeni, da otroci 

pridobijo spretnost, ki jim omogoča, da delo z materialom hitreje končajo. Kar me je posebno 

presenetilo je, da se za pretakanje vode ni odločil nihče od otrok, razen v primeru, ko je moral 

počakati na določen material, ki ga je uporablja nekdo drug. Sklepam, da je bil vzrok v tem, 

da jim ni predstavljal nobenega izziva v primerjavi s prvim tednom, saj so to delo očitno že 

dobro obvladali. Otrok s posebnimi potrebami se je večinoma držal že preizkušenih 

materialov. Najbolj pogosto je vzel material odvijanje in zavijanje vijakov. Predvidevam pa, 

da se je slanega testa lotil ravno zaradi testa, ki je ostal deklici po tem, ko je končala. Pri delu 

z enim od materialov je rekel: »Ti materiali so tako lepi.« Dokaz, da otroci dobijo veselje za 

delo z materiali je naprej to, da se vračajo k istemu materialu pa tudi, da ne odidejo iz kotička 

po prvi uporabi materiala, pač pa ostanejo v njem s preizkušanjem novega materiala, ali pa se 

vrnejo s prijateljem, tako kot je to danes storil deček H. Tudi po tem, ko sem končala z 

enournim opazovanjem, kotiček ni bil prazen. V njem se je po opazovanju nahajalo 5 otrok. 

 

14. dan: 24. 5 – Kotiček Dom je bil do 8.31 prazen. Vanj je vstopila deklica S, ki se je 

usmerila k nizki omari, kjer je bil material lepljenje. Pladenj je previdno odnesla na mizo, si 

popravila lase in pripravila material. Zaščitno podlago je vzela iz pladnja, nato je dalj časa 

izbirala podlago za lepljenje. Položila jo je na zaščitno podlago, potem je odprla stekleno 

posodico, v kateri je bilo lepilo. Iz košarice je nato vzela poljubno obliko. Pri nanašanju 

lepila je bila zelo natančna. Med tem časom so v kotiček Dom prišli še trije otroci: deček I, 

deček C in deklica L. Dečka sta v kotiček Dom vstopila skupaj. Deček I je iz kovinske košare 

vzel kovinsko pinceto in se usedel za mizo poleg deklice S. Deček C je prvič vzel material 

odpiranje in zapiranje posodic. Ko se je usedel za mizo, je s pogovorom zmotil oba otroka 

poleg sebe. Potem si je pripravil material in se posvetil svojemu delu. Opazila sem, da je 

skrbno izbiral najbolj zanimive posodice in jih odprl prej kot ostale. Zanimive pojmujem kot 

steklene, barvne, z zanimivejšimi pokrovčki. Pri postopku odpiranja ni bil natančen, prijem 

posodice je upošteval, medtem ko je bil pri odpiranju pokrovčkov s tremi prsti nedosleden. 

Deklica L si je izbrala material šivanje. Usedla se je za mizo poleg dečkov. Izbrala si je 

prejico rumene barve in trikotno obliko luknjičastega papirja. Pri vdevanju preje je bila zelo 

zbrana in previdna. Prvič ji ni uspelo, po drugem uspelem poskusu pa je začela s šivanjem. 

Pri šivanju ni potrebovala moje pomoči, saj je to vrsto materiala že uporabljala in si je dobro 

zapomnila način šivanja. Ob 8.43 je deček C končal z uporabo materiala odpiranje in 

zapiranje posodic. Deček I pa je odšel iz kotička Dom. Čez nekaj minut je v kotiček vstopila 

deklica T. Vzela je material pretakanje vode. Ko se je usedla za mizo, je pogledala deklico, ki 

je šivala in jo nato nekaj trenutkov opazovala. Potem je prijela vrč napolnjen z obarvano 
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vodo in jo pretočila v drug vrč. To je storila počasi in previdno. Medtem časom je v kotiček 

vstopil deček H, stopil do košare, si ogledal materiale, nato pa se je preusmeril k nizkim 

omaram, kjer so bili spravljeni še nekateri drugi materiali. Izbral si je material slano testo. 

Pri doziranju sestavin ni potrebuje pomoči. Testo je zamesil, vendar je vsebovalo preveč 

vode, zato me je pogledal. Pristopila sem in ga usmerila, s tem da sem mu pokazala, koliko 

moke in soli naj še doda. Razveselil se je, ko je testo dobilo svojo obliko. Uspeh je pokazal 

deklicam za mizo, ki so se mu nasmehnile. Deklica T je testo prijela s prsti, nato se je 

obrisala in pretočila vodo z vrča do konca. Vodo je pretočila štirikrat, potem je vrnila 

material na svoje mesto. Na mizi je imela pripravljen material odvijanje in zavijanje vijakov. 

Zanimivo je, da si je najprej izbrala manjše vijake. Odvijanje matic ji ni predstavljalo težav. 

Ko je deklica S vrnila material, je izbrala material velika lesena pinceta. Tudi sicer je zelo 

pogosto posegala po tem materialu. Fižole je razvrščala poljubno, izbrala je tistega, ki ji ga 

je uspelo prijeti s pinceto. Pri delu ni hitela tako kot nekateri otroci. 

 

Ob 8.50 je v kotiček vstopil deček G . Opazil je, da pri mizi ni prostora, zato se je preusmeril 

k materialu pranje perila. Med pripravo materiala se je občasno ozrl tudi okoli sebe, saj so 

ga zmotili drugi zvoki v igralnici. Odšel je po tri vrče vode. Med nošenjem je bil previden, 

čeprav ga je prvič med potjo do kotička prekinil deček I, ki ga je vprašal ali bo pral perilo in 

če mu lahko pomaga. Deček G je samo skomignil z rameni in me pogledal, nato pa sta odšla 

skupaj do posode, kjer je deček odlil vodo iz vrča. Deček I je nato izbral perilo, ki sta ga 

oprala. Dal ga je v roke dečku G in ta ga je namočil v vodo. Deček I je zatem pripravil 

perilnik in ga postavil v posodo. Medtem je deček G perilo naslonil na perilnik in vzel milo, 

da bi namili perilo. Deček I ga je vprašal, če lahko on podrgne s krtačo po perilu. Deček G 

mu je pritrdil.  

 

Ob 9.05 sta odšla iz kotička Dom deček C in deklica L. Deklica S je pospravila material 

velika lesena pinceta na svoje mesto in odšla iz kotička. Medtem časom je deček G splakoval 

perilo. Deček I ga je pri tem nekaj časa opazoval, nato pa je pustil dečka G, da je sam 

dokončal delo z materialom. Ob 9.08 je kotiček zapustil tudi deček G. Po nekaj minutah je v 

prazen kotiček vstopila deklica Z. Odločala se je med dvema materialoma, oba sta bila na 

nizkih lesenih omarah. To sta bila lepljenje in velika lesena pinceta. Odločila se je za 

material lepljenje. Usedla se je kar na stol poleg omare, kljub temu da je bilo pri mizi še 

dovolj prostora. Odločila se je za rožnato lepilno podlago in svetlejše odtenke papirnatih 

oblik. Nanašanje lepila s čopičem ji ni predstavljalo težav. Pozabila pa je na priloženo 

gobico, ki je služila za boljši oprijem lepila na podlago za lepljenje. Iz geometrijskih oblik, ki 

jih je previdno izbirala je naredila deklico. Njeno delo z izbranim materialom je trajalo 11 

minut. Ko je pospravila dani material, je izbrala še montesorijski material velika lesena 

pinceta. Ostala je na istem mestu in zamenjala samo pladnja. Ogledala si je fižole v skupni 

plastični posodi. Prijela je veliko leseno pinceto, najprej z nedominantno roko, z dominantno 

roko steklene posodice približa k sebi, preprijela pinceto v dominantno roko in začela z 

razvrščanjem fižolov. Pinceto je držala ravno na tretjini, kar ji je omogočalo spretno 

prijemanje in prenašanje fižolov. Včasih jo je spustila nazaj na pladenj in si ogledala svoje 

delo. Videti je bila zadovoljna, ko je opazila, da je razvrstila že precejšnje število fižolov. 
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Delo z materialom je končala po 14 minutah. V tem času ni bilo več v kotiček nikogar od 

otrok. Ob 9.43 je deklica pospravila material in se odpravila iz kotička Dom. Zaključila sem z 

opazovanjem. 

Ugotovitve: 

Prvič v tem tednu se je zgodilo, da je po zajtrku minilo kar 10 minut, preden so v kotiček 

prišli prvi otroci. Tudi številčno jih je bilo manj kot prejšnji dan, samo 8 (4 dečki in 4 

deklice). Uporabljali so sledeče materiale: velika lesena pinceta, kovinska pinceta, šivanje, 

pretakanje vode, odpiranje in zapiranje posodic, lepljenje, slano testo, odvijanje in zavijanje 

vijakov ter pranje perila. V primerjavi s prejšnjim tednom so bili pri delu z materiali 

samostojnejši in spretnejši, tudi s tistimi, ki so veljali za težje. Deklica S si je pogosto izbrala 

montesorijska materiala lepljenje in slano testo. Sklepam, da je bil razlog v tem, ker je nastal 

pri obeh materialih izdelek, s katerim je bila zelo zadovoljna in ga je lahko pokazala tudi 

drugim. Deček C je večinoma uporabljal materiale, ki jih je že preizkusil, danes pa me je 

presenetilo, ker je izbral montesorijski material odpiranje in zapiranje posodic. Opazila sem, 

da je bil pri triprstnem prijemu nedosleden. Mislim da zato, ker je od njega zahteval veliko 

koncentracije. Deček I je posegal po materialih, ki so mu bili že znani, saj ni poskusil 

nobenega drugega materiala. Najbolj pogosto je vzel material kovinska pinceta ali pa se 

odločil za material pranje perila. V kotičku se ni zadrževal veliko razen, kadar je bil v kotičku 

skupaj z njim še kdo. Velikokrat je bil prisoten kot opazovalec.  

 

V primerjavi s prvimi dnevi tega opazovanega tedna so otroci po večini vzeli le en material in 

nato odšli s kotička Dom. Deklica L ni več potrebovala pomoči pri šivanju. Pri materialu 

lepljenje sp otroci pogosto pozabljali na uporabo gobice. Napredek pa sem opazila pri 

lepljenju manjših geometrijskih oblik, kjer je natančen nanos lepila težji. Otroci so se trudili, 

da bi bili njihovi gibi natančni. Pri uporabi kateregakoli materiala so bili aktivni, saj so morali 

upoštevati postopek, hkrati pa so razvijali ustvarjalnost, kar sem najbolj opazila pri materialu 

kovinska pinceta. Deklica T, ki je uporabljala montesorijski material pretakanje vode, se ni 

pogosto zadrževala v kotičku Dom. Kadar pa je bila v kotičku Dom, je vzela materiale, pri 

katerih je bila lahko popolnoma samostojna in za katere je presodila, da jih bo zmogla 

dokončati. Po eni uri sem opazovanje zaključila, čeprav so bili otroci v kotičku Dom še 

vedno aktivni. 

 

15. dan: 25. 5. – Z opazovanjem sem začela ob 8.20. Trenutno v kotičku ni bilo nobenega 

otroka. Po približno 10 minutah je v kotiček vstopila deklica M. Usedla se je k nizkim 

omaram. Pladenj z materialom velika lesena pinceta je primaknila bližje k sebi. Z 

dominantno roko je plastično zbiralno posodo prestavila na sredino pladnja, nato storila 

enako še z manjšimi steklenimi posodicami. Na začetku je razvrščala postopno po en fižol, 

vendar neodvisno od barve le-tega. Ob 8.26 je v kotiček vstopila deklica U, pogledala 

deklico, ki je bila že v kotičku, nato je svoj korak preusmerila do kovinske košare z ostalimi 

materiali. Vzela je material odvijanje vijakov in se usedla k nizkim omaram, poleg deklice M, 

kljub temu da je bila miza prosta. Deklica M je prekinila z delom, odložila pinceto in 

spregovorila nekaj besed z deklico U. Ta je medtem pripravljala podlago, na katero je 
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polagala vijake. Deklica M je nadaljevala z delom. Ker je bila že proti koncu, je s pinceto 

prijela tudi po dva fižola hkrati, če sta bila enake barve. Deklica U je nekaj trenutkov 

izbirala, s katerim vijakom bo začela. Odloči se je za najdaljšega. Prijem vijaka in matice je 

bil pravilen. Odvijanje ji ni predstavljalo težav. Občasno je pri delu s pogledom sledila 

deklici poleg sebe. Za vijake je naredila posebno kolono, enako tudi za matice. Pri vsakem 

naslednjem odvitem vijaku je bila ob uspehu videti zadovoljna. Medtem je deklica M 

pospravila fižol nazaj v plastično zbirno posodo. Deklica U ji je tik preden je želela oditi po 

drug material rekla, naj pogleda, kaj ji je že uspelo narediti. Deklica M se ji je nasmehnila in 

prijela najmanjšega od ostalih vijakov v košari, ga ponudila deklici U in ji rekla, naj odvije 

še tega. Deklica ga je vzela in začela z odvijanjem matice. Deklica M je pladenj nato samo 

pomaknila nazaj na svoje mesto.  

 

V kotičku sta se po 10 minutah pojavila tudi dva dečka. Deček F je vzel material kovinsko 

pinceto, deček Č pa se nekaj časa odločal, kateri material bi izbral. Ogledoval si je tudi delo 

deklice pri nizkih omarah. Odločil se je za material odpiranje in zapiranje posodic. Usedel se 

je za mizo poleg dečka F. Deklica M se je potem, ko je pospravila pladenj z materialom, 

odločila za material šivanje. Tokrat je sedla za mizo poleg dveh dečkov. Najprej je nekaj 

trenutkov izbirala med barvami prej, nato je enako storila še pri luknjičastih oblikah. Izbrala 

si je obliko črke L. Deček F je s kovinsko pinceto spretno zlagal perle na plastični podstavek. 

Le enkrat sem opazila, da mu je perla padla na mizo. Deklici M je uspelo po prvem poskusu 

vtakniti prejo v šivankino uho. Tudi pri šivanju ni imela težav, odloči pa se je, da oblike ne bo 

obšila, ampak je s prejo luknjice zapolnila vodoravno od leve proti desni. Dečka sta na vsake 

toliko časa izmenjala nekaj besed, npr. kadar je deček pokazal drugemu otroku, kako je odprl 

eno od posodic ali, ko je drugi naredil zanimivo shemo s perlami. Deklica U, ki je pri nizkih 

omarah ostala sama je ob 8.40, pospravila material in se usedla za mizo poleg deklice M. 

Opazovala je otroke pri delu z materiali, še posebej deklico, ki je šivala. Pobliže si je 

pogledala prejice, ki so ostale v pladnju. V kotičku so se tisti čas nahajali štirje otroci. 

Uporabljali so naslednje materiale: odpiranje in zapiranje posodic, kovinska pinceta, 

šivanje, ena od deklic pa je le opazovala. 

 

Ob 8.42 je prišla v kotiček Dom še deklica K, ki je vzela material slano testo. Testo je morala 

narediti sama. Deček B je ob prihodu v kotiček Dom zagledal deklico K, ki je začela s 

pripravo testa. Priključi se ji je pri mizi. Usedel se je in brado naslonil na roko. Nekaj časa jo 

je opazoval, ko je deklica z leseno lopatko iz plastične posode prenašala moko. Med 

prenašanjem se ji malo moke raztreslo po pladnju. Deček ji je povedal, da se je tudi njemu 

zgodilo enako. Deklica je previdno nadaljevala z doziranjem moke v kozarec. Deček je vstal 

in si iz kovinske košare vzel material pretakanje vode. Deklica U se je začela pogovarjati z 

deklico K, medtem se je deček B usedel za drugo mizo, kjer je bil sam. Ko se je usedel, si je z 

zanimanjem pogledal barvo vode, v kateri so plavale tudi bleščice. Deklici M je uspelo v tem 

času zašiti polovico izbrane luknjičaste oblike. Deček F je končal z izbranim materialom, 

pospravil material, se ozrl po obeh mizah, se približal mizi, kjer je bil deček B, nekaj časa 

obstal, nato pa odšel iz kotička Dom. V kotiček Dom je prišel deček E, ki je vzel material 

velika lesena pinceta in se usedel za drugo mizo poleg dečka B. Deček Č je zaprl še zadnjo 

posodico. Mrmral si je, ko je zlagal podlago, ki jo je nato vrnil nazaj v košaro. Vstal je od 
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mize in pospravil material na polico ene izmed nizkih omar. Ob 8.50 je bilo v kotičku 

prisotnih 6 otrok. Deklica K je mesila testo. Njeno početje je za nekaj časa zmotilo druge tri 

otroke, zato so prekinili z delom na materialih do te mere, da so si ogledali njeno početje. 

Deklica U je ugotovila, da moti deklico K pri delu z materialom, saj se ta ni več pogovarjala 

z njo, zato je vstala od mize in odšla iz kotička Dom. Deklica K je bila vesela, ko ji je sami 

uspelo narediti testo. Vzela ga je iz posode in položila na prej pripravljen papir za peko. 

Začela je z valjanjem, pri tem se ji je papir premikal. Ko je valjala drugič, je bolj preusmerila 

težo telesa na valjar in tako ji podlaga ne več drsela, testo pa se ji je lepo razvaljalo.  

 

Deček Č je odšel iz kotička Dom. Deček B pa je zelo previdno prvič iz vrča prelil vodo. 

Pogled je imel usmerjen na vodo z bleščicami. Za tem je iz vrča prelil vodo še štirikrat. Prvič 

je bil pri prelivanju previden ob ponovnem prelivanju, pa je bil manj pozoren in natančen. 

Zato se mu je zgodilo, da se mu je voda polila po plastični košari. Pobrisal jo je z gobico, ki 

je bila poleg. Deklica M je končala s šivanjem, zato je prejo iz luknjic skušala dobiti s 

pomočjo šivanke. Zapolnila je vse luknje in bila videti zadovoljna z izdelkom. Ob 8.53 je v 

kotiček prišel deček H, stopil do kovinske košare, iz katere je vzel montesorijski material 

kovinsko pinceto. Usedel se je za mizo, kjer sta sedela deček in deklica. Deklica K je z 

modelčki oblikovala različne oblike testa. Prvič je vtisnila modelček v slano testo na sredini 

in ne ob robu, tako kot bi morala. Iz testa je zato dobila precej manj oblik, potem pa je 

zvaljala še preostalo testo. Pri vtiskovanju sem opazila, da je modelček položila ob rob 

slanega testa. Ob 9.08 je zapustila kotiček Dom. Deček B je končal s pretakanjem, material 

vrnil v kovinsko košaro in odšel iz kotička. Deček H si je na mizo pripravil oba milna 

podstavka. Perle je zlagal po vrsti, eno poleg druge. Ko je zaključil, se je lotil drugega 

podstavka, ovalnega, pri katerem je perle zalagal po robu. S perlami je zapolnil vse 

vdolbinice ob robu milnega podstavka. Perle, ki so mu še ostale, je razvrstil vodoravno od 

leve proti desni, po sredini podstavka. Zadovoljen s svojim novonastalim vzorcem je poskusil 

podobno tudi pri zvezdastem podstavku. Oblikoval ga je tako kot večina otrok. Najprej je 

zapolnil vse vdolbinice zvezdastega milnega podstavka, nato je prekinil z delom, se ozrl 

okrog sebe in ugotovil, da sta z deklico K ostala sama v kotičku.  

 

Deklica K je čez nekaj časa pospravila za seboj. Iz kotička Dom je odšla ob 9.05. Deček H je 

z zvezdastega podstavka odstranil nekaj perl in si ogledoval spremembe vzorca, ki je nastal 

zaradi manjšega števila perl. Pinceto je nato odložil in si ogledal narejeni vzorec. S pinceto 

je prijel perlo in jo položi nazaj v zbirno plastično posodico. Pri prenašanju perl je bil zelo 

previden. Večinoma mu je uspelo, samo dve perli sta se mu odkotalili z milnega podstavka. 

Ob 9.11 je pospravil montesorijski material v kovinsko pomično košaro in odšel iz kotička. 

Do zaključka opazovanja, 9.20 ni bilo nikogar več v kotiček Dom.  

 

Ugotovitve: 

Z opazovanjem kotička sem začela ob 8.20, v njem ni bilo takrat še nobenega otroka. Število 

otrok je v primerjavi z začetkom tedna upadlo tako v skupini kot tudi v kotičku Dom. Manjša 

prisotnost otrok v skupini je vplivala tudi na manjše število otrok, ki so se v času opazovanja 

zvrstili v kotičku. Prisotnih je bilo 8 otrok, od tega 3 deklice in 5 dečkov. Izbrali so si 
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montesorijske materiale: šivanje, slano testo, odvijanje in zavijanje vijakov, prelivanje vode, 

velika lesena pinceta in kovinska pinceta. Materiale so v tem tednu vidno usvojili, saj so zelo 

bili samostojni tudi pri materialih, pri katerih so prej potrebovali mojo pomoč kot sta na 

primer šivanje ali slano testo. Opazila sem, da je dobro poznavanje materialov otroke 

vzpodbudilo še k drugačnim rešitvam. Primer je deček H, ki je perle na milnem podstavku 

razvrstil v dva drugačna vzorca. Bil je podobno ustvarjalen kot deček B v prejšnjem tednu. 

Ravno tako deklica M, ki je pri šivanju uporabila drugačno tehniko. Hkrati sem opazila, da 

jih ravno poznavanje lahko zavede v neprevidnost, kot se je to zgodilo dečku, ki je prelival 

vodo iz vrča in se mu je ta polila. Pri vseh otrocih sem opazila, da so se lotili materiala 

organizirano, nisem opazila, da ne bi vedeli, kako začeti, kot v prvem tednu, ko so materiale 

dobili prvič in so potrebovali več pomoči. Deklica, ki je uporabljala material odvijanje in 

zavijanje vijakov, je dobila še večji zagon za nadaljevanje, ko se je druga deklica odzvala s 

tem, da ji je ponudila drug vijak. Deklica U je bila v kotičku pozneje samo opazovalka, 

vendar je z zanimanjem opazovala delo deklice M, morda zato, ker je bila vesela njenega 

uspeha pri izbranem materialu. Otroci so se kar dolgo zadrževali v kotičku Dom, največkrat 

pa so vzeli vsak samo po en montesorijski material in ne več. Deklici M je očitno pozornost 

oz. zanimanje za izbrani material proti koncu padlo, ko je z leseno pinceto prenesla dva fižola 

hkrati, namesto enega. Zanimivo je, da je deček H, kljub temu da je na koncu ostal sam v 

kotičku in to opazil, vseeno nadaljeval z delom. Najbolj pa je videti zadovoljen z 

novonastalim vzorcem. Deček Č je proti koncu dela z montesorijskim materialom odpiranje 

in zapiranjem posodic pričel z mrmranjem. Menim, da zaradi zadovoljstva, ker mu je uspelo 

odpreti vse posodice. 
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4.5 4. teden: 28. 5.–31. 5. 2012 
 

V petek popoldan (v tretjem tednu) sem kotiček Dom preuredila tako, da sem vrnila običajne 

igrače na svoje mesto. Obenem sem naredila mejo med prostorom v kotičku, kjer naj bi se 

igrali z običajnimi igračami in na drugi strani z montesorijskimi materiali. Prostor sem ločila 

s pomočjo velike lesene postelje in s kovinsko pomično košaro, v kateri so bili montesorijski 

materiali. Iz kotička Dom sem odstranila mize in eno mizo pripravila v drugem delu kotička 

Dom, saj je bila namenjena otrokom, ki bi se morda odločili za montesorijske materiale. 

Pomembno je dejstvo, da imajo otroci običajne igrače, torej klobuke, oblačila, torbice, čevlje, 

plastične in steklene posodice v kotičku Dom na voljo čez celo leto.  

 

16. dan: 28. 5. – Takoj po zajtrku sta se ob 7. 20 deklici N in T odločili, da se bosta igrali v 

kotičku Dom. Vendar nista vzeli montesorijskih materialov, pač pa sta začeli s preurejanjem 

kotička. Med posteljo in veliko leseno omaro sta napeljali dolg bel trak. Škatlo z dojenčki sta 

umaknili iz pomične postelje, potem pa sta odšli iz kotička po blazine. Blazine sta našli v 

drugem delu igralnice. V 

kotičku sta jih razporedili tako, 

da so jima služile kot postelja. 

Sezuli sta se, nato pa sta se 

nanje ulegli. Zamišljata sta si, 

da sta muci, ki se med seboj 

igrata. Po blazinah sta se smeje 

valjali. Po 10 minutah je bil 

kotiček Dom poln igrač. 

Medtem nihče od drugih otrok 

ni prišel v kotiček po 

montesorijski material. Deklica 

T je pokrila deklico N čez noge. 

Deklica N je zatem postala 

mačji mladič in je povedala, da 

je lačna in žejna. Deklica T šla do dveh nizkih lesenih omar, kjer je bil štedilnik in iz škatle s 

plastičnimi posodami vzela kuhalnico ter rdečo plastično posodo. Nato je vzela plastenko, 

napolnjeno z moko, in se pretvarjala, da je vanjo stresla nekaj hrane. Potem je pomešala po 

posodi ter z gibi rok iz drugih posod nakazala, kakor, da dodaja začimbe. Nato je rekla drugi 

deklici, da je že končala. Ta je prišla po vseh štirih do nje, prijela krožnik in se pretvarjala, 

da je pojedla skuhano jed. Ob 7.40 je bil kotiček zelo neurejen. Po posameznih kotih so ležale 

igrače, čevlji ter nekaj torbic. Deklici sta z igro zaključili zelo hitro. Po 15 minutah sta začeli 

s pospravljanjem. Od njune igre pa do konca mojega opazovanja ob 8.20 ni bilo v kotiček 

Dom nikogar od otrok. 

Ugotovitve: 

Tokrat sem pričakovala, da bo v kotiček Dom prišlo veliko otrok, ki se bodo igrali z 

igračami, ali pa delali z materiali, glede na to, da so bili 14 dni brez običajnih igrač, vendar 

Slika 23: Deklici med igro z običajnimi igračami 
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sta se v njem igrali samo 2 deklici. Obe sta v prejšnjem tednu spraševali po stari obliki 

kotička.  

 

Med opazovanjem njune igre sem zasledila, da sta veseli in se zabavata. V hipu, ko sta 

vstopili v kotiček Dom, sta začeli z njegovim urejanjem. Iz škatel sta vzeli pripomočke: od 

posodic do oblek. Med njuno igro je bil kotiček popolnoma razmetan. Bili sta pozitivno 

naravnani do igrač, kar pomeni, da jih nista metali ali kakorkoli drugače grdo ravnali z njimi. 

Gibi, ki sta jih uporabili pri mešanju v posodi ali pri dodajanju sestavin, so bili koordinirani, 

vendar nisem opazila povezave z gibi, ki so jih otroci uporabljali pri uporabi montesorijskih 

materialov. Pri svoji igri sta prevzeli vlogo živali. Igri ocenjujem jo predvsem kot 

domišljijsko. Vsebina njune igre se mi ni zdela naključna, saj je že v prvem tednu večina 

njihovih iger imela tako oz. podobno vsebino. V igri sem zasledila stereotipe v odnosu, ki sta 

ga imeli med seboj kot »mama in mladič«. Njuna igra ni privabila drugih deklet ali dečkov. 

Menim, da je tudi to eden izmed razlogov, zakaj je bilo igre tako kmalu konec, in sicer po 15 

minutah. Po tem času se igra ni razvila, zato sta izgubili interes tako za igrače kot tudi za 

nadaljevanje igre. Večinoma pri svoji igri nista uporabljali igrač, ki so na voljo v kotičku. 

Plastične posodice in druge pripomočke iz kotička sta uporabili samo za kratek čas, ko sta se 

pretvarjali, da kuhata, potem pa se je igra nadaljevala z njunim pogovorom. Druga drugi sta 

sledili, prav tako pa sta si med seboj izmenjavali vlogo vodje. Med njima ni prišlo do 

konfliktov, nista bili videti nezadovoljni. Med opazovanjem nisem opazila, da bi si med 

pripravljanjem kotička kakorkoli prepevali ali mrmrali, kot se je to nekajkrat zgodilo v 

prejšnjem tednu, ob uporabi montesorijskih materialov. Njuna igra se je po 15 minutah 

zaključila po mojem mnenju zato, ker ni dobivala novih dimenzij. Od 7.40 ure naprej, ko se 

je njuna igra zaključila, ni bilo nikogar, v kotiček Dom, ki bi se igral ali z običajnimi 

igračami ali delal z montesorijskimi materiali. Pričakovala sem večji interes tudi s strani 

dečkov, vendar ta dan ni bilo nobenega izmed njih v kotičku Dom. 

 

17. dan: 29. 5. – Dogajanje v kotičku Dom sem začela opazovati ob 8. 23 uri. Nekaj minut ni 

bilo v kotičku nikogar, potem pa so postopoma otroci prihajali po materiale. Deklica Z je ob 

prihodu vzela montesorijski material odvezovanje in zavezovanje pentlje. Pri materialu je 

bila zelo uspešna in vztrajna. Za cel postopek je potrebovala manj časa, kot v prejšnjem 

tednu. Material je uporabljala 15 minut. V kotičku je bila poleg te deklice tudi deklica O, ki si 

je izbrala montesorijski material lepljenje. Težko ga je izbrala, saj se je odločala za eno 

izmed barvnih papirnatih podlag. Nanjo je lepila različne like in z njimi skušala narediti 

rožico. Ob 8.40 sta bili v kotičku Dom dve deklici. Poleg njiju pa so s pomočjo običajnih 

igrač z igro začele deklice N, R in T. Deklica T je bila pri igri zelo pasivna, saj je samo ležala 

pod mizo. Igrala se je, da je otrok, ostali dve deklici pa sta skrbeli zanjo. Deklica N ji  je 

prebrala knjigo, deklica R medtem ni počela nič, bila je samo poleg ostalih dveh. Medtem 

časom je deklica P vzela iz kotička voziček z dojenčkom, na nogah pa je nosila visoke pete. 

Njena igra je bila individualna, saj je iz igre izključevala ostale deklice. Deklica T je 

zapustila kotiček ob 8.46. Deklica V se je namesto nje priključila ostalima dvema deklicama 

in tudi prevzela vlogo vodje v igri kot mama, ostali dve pa sta si izbrali vlogo živali. Dečka 

H, ki je ravno prišel mimo mene sem povabila k delu z materiali, a mi je odvrnil: »To se mi 

zdi že malo brez veze.« S tem stavkom se je obrnil in odšel v drug prostor igralnice. Deček E 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nejka Mazi, diplomsko delo 

- 86 - 

 

je vzel montesorijski material kovinska pinceta. Opazila sem, da je skušal pri delu z 

materialom poiskati bližnjice. Tako mislim zato, ker so bile kroglice že postavljene na 

plastičen podstavek, nato pa jih je z roko vračal nazaj v posodico. Material je uporabljal 

približno 5 minut, potem pa ga je pospravil nazaj v pomično kovinsko košaro in odšel iz 

kotička. Deklica Z, ki je prej uporabljala montesorijski material odvezovanje in zavezovanje 

pentlje, se je nato lotila materiala pretakanje vode. Uporabljala ga je samo nekaj minut, 

potem pa se je odločila za lepljenje. Ob 9.10 se je igra deklic N, R in V, ki so se igrale v 

kotičku poleg mize, zaključila.  

 

V kotiček Dom se je vrnila deklica T, ki se je tokrat 

odločila za material kovinska pinceta. Pri delu z 

materialom je bila zelo osredotočena. Ko ji je 

uspelo, je bila zelo zadovoljna, zato je vzela še drug 

plastični podstavek. Deklica O je bila prav tako 

zadovoljna, ko ji je uspelo prilepiti like na podlago 

za lepljenje. Izdelek mi je prinesla pokazat. Deklica 

U je samo opazovala deklici pri delu z 

montesorijskima materialoma. Ob 9.23 je deklica T 

vzela material pretakanje vode. Ko je material 

položila na mizo mi je povedala, da tudi doma 

prime vrč s tremi prsti. Vodo je nato pretočila še 

dvakrat. Deklica U se je po opazovanju deklic 

odločila za material pretakanje vode, ki ga je 

deklica T pospravila nazaj na svoje mesto, ko je 

odšla iz kotička Dom. Pri pretakanju je opazovala vodo, ki jo je točila iz vrča v vrč. Dvakrat 

je pretočila vodo, nato pa je tudi ona vrnila montesorijski material nazaj na svoje mesto. Z 

opazovanjem sem tu tudi zaključila, v kotičku Dom pa so ostale 3 deklice, dve izmed njih (J in 

S) sta uporabljali montesorijska materiala, in sicer kovinsko pinceto ter odvijanje in 

zavijanje vijakov.  

 

Ugotovitve: 

Tokrat sem morala biti pri opazovanju pozorna tako na otroke, ki so se igrali z običajnimi 

igračami, kot na otroke, ki so uporabljali montesorijske materiale. Montesorijske materiale je 

uporabljal 1 deček in 3 deklice, 4 deklice pa so se igrale z običajnimi igračami. V kotičku 

Dom se je v času mojega opazovanja zvrstilo 10 otrok. Izbrali so sledeče materiale: lepljenje, 

kovinska pinceta, odvezovanje in zavezovanje pentlje, pretakanje vode. V kotičku so bile po 

večini prisotne deklice. Pri deklici Z sem pričakovala, da bo izbrala montesorijske materiale 

in ne običajne igrače, saj se v prvem tednu ni nikoli igrala v kotičku Dom, pa tudi sicer je bolj 

zadržana in se pogosto ne vključil v igro z ostalimi deklicami. Montesorijski material 

odvezovanje in zavezovanje pentlje je eden težjih, pri katerih večina otrok ni uspela priti do 

zadnje stopnje – zavezati pentljo. Deklica Z je bila pri tem materialu zelo vešča. Predvidevala 

sem, da bo po zaključku uporabljenega montesorijskega materiala izbrala še katerega, vendar 

Slika 24: Deklica, ki uporablja montesorijski 

material kovinska pinceta 
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je odšla iz kotička. Deklica O v drugem in tretjem tednu ni pogosto posegala po 

montesorijskem materialu. Eden od razlogov je tudi njena večkratna odsotnost v vrtcu. V 

prejšnjih dveh tednih je uporabljala lažje montesorijske materiale. Tokrat je izbrala 

montesorijski material lepljenje. Veliko časa je posvetila izbiranju podlage za lepljenje. Like 

ni lepila poljubno, pač pa je iz njih na koncu sestavila rožico, kar je pomenilo, da so bili njeni 

gibi ciljno usmerjeni. Želela je ustvariti izdelek in bila pri tem ustvarjalna. Ob koncu je bila 

zadovoljna z izdelkom.  

 

Presenetila me je izjava dečka, da so se mu materiali zdeli »malo brez veze«, kar kaže na to, 

da je izgubil zanimanje zanje. Verjetno mu materiali niso predstavljajo nikakršnega izziva. 

Običajno si v montesorijskem vrtcu otroci sami izbirajo materiale, s katerimi lahko 

pridobivajo znanje. Tu pa so bili otroci omejeni le na deset, ki so jih imeli na voljo dva tedna 

in katere so v tem času nekateri že precej dobro obvladali. Deklice, ki so se igrale z 

običajnimi igračami, so si najprej pripravile prostor z blazinami pod mizo. Njihova igra je 

sicer potekala dalj časa kot v prvem tednu, bila je tudi ciljno usmerjena, vloga mame, katere 

naloga je skrb za obe živali. Vendar pa sta dve deklici prehajali med igrami: od igre z 

običajnimi igračami do dela z montesorijskimi materiali. Z blazinami so spreminle podobo 

prostora, ki so si ga izbrale za svojo igro. Igra je ostajala vsebinsko nespremenjena, kljub 

temu, da se je deklicam pridružila nova deklica in bi se dinamika v igri lahko spremenila. 

Veliko so se pogovarjale, ko so posnemale vloge, ki so si jih izbrale. Deklica T, ki je 

zaključila s skupinsko igro s pomočjo običajnih igrač, je pri uporabi montesorijskega 

materiala pretakanje vode vidno zadovoljna dejala, da tudi doma zdaj prime vrč s tremi prsti. 

Njena vloga se je pri delu z montesorijskim materialom spremenila, saj je bila pri igri z 

običajnimi igračami pasivna, medtem ko je bila pri delu z materiali zelo aktivna, 

osredotočena. Deklica U, ki je bila v prejšnjih tednih v vrtcu nekoliko manj prisotna, enako 

kot deklica T, je z zanimanjem opazovala delo z materiali, vendar ni vzela nobenega od njih. 

Tudi po tem, ko sem končala z opazovanjem, so deklice ostale v kotičku Dom in se igrale 

svojo igro. Montesorijskih materialov ni uporabljal nihče. 

 

18. dan: 30. 5. – Z opazovanjem sem začela 7.30. V kotičku so se igrali 3 otroci, od tega 1 

deček. Ob 7.55 je ena od deklic vzela krilo in čevlje ter se preoblekla. V kotičku so se z 

običajnimi igračami igrale tiste deklice (deklica P in deklica T), ki so se igrale prejšnji dan. 

Deklica P je bila mama in je imela dojenčka ter voziček. Za njo je po vseh štirih hodila 

deklica T, ki se je pretvarjala, da je mačka. Ta igra je trajala približno 5 minut, nato pa se je 

deklica T prav tako oblekla in obula, na glavo je dodala še klobuk, vendar je glasovno 

oponašala mačko. Deklica P je najprej določila pravila igre. Deček A se jima je pridružil pri 

igri. Iz kotička je vzel fotoaparat in se igral, da slika deklico T. Drugemu dečku B, ki je šel 

ravno tisti čas mimo je rekel: »Glej, kakšna je.« Ob 8.03 so se otroci sicer igrali v kotičku 

Dom, vendar z običajnimi igračami. Do zdaj še niso pokazali interesa za montesorijske 

materiale. Deklica T se je vrtela oblečena v krilo in se opazovala v ogledalu. Krilo si je nato 

nadela iz bokov na rame in se spet zavrtela. Deček A je imel pri sebi še vedno fotoaparat. 

Ležal je na blazini, poleg njega je bila tudi deklica P. Pokazal ji je fotoaparat, nato se je 

deklica P postavila pred njim in želela, da jo fotografira. Deček se je pri tem smejal in 
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oponašal zvoke bliskavice. Deklica P je nato 

stopila do deklice T in ji rekla, da morata v 

trgovino. Medtem je deček A s fotoaparatom 

odšel na drugi konec igralnice. Deklici sta vzeli 

torbici, obuli čevlje s petami in se odpravili iz 

kotička. Pri tem je deklica P s torbico podrla 

nekaj plastičnih posodic, vendar jih ni pobrala, 

pač pa jih je pustila ležati na tleh in odšla iz 

kotička Dom, skupaj z deklico T. Deček F je v 

kotiček Dom vstopil ob 8.11. Začel je prelagati 

plastične posode, pobral dva krožnika, ki sta 

bila na tleh, in poklical dečka I, naj mu pomaga 

sestaviti sadni mešalnik, saj si je želel narediti 

sadni sok za vzgojiteljico. Deček I je vzel 

pladenj s tal in drugemu dečku predlagal, da bi 

sok nalila v stekleni kozarec na pladnju. Deček 

F mu je pritrdil in hkrati mešalnik napolnil z manjšim plastičnim sadjem. Zaprl je pokrovček 

mešalnika, nekajkrat potresel in se pretvarjal, da je sok že narejen. Pri tem je mešalnik 

nagnil k steklenemu kozarcu in tako nalil sok. Oba dečka sta prijela pladenj, da bi ga odnesla 

vzgojiteljici. Deček I je predlagal dečku F, naj nese pladenj, on pa bo dal vzgojiteljici 

kozarec. Zatem sta se v kotiček vrnili deklici P in T, se na hitro slekli in sezuli, ter pospravili 

igrače, ki sta jih uporabili. Deklica T je vprašala dečka, kaj sta počela v kotičku. Deček F ji 

je razložil, nato pa je deklica P predlagala eno od družabnih iger. Ob 8. 17 so odšli vsi otroci 

(dečka in deklici) iz kotička Dom. 

 

Ob 8.20 sem nekaterim otrokom, ki so tavali po igralnici, ponudila materiale, vendar niso 

pokazali interesa zanje. Opazovanje sem takrat tudi zaključila, saj je vzgojiteljica otrokom 

ponudila lutke, za katere so imeli interes vsi otroci. 

 

Ugotovitve: 

Dogajanje v kotičku Dom sem opazovala 50 minut. V času opazovanja se je v kotičku Dom 

zvrstilo 6 otrok, od tega 4 dečki in 2 deklici. Opazovanje sem morala prekiniti, ker je 

vzgojiteljica pripravila dejavnost, za katero so se zanimali vsi otroci. Na začetku opazovanja 

sta se deklici igrali sami. Deklica T se je tako kot prejšnji dan igrala v kotičku Dom. Igra 

deklice je bila vsebinsko podobna igri prejšnjega dne. Sprva sta si izbrali odnos mama - 

dojenček, nato pa je deklica T, kot običajno, prevzela vlogo živali. Do konca opazovanja so 

se igrali z običajnimi igračami, prav tako nihče od ostalih otrok ni vzel montesorijskega 

materiala. Igra je imela svoj cilj in se razvijala naprej, ko je v kotiček vstopil še drugi deček, 

vendar samo za kratek čas, nato se njegova igra nadaljevala v vzporedni igri z drugim 

dečkom. Bila je vsebinsko drugačna od igre deklic. Oba para otrok sta uporabljala običajne 

igrače, ki so jim omogočile nadgradnjo igre: dekleti obleke in čevlje, fanta pa plastično sadje 

in posode. Med opazovanjem obeh iger nisem opazila, da bi si kdo od otrok mrmral ali 

govoril sam s sabo, njihovi gibi so usmerjeni k cilju igre, npr. kuhanje, mešanje, oblačenje …  

Slika 25: Deklici med pogovorom o nadaljevanju igre 
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Tempo igre se je spremenil samo takrat, ko se je igri priključil nov otrok. V kotičku Dom so 

se nahajali tako dečki kot deklice. Doslednost pri uporabi igrač je manjkala zlasti, ko so 

končali igro in bi morali pospraviti igrače tja, kjer so jih prvotno dobili. Med otroki ni bilo 

nobenega konflikta. Pojavil bi se lahko pri dečkih, ki sta se igrala, da bosta naredila sadni 

sok, saj bi lahko oba hotela mešalnik ali pa bi želela oba hkrati vse nesti vzgojiteljici, vendar 

sta se znala dogovoriti tako, da sta si razdelila vloge.  

 

Tokrat so bili vsi otroci do igrač pozitivno naravnani, kar pomeni, da jih ni nihče metal po 

prostoru ali kako drugače grdo ravnal z njimi. Čeprav je bil kotiček bolj urejen kot v prvem 

tednu, deklica, ki je s torbo podrla nekaj plastičnih krožnikov teh ni pospravila. V dveh tednih 

uporabe montesorijskih materialov ni pridobila občutka za red. Ta vtis je popravil deček, ki je 

pobral običajni igrači za njo, ko ju je videl na tleh in ju uporabil pri svoji igri. Proti koncu 

opazovanja se je igri spremenil tempo, postala je nedinamična, ker so se cilji večinoma 

izpolnili, običajne igrače pa jim očitno niso dajale navdiha za nadaljevanje igre. Čas igre z 

običajnimi igračami se je v kotičku Dom v primerjavi s prvim tednom podaljšal. 

 

19. dan: 31. 5. – Z opazovanjem sem začela ob 8.30. V kotičku se je tisti čas igrala 1 deklica 

in 3 dečki. Najprej je v kotiček stopila deklica T. Za svojo igro je izbrala običajne igrače. 

Vzela je plastičen pladenj in nanj zložila plastične in keramične posodice. Z žličko je 

pomešala po njih. Med tem časom sta se ji pri igri pridružila deček A in B. V posodice so 

dodali še sadje in se nato pretvarjali, da jedo sadno kupo. Igra je potekala 10 minut. Deček C 

se jim je pridružil pri igri. Ob 8.43 je deklica T prevzela vlogo mačke. Deček C ji je ovil 

okrog roke trak iz blaga. Skupaj sta se sprehajala po igralnici in se pri tem zabavala, saj sta 

se  kar naprej smejala. Večino časa sta se zadrževala na drugem koncu igralnice. Med igro 

se je deklici snel trak, deček je to opazil in ji ga ponovno ovil. Sprehodila sta se do kotička 

Dom, saj je deklica T v vlogi muce prosila za hrano. Deček C ji je v kotičku odvil trak in 

stopil do nizke lesene omare, ki je predstavljala štedilnik. Poiskala je plastične posode, 

deklica pa mu je pri kuhanju pomagala. 

 

Deček A je zapustil kotiček, nato pa se je ob 8.49 vrnil skupaj z deklico P in dečkom B, s 

katerim se je tudi sicer rad igral v paru. Deklica P se je usedla na posteljo, kjer so bili 

zloženi dojenčki. Dečka sta medtem stopila do lesene nizke omare, kjer je bil štedilnik. Začela 

sta z razporejanjem posodic ter kuhanjem. V kotiček je stopil še deček E. Ko se je želel 

vključiti v njuno igro, ga je deček A brcnil, ker vztrajal pri tem, da bo on tisti, ki bo kuhal 

kosilo. Posodo sta vlekla vsak k sebi, nato pa jo deček E spustil in nezadovoljen odšel iz 

kotička Dom. Ob 9.00 še vedno nihče od otrok ni vzel montesorijskega materiala. Deklico T 

in dečka C je pri igri zaradi pretiranega gibanja po igralnici ustavila vzgojiteljica in jima 

ponudila dve možnosti za drugo igro: montesorijske materiale in drugačno obliko igre z 

običajnimi igračami. Odločila sta se, da se ne bosta igrala v kotičku Dom, pač pa sta v 

drugem prostoru igralnice vzela ponujene običajne igrače. Z opazovanjem sem zaključila ob 

9.15, saj se ni več nihče od otrok vrnil v kotiček. 
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Ugotovitve: 

Opazovanje je trajalo manj kot 1 uro. V njem so se igrali 4 dečki in 2 deklici. Med 

opazovanjem nisem zasledila otrok, ki ne bi vedeli, s čim in kako naj se igrajo. Vendar v 

manj kot uri opazovanja ni nihče od otrok vzel montesorijskih materialov, kljub temu, da je 

vzgojiteljica enemu paru otrok ponudila to možnost, saj se je pri njuni igri pojavila prevelika 

impulzivnost. Deklica T se je v tem kotičku igrala že prejšnja dva dni. Njena oblika igre je 

bila v primerjavi s prejšnjima dnevoma simbolna, saj je spet prevzela vlogo živali. Vsebina 

igre je bila popolnoma naključna. V primerjavi s prejšnjim dnem je skupaj z dečkom C 

vztrajala pri svoji igri, ki sicer ni imela posebnega cilja. Njuna igra je potekala linearno in se 

ni razvijala. Opazila sem veliko aktivnega pogovora, s katerim sta usmerjala igro in se 

dogovarjala med seboj. Na začetku se je igra dečka A tako kot pri deklici T začela v 

individualni obliki, potem pa so se jima pridružili še ostali otroci. Tako je pri dečkih nekaj 

časa prevladovala skupna igra, ki pa se je zaradi konflikta s tretjim dečkom, ki je prišel 

pozneje v kotiček, spremenila v igro v paru. Razlog konflikta vidim v tem, da deček A ni znal 

obdržati samokontrole in je agresivno odreagiral, ko se je pojavilo navzkrižje interesov med 

njim in dečkom E. Sicer je igra dečkov potekala vzporedno z igro deklice T in dečka C. 

Dečka z običajnimi igračami večinoma nista bila najbolj previdna, čeprav so bili njuni gibi 

ciljno usmerjeni, saj je eden od dečkov zlagal plastične krožnike enega na drugega. Nekajkrat 

sem opazila, da sta med iskanjem pravega krožnika ali pribora impulzivno ravnala z 

igračami, nekatere sta pustila tudi nepospravljene. Menim, da njuna igra ni bila stereotipna in 

toga, vendar je bila predvidljiva glede na igro v prvem tednu in v prvih dneh tega tedna. 

Otroci ne uporabljajo specifičnih elementov pri svoji igri, na primer podobnih gibov, kot so 

jih uporabljali pri montesorijskih materialih v prejšnjih dveh tednih. Igra pa je imela tako pri 

dečku in deklici, kot pri drugih dveh dečkih predvidljivo in specifično vsebino: priprava 

sadne kupe in igra vlog v vlogi živali in skrbnika. Zelo podobno prejšnjim igram v drugih 

dneh. Obe skupini otrok sta videti pri igri zadovoljni, še posebno dečka, ko sta skupaj končala 

»sadno kupo« za vzgojiteljico. 

 

20. dan: 1. 6. – Z opazovanjem sem začela, ko so ob 8.20 prišli v kotiček Dom prvi trije 

dečki. Zadnji dan so se v kotičku igrali deček A, B in C. Izbrali so si običajne igrače. Deček B 

je vzel plastično posodo in kuhalnico. Deček A mu je v posodo dal plastično zelenjavo, prvi 

deček se mu je nasmejal in pomešal s kuhalnico po posodi. Tretji deček pa je poskušal 

sestaviti plastični mešalnik, ki ga je nato napolnil s sadjem. Posodo je stresal gor in dol, 

potem pa je sadje stresel v dva plastična krožnika in nesel drugima dvema dečkoma ter jim 

rekel, da jima je pripravil sladoled. Dečka sta vzela krožnika in se pretvarjala, da sta ga 

pojedla, nato sta krožnika vrnila dečku C. Ta ju odložil na leseno omaro. Deček B je spet 

mešal po posodi, deček A pa se je igral, kot da toči sok v plastične kozarce. Deček C si je 

nadel enega izmed klobukov in odšel iz kotička. Ta zapis je zajemal 8 minut igre. Nihče od 

otrok ni vzel nobenega od montesorijskih materialov. Dečka sta se usedla na posteljico ob 

steni in umaknila dojenčke. Igrače, ki sta jih prej uporabljala, so ležale na tleh. V kotiček je 

prišel nazaj deček C. Povabil ju je, naj gresta z njim kot gasilca pogasit požar, ki naj bi bil 

na drugem koncu igralnice. Dečka sta sprejela povabilo, iz kovinske košare vzela klobuke in 

tako so se vsi odpravili »gasiti požar« na drug konec igralnice. Deček C je vzel iz škatle še 
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gasilsko cev - daljši, bel trak blaga, ki ga je povlekel za seboj. Ko so pogasili požar, so trak 

vrnili nazaj v škatlo. V kotiček Dom so se odpravili »na pivo« na pobudo dečka A. Vsi trije iz 

so iz police vzeli visoke plastične kozarce, se usedli na tla in se pretvarjali, da pijejo vsak 

svojo pijačo. Deček B je rekel drugima dvema, da so dobro pogasili požar, druga dečka sta 

mu prikimala, nato je deček C dodal, da je bil on tisti, ki ga je prvi videl in ju poklical na 

pomoč. Potem so plastične kozarce vrnili nazaj, prav tako klobuke in ob 8.53 odšli iz kotička 

Dom. Kotiček Dom je ostal tak, kot so ga pustili oni. Po 6 minutah sta v kotiček prišla deklica 

R in N, ki sta imeli v rokah dva plišasta psa. Obuli sta si visoke pete in oblekli krili, nato sta 

odšli iz kotička Dom do prostora, kjer sta si že prej pripravili blazine. Tam sta se usedeli in 

se igrali, da sta skupaj s kužki na klopi v parku.  

 

Po približno 15 minutah sta se deklici vrnili, si slekli oblačila in šli za eno od miz, kjer so 

ostali otroci uporabljali plastelin. Opazovanje sem zaključila ob 9.20. 

 

Ugotovitve: 

V kotičku Dom se je ta dan igralo 5 otrok, od tega 3 dečki in 2 deklici. Vsi otroci so za 

sredstvo svoje igre uporabili običajne igrače. Igrali pa se otroci, ki so bili v kotičku že prejšnji 

dan. Dečki so se igrali skupno igro, ki je bila po vsebini na začetku opazovanja enaka igri 

prejšnjega dne, vendar je igra dobila nov zagon in vsebino, ko je deček C dečkoma A in B 

predlagal novo igro, v kateri njihove vloge niso kuharji, ampak gasilci. Predvsem pri 

»gašenju požara« so bili močno motivirani, tako je prišlo med njimi do sodelovanja in 

aktivne interakcije. Med njimi ni prišlo do nobenega konflikta. Igra je imela predviden cilj, 

vendar do tega ni prišlo zaradi uporabe običajnih igrač, ampak zgolj iz njihove domišljije. 

Glede na to se je spreminjal tudi tempo igre. Nisem opazila, da bi med igro peli, ali si 

mrmrali. Kljub temu so bili, glede na prejšnji dan, bolj zbrani. Nisem opazila nikogar od 

dečkov, da bi nekaj časa strmel, ali samo pasivno opazoval igro, prav tako niso prehajali med 

igrami. Njihova druga igra je bila vsebinsko drugačna in bolj kreativna od prve, saj so 

uporabili pripomočke iz kotička: klobuke, ki so služili kot čelade, dolg bel trak, ki je 

predstavljal gasilno cev. Glede na socialni vidik igro ocenjujem kot skupinsko. V njej se je 

pojavil eden od stereotipov, in sicer, da gredo gasilci po končanem delu na »pivo«, kar so 

dečki tudi naredili.  

 

Igra deklic ni potekala neposredno v kotičku Dom, ampak izven njega. V kotičku sta se 

zadržali samo toliko časa, da sta si izbrali potrebne pripomočke za njuno igro tj. obleke in 

čevlje. Igri dečkov in deklic sta bili med seboj ločeni, vsebinsko drugačni. Igra deklic v 

primerjavi z dečki ni bila tako aktivna, večinoma sta bolj sedeli in razglabljali, da sta v službi 

in druga drugi dajali navodila, kako naj bi potekal njun delavnik. Kljub vsemu je v primerjavi 

s prvim tednom njuna igra trajala dalj časa. To je bilo zadnje opazovanje, s katerim sem 

zaključila štiritedensko raziskavo. 
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4.6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Z opazovanji v vseh štirih tednih sem dobila vpogled v otroško doživljanje sprememb kotička 

Dom in njihov odnos do montesorijskih materialov. Prvi teden kotiček Dom z običajnimi 

igračami ni zaživel, za razliko od drugega in tretjega tedna, ko so otroci komaj čakali, da 

bodo lahko uporabljali kotiček, zaradi montesorijskih materialov, ki so predstavljali nekaj 

novega. Zadrževanje v kotičku Dom podrobneje prikazuje graf 1.  

 

Graf 26: Zadrževanje otrok v kotičku Dom od prvega do četrtega tedna 

 
 

Rezultati kažejo, da je bilo v prvih treh dneh prvega tedna število otrok manjše kot v četrtem 

tednu. V četrtem tednu so bili otroci prisotni vseh pet dni. Imeli so namreč na voljo običajne 

igrače in montesorijske materiale. Kljub vsemu pa so otroci materiale v četrtem tednu 

uporabljali samo 17. dan opazovanja. V grafu 1 lahko vidimo, da je bilo ta dan prisotnih 42 % 

otrok, kar je največ v celem četrtem tednu. V drugem in tretjem tednu je bil delež otrok 

pravzaprav najvišji, kar lahko razberemo tudi z grafičnega prikaza. Rezultati prisotnosti v 

kotičku drugega tedna se gibljejo od 50 % pa do 71 %, v tretjem tednu pa od 33 % do 67 %. 

Če pogledamo rezultate prvega in zadnjega dne, pri posameznem tednu lahko opazimo, z 

izjemo drugega tedna, da je delež otrok v kotičku manjše kot v sredini tedna. To lahko 

pripišemo tudi dejstvu, da so nekateri otroci pogosto manjkali, bodisi v začetku tedna bodisi 

proti koncu tedna. Manjša skupina prisotnih otrok je tako vplivala na manjši obisk kotička 

Dom. Največje zanimanje za kotiček Dom je bilo v drugem tednu vseh pet dni, saj so 

materiali za otroke predstavljali nekaj novega. Sklepam, da je bil ravno zato obisk kotička 

Dom toliko večji. Opazovanja in pa nekatere izjave otrok kažejo na to, da otrokom, ne glede 

na spol, proti koncu tretjega tedna materiali niso bili več tako zanimivi kot v drugem tednu, 

čeprav je iz grafičnega prikaza razvidno, da zanimanje za materiale glede na delež otrok v 

tretjem tednu ni bistveno upadlo. V prvem in četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom so 

se večinoma v kotičku Dom igrali isti otroci.  
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Sicer pa se pojavlja med deklicami in dečki tudi nekaj razlik pri zanimanju za kotiček Dom in 

materiale. Podrobneje so podatki prikazani v spodnjih dveh grafih (graf 2 in 3). Ob prebiranju 

grafov pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je deklic v skupini 14, dečkov pa samo 10.  

 

Graf 27: Zadrževanje dečkov v kotičku Dom od prvega do četrtega tedna 

 
V prvem tednu so se dečki v kotičku Dom zadrževali samo zadnja dva dni. Njihovo število v 

kotičku Dom je bilo konstantno, če gledamo drugi in tretji teden, saj se jih je vsakodnevno v 

kotičku zvrstilo približno polovica – od 50 % do 80 %. Iz tega lahko sklepamo, da so jih 

montesorijski materiali pritegnili in so zato raje prihajali v kotiček Dom. Zanimanje za 

kotiček se je pri dečkih v četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom povečalo, kljub vsemu 

pa so bili številčno manj prisotni kot v drugem in tretjem tednu. V četrtem tednu jih je po vsej 

verjetnosti pritegnila vnovična sprememba kotička, pri kateri sem v kotiček Dom vrnila 

igrače, ki so jih bili vajeni v kotičku Dom. Ponovno zanimanje za kotiček Dom je pri dečkih 

vzpodbudilo dejstvo, da so imeli 14 dni na voljo samo materiale in so se jim običajne igrače 

zdele ob vrnitvi v kotiček spet zanimive. Zadnji teden mojega opazovanja ni bila v kotičku 

dnevno prisotna niti polovica dečkov. Rezultati grafa 2 kažejo, da se delež prisotnosti dečkov 

v kotičku Dom giblje od 20 % pa do 40 %, čeprav je bilo dečkov v primerjavi s prvim 

tednom v kotičku točno polovica. 
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Graf 28: Zadrževanje deklic v kotičku Dom od prvega do četrtega tedna 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da so bile deklice v kotičku Dom prisotne v vseh štirih tednih, 

podobno kot dečki. Glede na prvi teden se je njihova prisotnost v kotičku Dom od drugega do 

četrtega tedna povečala, saj se deleži v posameznih tednih gibljejo od 43 % od 79 %. V 

drugem tednu je bila gotovo vzrok za to sprememba kotička in pripomočkov oz. novosti: 

montesorijskih materialov, zaradi katerih tudi v tretjem tednu zanimanje zanje pri deklicah ni 

pretirano upadlo. Kljub vsemu pa so ravno v tem tednu nekatere deklice spraševale po stari 

obliki kotička Dom. V četrtem tednu, ko so imeli otroci na voljo običajne igrače in 

montesorijske materiale pa je zanimanje deklic za kotiček Dom precej upadlo. Delež deklic je 

bil v četrtem tednu samo še 14 %, z izjemo 22. dne, ko je bilo prisotnih 57 % deklic.  

 

Če primerjamo rezultate obeh grafov, lahko vidimo, da je prisotnost deklic med posameznimi 

dnevi v kotičku Dom skozi prve tri tedne veliko bolj nihala, medtem ko je bila, glede na graf 

2, pri dečkih prisotnost veliko bolj konstantna kot pri deklicah. V prvem in četrtem tednu so 

se v kotičku Dom v večjem številu zadrževale deklice, vendar se je število dečkov v četrtem 

tednu v primerjavi s prvim nekoliko povečalo. V drugem in tretjem tednu, ob upoštevanju 

dejstva, da je deklic več kot dečkov, je bila zastopanost obeh spolov enakovredna. Interes za 

kotiček Dom pa je bil med drugim in tretjim tednom pri obeh spolih zelo velik. To dejstvo se 

je že v četrtem tednu spremenilo, saj so bile v tem tednu, v kotičku Dom deklice večkrat kot 

dečki.  

 

S prvim ciljem diplomske naloge sem želela ugotoviti razlike v interesu otrok med prvim in 

četrtim tednom. Iz njega izhaja prva hipoteza, v kateri trdim, da se bodo otroci v primerjavi s 

prvim tednom v četrtem tednu pogosteje zadrževali v kotičku Dom, saj so imeli na voljo 

običajne igrače in materiale. Hipotezo ugotovitve opazovanj potrjujejo le v prvem delu, zato 

je potrebna dopolnitev. Vzrok daljšega in številčnejšega zadrževanja v kotičku Dom ni zaradi 

obeh možnosti: uporabe montesorijskih materialov in običajnih igrač, kot sem predvidevala v 

drugem delu hipoteze, ampak zaradi vrnitve običajnih igrač, ki so jih otroci pogrešali že v 

tretjem tednu. Takrat so prvič spraševali po njih. Nekatere deklice pa so si svoj kotiček 

kolikor se je dalo uredile na drugi strani igralnice. Razen redkih izjem ne morem trditi, da so 

montesorijski materiali v četrtem tednu enako zanimivi kot običajne igrače. Montesorijske 
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materiale sta v drugem dnevu četrtega tedna uporabljali samo dve deklici. Zaradi tega je 

drugi del hipoteze ovržen. 

 

Druga hipoteza, kjer trdim, da bodo montesorijski materiali zbujali enak interes pri deklicah 

in dečkih je potrjena, saj so rezultati opazovanj pri obeh spolih pokazali enakovredno 

zanimanje zanje. Kljub vsemu pa je opaznih nekaj razlik med deklicami in dečki. Razlike z 

deležem pogostosti uporabe montesorijskih materialov s področja vsakdanjega življenja 

prikazuje spodnja tabela 1.  

 

Tabela 1: Primerjava pogostosti uporabe montesorijskih materialov pri dečkih in deklicah 

Montesorijski material Dečki 

 

Deklice Skupaj  

f f% f f% f f% 

Pretakanje vode 7 70 9 64 16 67 

Velika lesena pinceta 6 60 10 71 16 67 

Kovinska pinceta 9 90 9 64 18 75 

Delo z vijaki 5 50 3 21 8 33 

Lepljenje 1 10 10 71 11 46 

Odpiranje in zapiranje posodic 6 60 4 29 10 42 

Pranje perila 7 70 8 57 15 63 

Slano testo 6 60 5 28 11 46 

Odvezovanje in zavezovanje pentlje 2 20 5 36 7 29 

Šivanje 5 50 4 36 9 38 

 

Rezultati tabele kažejo na to, da otroci v treh tednih med časom mojih opazovanj niso 

preizkusili vseh materialov. Največ, 75 % delež, otrok je uporabilo material kovinsko 

pinceto. Medtem ko je bil z 29 % najmanjši delež uporabe material odvezovanje in 

zavezovanje pentlje. Rezultati so potrdili to, kar sem pred potekom eksperimenta pričakovala 

tudi sama. Med dečki in deklicami se pojavlja tudi nekaj razlik glede pogostosti uporabe 

določenih materialov. 

 

Iz tabele 1 vidimo, da se je 90 % dečkov lotilo materiala kovinska pinceta. Pri deklicah 

odstotek pogostosti uporabe posameznega materiala nikjer ne preseže 80 %. Manjši delež 

pogostosti uporabe je le pri montesorijskem materialu lepljenje, samo 10 % (samo en deček) 

ter odvezovanje in zavezovanje pentlje, ki sta ga uporabila dva dečka (20 %). Za tako nizek 

delež bi lahko bilo krivo mnenje dečkov, da je npr. lepljenje material, ki bi ga morale bolj 

uporabljati deklice. Največji delež oz. material, ki so ga dečki največkrat uporabili, kar 90 % 

je bil kovinska pinceta. Pranje perila je še eden izmed materialov, za katerega bi lahko 

predvidevali, da ga bodo uporabljale bolj deklice, vendar če primerjamo odstotke so se tega 

materiala pogosteje lotevali dečki (70 %) kot pa deklice (57 %). Na izbiro materialov pri 

dečkih ni toliko vplival spol, saj so odstotki pri večini materialov primerljivi, izjema sta le 

lepljenje in odvezovanje in zavezovanje pentlje. Rezultati kažejo, da so deklice enako kot 

dečki delale z vsemi montesorijskimi materiali. Le da pri deklicah prevladuje uporaba drugih 

dveh materialov: lepljenje in velika lesena pinceta, oba materiala z 71 % deležem. Material, 
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ki so se ga v času mojega opazovanja deklice lotile v manjši meri (21 %) je bilo delo z vijaki. 

Ta rezultat je zanimiv tudi zato, ker bi lahko bil razlog nizkega deleža morebitni sklep deklic, 

da je material za uporabo namenjen bolj dečkom. Prav tako nizek delež uporabe pri 

materialih šivanje (29 %), odvezovanje in zavezovanje pentlje (36 %), slano testo (36 %) 

kaže na to, da so se deklice v primerjavi z dečki pogosteje lotevale materialov z manjšo 

zahtevnostjo.  

 

Tedensko uporabo vseh desetih montesorijskih materialov s področja vsakdanjega življenja 

glede na posameznega otroka podrobneje prikazuje tabela 10, v prilogi 4. Dečki so v tabeli 

označeni s črkami od A do I, deklice pa s črkami od J do Z. Glede na rezultate podane v 

tabeli prevladuje uporaba treh montesorijskih materialov: kovinska pinceta, ki je bila 

uporabljena s strani dečkov in deklic 23-krat, pranje perila, ki je bilo uporabljeno 22-krat ter 

pretakanje vode, ki so ga otroci uporabili 20-krat. Materialov kovinska pinceta, velika lesena 

pinceta ter pretakanje vode so se otroci lotevali tudi, kadar so čakali na točno določen 

material. Približno so ocenili, kako dolgo bo njihov sovrstnik uporabljal izbrani material in so 

se glede na to odločili, ali bodo vzeli materiale, ki so še na voljo, ali se bodo pozneje vrnili v 

kotiček. Le ko so otroci izbrani material popolnoma obvladali in ni za njih predstavljal 

nobenega izziva več, so ga popolnoma opustili. Poleg priljubljenosti je tudi to razlog, da so se 

jih večkrat lotevali. Primer je montesorijski material pretakanje vode. Materialov so se lotili 

večkrat v dnevu in tudi v tednu (podrobneje v prilogi 4). Iz tabele 10 je razvidno, da so se 

dečki pogosteje kot deklice lotevali zahtevnejših materialov. Zanimivo pa je to, da niti en 

otrok v času opazovanja ni uporabil vseh materialov. Največ materialov je preizkusil deček F. 

Delal je z 8 različnimi. Pri deklicah je bilo najvišje število uporabljenih materialov 7. Največ 

materialov sta uporabili deklici J in K. Najmanjše število uporabljenih materialov je bilo 3 pri 

obeh spolih. Rezultat je pogojen s tem, kolikokrat so bili med posameznimi tedni v kotičku. 

Zanimivo bi bilo zapisovati, kolikokrat in katere materiale so uporabljali med oz. po počitku, 

saj sem prepričana, da bi bili rezultati nekoliko drugačni. 

 

S primerjavo vseh štirih tednov s pomočjo strukturiranega opazovanja (priloga 1) in 

opazovalne sheme (priloga 2) sem ugotovila, da so se pri otrocih javnega vrtca pojavile 

spremembe v vedenju, kar pa je vsebina zadnjega cilja. S tem potrjujem tudi tretjo in hkrati 

zadnjo hipotezo, v kateri trdim, da bodo otroci pri igri v kotičku Dom v četrtem tednu v 

primerjavi s prvim tednom vztrajnejši in pozornejši, ker so s pomočjo dela z montesorijskimi 

materiali v drugem in tretjem tednu pridobili ravno na tem področju. Pri tem pa je potrebno 

poudariti, da je šlo večinoma za spremembe pri posameznikih. Prvi teden so otroci pri igri v 

kotičku Dom grdo in grobo ravnali z običajnimi igračami, kotiček je bil neurejen, a otrok to 

ni motilo. V drugem in tretjem tednu so z uporabo montesorijskih materialov postali tišji, 

mirnejši in si bolj pogosto pomagali med seboj. Razliko je potrdila tudi vzgojiteljica že v 

prvih dveh dneh, ki se je čudila, da zdržijo toliko časa ob predstavljanju montesorijskih 

materialov. Opazovanja drugega in tretjega tedna pri otrocih potrjujejo spremembe pri 

pozornosti in vztrajnosti, saj so se nekateri izmed njih v uri mojega opazovanja večkrat 

lotevali istega montesorijskega materiala, vsak material dokončali, upoštevali pravila in po 

večkratni uporabi istega materiala razvili nov vzorec – postali so ustvarjalni. Zanimivo je, 

kako so k materialom pristopali otroci, ki so čez dan v vrtcu zgolj opazovali in tisti, ki so 
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manjkali med predstavitvijo materialov. Najprej so si vzeli čas, da so si dobro ogledali 

otroke, ki so delali s tistim materialom, s katerim so želeli. To opazovanje je lahko trajalo 

tudi nekaj dni. Šele potem, ko so z opazovanjem dobro spoznali delo z materialom, so se tudi 

oni lotili tega materiala. 

 

Po uporabi montesorijskih materialov so se pri otrocih pokazali elementi, ki so jih osvojili 

tekom preizkušanja le-teh. Opazila sem jih pozneje med samo igro, ali pa so otroci sami 

pripovedovali. Primer je deklica, ki mi je v tretjem tednu dejala, da tudi doma prime vrč s 

tremi prsti. Po zaključitvi eksperimenta mi je otrok mimogrede pokazal in povedal, da si zdaj 

sam zaveže čevlje, na katerih ima vezalke. V četrtem tednu se je v splošnem sprememba 

opazila v urejenosti kotička Dom, pa tudi pri ravnanju z igračami. Posamezna specifična 

ravnanja z montesorijskimi materiali so nekateri izmed otrok prenesli tudi na običajne igrače. 

Primer je prijem skodelic z ročaji s triprstnim prijemom.  

 

Povzetek splošnih ugotovitev vseh štirih tednov je pozitiven. Prva dva dni, v drugem tednu, 

so bili otroci med preizkušanjem materialov klepetavi in so se med seboj s pogovarjanjem 

motili. Proti koncu drugega tedna in v tretjem tednu pa so le redko klepetali. Kadar so, je bila 

vsebina njihovega pogovora zadovoljstvo ob tem, ko jim je uspelo dokončati delo z izbranim 

montesorijskim materialom. Razlike med otroki so bile prisotne ne glede na spol. Nekateri so 

težje vztrajali do zaključitve, zato so si večkrat vzeli odmor, spet drugi so vztrajali brez 

prekinitve tudi 20 – 30 minut, kar se mi je zdelo neverjetno za to starost otrok. S pomočjo 

opazovalne sheme (priloga 2) sem večkrat zabeležila zadovoljstvo otrok pri delu z 

montesorijskimi materiali, ker si jih je veliko med delom tiho prepevalo. Drugi teden se je s 

tretjim tednom razlikoval po tem, da so otroci proti koncu drugega tedna začeli pri 

montesorijskem materialu kovinska pinceta in lepljenje ustvarjati svoje vzorce. Iz tega 

sklepam, da se mora otrok dobro spoznati z materialom, nato pa lahko nadgradi svoje znanje 

z ustvarjalnostjo, kar sovpada z mislijo Debre Kaye, ki pravi: »Inovacija potrebuje prakso 

bolj kot talent.« (Kaye, 2014)  

 

Nekateri otroci so v drugem tednu sami izrazili željo, da bi po počitku uporabljali 

montesorijske materiale. Šlo je predvsem za dečke. Materiale so z veseljem uporabljali, 

medtem ko so čakali, da ponje pridejo starši. Na splošno so bili otroci po spanju mirnejši, tudi 

zaradi otrok, ki so še počivali, zato sklepam, da so lažje delali, ker ni bilo hrupa v sosednjih 

kotičkih. Številčno jih je bilo v kotičku manj, največ trije otroci naenkrat. Morda pa bi bilo 

drugače, če bi imela pripravljene materiale za vse otroke v tej skupini. Čeprav bi bilo 

prostorsko to težko izvesti, saj so kotički v igralnicah majhni. Narejeni so za igro največ petih 

otrok. Kritika možnosti popoldanskega dela z montesorijskimi materiali je v tem primeru 

časovna omejenost, saj otroci niso imeli dovolj časovne svobode, da bi lahko delo z 

montesorijskim materialom dokončali. Vedeli so, da bodo kmalu odšli domov in zato so 

nekateri hiteli, da bi zaključili svoje delo. Ne glede na to, je v tretjem tednu večina otrok 

prosila starše, naj jih počakajo, da dokončajo. Starši niso bili pripravljeni na to, zato otrok 

potem ni vztrajal do konca. Pri koncentraciji otrok, ki so delali z montesorijskimi materiali 

sem opazila, da so otroci pri zahtevnejših večkrat naredili odmor. Kratek odmor so naredili s 

klepetom sovrstnika pri mizi, z odložitvijo pripomočka, ki so ga uporabljali, ali z naslonom 
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nazaj na stol in opazovanjem otrok poleg sebe. Največkrat sem to opazila pri montesorijskem 

materialu velika lesena pinceta. 

 

Otroci so v drugem tednu pogosto opazovali mojo reakcijo pri tem, ko so delali z materialom, 

medtem ko so bili v tretjem tednu samostojnejši. V tretjem tednu so se v večji meri lotevali 

težjih materialov (šivanje, zavezovanje pentlje). Triprstni prijem, ki so ga uporabljali pri 

montesorijskih materialih so nekateri prenesli tudi na uporabo plastičnih lončkov ali 

keramičnih skodelic. Proti koncu tretjega tedna pa so bolj pogosto jemali samo en material in 

po opravljenem delu odšli iz kotička. Le v enem primeru se je zgodilo, da deček ni želel 

dokončati svojega dela. Njegov razlog je bil, da se mu ne ljubi več, vendar sem mu razložila, 

kakšna pravila veljajo v kotičku. Delo z materialom je po tem končal.  

 

Otroška igra z običajnimi igračami v prvem in četrtem tednu se je preoblikovala tudi zaradi 

montesorijskih materialov. Otroci so se v kotičku Dom v četrtem tednu zadrževali dalj časa, 

več jih je bilo, igrali so se tudi dečki. Njihova igra pa je predvsem imela vsebino in cilj, česar 

v prvem tednu opazovanja nisem opazila.  

 

Ugotovitve opazovanj kažejo na to, da so se otroci z materiali naučili vztrajnosti in 

natančnosti ter veščin kot sta šivanje in zavezovanje pentlje. Nekateri med njimi so z njimi 

prvič v igralnici našli zaposlitev zase. Skozi štiritedensko raziskavo sem pridobila na 

določenih spoznanjih, ki jih lahko prenesem v prakso. Ena izmed njih je ta, da je zelo 

pomembno, kako vzgojitelj poskrbi za okolje, v katerem otrok preživi večino svojega časa, 

torej v vrtcu. Poleg tega sta urejenost in barve nekakšna »mikavna točka«, ki otroku data 

voljo za igro z npr. didaktičnim sredstvom ali s pripomočki za ustvarjanje. Primer za javni 

vrtec je lahko razvrstitev flomastrov posamezne barve po vrsti (glede na barve mavrice), 

vsako barvo v svoj razdelek, običajno pa imamo vse flomastre v enem lončku. To bi bila 

lahko ena od spodbud za otroka in povabilo k ustvarjanju.  

 

Na podlagi predstavljanja materialov sem prišla do zaključka, kako pomembna je tudi 

predstavitev igrače oz. didaktične igre, ki jo otrok izbere za svojo igro. Otrok, ki pozna 

pravila in ve, kako ravnati z didaktično igro, jo lahko igra skupaj s svojimi vrstniki 

samostojno, brez pomoči odraslega. Zaradi tega jo bo tudi pogosteje uporabljal. Ko sem 

opazila, da so nekateri otroci z materialom kovinska pinceta začeli s perlicami ustvarjati svoje 

vzorce sem ugotovila, da preko dobre osnove, v tem primeru predstavitve materiala, otrok 

samostojno svoje pridobljeno znanje nadgradi. Ko so otroci prosili, da bi nekatere materiale 

uporabljali tudi po počitku, sem dognala še nekaj pomembnega za svoje nadaljnje delo. 

Mnogi otroci v drugem starostnem obdobju v javnem vrtcu težko počivajo, nekateri izmed 

njih pa sploh ne zaspijo. Pri našem delu pa je pomembno upoštevanje individualnih 

posebnosti otroka, zato je potrebno takim otrokom omogočiti mirne dejavnosti. Montesorijski 

materiali so lahko ena izmed možnosti. Glede na izkušnje, ki sem jih pridobila, ko sem 

otrokom dala to možnost, pa so otroci še lažje sledili svojemu delu, saj je bilo okolje mirno in 

so se zaradi tega lažje osredotočili na delo z njimi.  
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Nekaterih podrobnosti v svoji raziskavi vseeno nisem dobro predvidela. Ena izmed teh je 

številno zanimanje otrok, ki so želeli delati v drugem in tretjem tednu z montesorijskimi 

materiali. Pred izvedbo raziskave nisem pomislila na to, da bo večina otrok želela delati z 

materiali. Težavo sem rešila z dodatno mizo, morala pa bi poskrbeti, da bi bilo dovolj 

materialov za vse otroke. V prvem tednu sem otrokom predstavila vse materiale, prav tako 

sem omogočila vsem otrokom, da so poskusili delo z njim takoj po moji predstavitvi. 

Izkazalo se je, da so predstavitvi dobro sledili. Težava se je pojavila v drugem tednu, saj sem 

morala nekaterim otrokom v začetku tedna ponovno pokazati pravilen postopek dela z 

montesorijskim materialom. Kljub vsemu sem z opazovanji pridobila kar nekaj izkušenj, ki 

jih bom uporabila tudi v praksi. 
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4.7 INTERVJU IN UGOTOVITVE INTERVJUJEV 
 

V nadaljevanju so predstavljena posamezna vprašanja in odgovori intervjuvanih otrok ter 

interpretacija dobljenih rezultatov. 

 

1. Kateri materiali so ti bili zelo všeč in si se z njimi veliko igral/a? 

 

S prvim vprašanjem sem otroke spraševala po priljubljenosti montesorijskih materialov. Pri 

tem vprašanju so lahko otroci našteli več montesorijskih materialov. Rezultati so 

predstavljeni v tabeli 1 in grafu 1, ki sta zaradi lažje primerjave med deklicami in dečki 

ločena po spolu.  

 

Tabela 2: Priljubljenost montesorijskih materialov s področja vsakdanjega življenja 

Montesorijski material Dečki 

 

Deklice Skupaj 

f  % f % f % 

Pretakanje vode 7 29 13 54 20 83 

Kovinska pinceta 7 29 9 38 16 67 

Slano testo 6 25 7 29 13 54 

Lepljenje 1 4 10 42 11 46 

Velika lesena pinceta 5 21 5 21 10 42 

Pranje perila 4 17 4 17 8 33 

Šivanje  3 13 3 13 6 25 

Odpiranje in zapiranje 

posodic 

4 17 1 4 5 21 

Delo z vijaki 3 13 2 8 5 21 

Odvezovanje in 

zavezovanje pentlje 

1 4 2 8 3 13 

 

Iz zgornje tabele 2 lahko razberemo razlike med odgovori deklic in dečkov pri posameznih 

materialih. Graf 4 pa prikazuje deleže odgovorov, ki so podani v zgornji tabeli. 

 

Graf 29: Priljubljenost montesorijskih materialov s področja vsakdanjega življenja 
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Vrsta materiala 

1. Kateri  materiali so ti bili zelo všeč in si se z njimi veliko igral/a?  

Dečki

Deklice
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Rezultati prikazani v tabeli 2 in grafu 4 kažejo, da je bil med otroki najbolj priljubljen 

montesorijski material s področja vaj vsakdanjega življenja pretakanje vode (83 % 

odgovorov), najmanj pa odvezovanje in zavezovanje pentlje (13 % odgovorov). Med dečki 

sta bila z 29 % odgovorov najbolj priljubljena dva montesorijska materiala: pretakanje vode 

in kovinska pinceta. Pri materialu pretakanje vode bi lahko bil vzrok v obarvanosti vode in 

prelivanjem le-te. Menim, da je bil eden izmed razlogov pri tej vrsti materiala tudi manjša 

zahtevnost. Večina otrok je delo z njim kar hitro usvojila. Glede na visok odstotek pri 

materialu kovinska pinceta predvidevam da so tudi za ta material dečki presodili manjšo 

zahtevnost. Še eden od vzrokov pa bi lahko bil izgled celotnega materiala (barva perl, 

ujemanje velikosti perl z nastavki milnega podstavka). Nekateri dečki so bili navdušeni nad 

delom s kovinsko pinceto, saj gre za pripomoček, ki ga uporabljajo predvsem odrasli. Enako 

kot pri dečkih je bil tudi pri deklicah s 54 % najbolj priljubljen material pretakanje vode. 

Menim, da je razlog isti kot pri dečkih, torej obarvanost vode, pretakanje le-te ter to, da so 

delo z materialom hitro osvojile. Poleg tega materiala sem pri deklicah zabeležila velik, 42 % 

delež priljubljenosti tudi za material lepljenje. Predvidevam, da je bil vzrok za tako veliko 

priljubljenost te vrste materiala med deklicami raznolika izbira med oblikami in barvami 

papirja in to, da so lahko končni izdelek lahko odnesle domov. Enako priljubljeni materiali 

pri deklicah in pri dečkih so: šivanje, velika lesena pinceta in pranje perila. Odstotki se pri teh 

materialih med dečki in deklicami gibljejo od 13 % do 21 %. Pri dečkih sta najmanj 

priljubljena dva montesorijska materiala: lepljenje ter odvezovanje in zavezovanje pentlje. 

Zanimivo, da je v nasprotju z deklicami material lepljenje s 4 % najmanj priljubljen pri 

dečkih. Razlog za tako majhen odstotek bi lahko bil v predvidevanje dečkov, da je material 

bolj namenjen deklicam. Medtem ko pri materialu odvezovanje in zavezovanje pentlje, ki je 

bil všeč le 4% dečkom, je vzrok gotovo v zahtevnosti materiala. Večina otrok se tega 

materiala ni lotila, ker je delo z njim vzelo veliko časa in potrpljenja. Pri deklicah je bil 

odstotek priljubljenosti za to vrsto materiala malce višji (8 %) kot pri dečkih, kljub vsemu pa 

se je, skupaj z materialom delo z vijaki, uvrstil na mesto najmanj priljubljenih materialov. 

Menim, da so deklice enako kot dečki presodile večjo zahtevnost materiala in se ga zato niso 

lotile prav pogosto. Pri materialu delo z vijaki je manjši priljubljenosti med deklicami morda 

botrovalo njihovo mnenje, da material ni pripravljen za njih, ampak za dečke. Najmanj 

priljubljen material je pri deklicah odpiranje in zapiranje posodic. Morda je bil razlog v tem, 

da posodice niso bile dovolj zanimive zanje.  

 

Rezultati, pridobljeni s tem vprašanjem, me večinoma niso presenetili, saj sem pričakovala 

podoben razplet. Glede na preglednico iz priloge 4, kjer so materiali razvrščeni po pogostosti 

uporabe, prav tako prevladujeta materiala kovinska pinceta (uporabljen 23-krat) in pranje 

perila (uporabljen 22-krat). Material pretakanje vode pa je z 20-kratno uporabo na tretjem 

mestu. Tu se, zanimivo, odgovori otrok razlikujejo z ugotovitvami opazovanj. Materiale, ki 

so glede na odgovore prvega vprašanja dobili najvišji odstotek, so otroci tudi sicer največkrat 

uporabljali. Vprašanje je bilo v tem primeru zastavljeno tako, da so otroci našteli več 

materialov. Če bi bilo zastavljeno tako, da bi otroci odgovorili samo za enega, najljubšega, 

menim, da bi prevladala med materiali kovinska pinceta in pretakanje vode. 
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2. Zakaj so ti bili oz. niso bili všeč materiali? 

 

Pri tem vprašanju sem otroke spraševala po razlogih za priljubljenost določenih 

montesorijskih materialov s področja vaj vsakdanjega življenja. V tabeli 3 in v grafu 5 sem 

številčno in grafično prikazala le razloge za »všečnost« montesorijskih materialov, saj ni 

nihče od otrok navedel nasprotnega razloga. Odgovori otrok so bili raznovrstni. V tabeli 3 in 

grafu 5 sem prikazala samo najbolj pogoste odgovore. Rezultati so ločeni po spolu zaradi 

lažjega prepoznavanja morebitnih podobnosti ali razlik. 

 

Tabela 3: Razlogi za priljubljenosti materialov s področja vsakdanjega življenja 

Odgovori otrok Dečki Deklice Skupaj 

Ker so mi všeč. 5 7 12 

Ker so zanimivi. 2 2 4 

Ker so zelo dobri. 1 1 2 

Ker so lepi. 1 1 2 

Ker so zabavni. 1 0 1 

Ker je bilo vse pospravljeno. 0 1 1 

Ker smo se naučili nečesa novega. 0 1 1 

Ker so mi otroci pomagali. 0 1 1 

Skupaj 10 14 24 

 

Glede na tabelo 3 je najbolj pogost razlog: »Ker so mi všeč.« Ostali odgovori pa predstavljajo 

bolj ali manj mnenja posameznih otrok. 

 

Graf 30: Razlogi za priljubljenosti materialov s področja vsakdanjega življenja 

 
 

Rezultati prikazani v grafu 5 kažejo na to, da je največ otrok (12) navedlo, da so jim bili 

montesorijski materiali s področja vaj vsakdanjega življenja všeč zato, ker so jim preprosto 

všeč. Temu sledijo še odgovori kot so: ker so lepi, zabavni, zelo dobri idr. Svoje odgovore so 

podkrepili še z razlago, zakaj tako mislijo. Navajam samo nekaj izmed teh odgovorov: 
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Deklica je dejala, da so ji montesorijski materiali všeč, nato pa je dodala: »Ker sem se naučila 

zavezovati… Ker prelivaš vodo.« Druga deklica je navedla, da ji je bil montesorijski material 

slano testo všeč, ker: »/…/ lahko modelčke delaš in ker mami in oči tako učita.« »Ker lahko 

primem s pinceto,« je bil odgovor še ene izmed deklic. Kot zanimive jih je prav tako ocenila 

deklica, ki je še dodala: »Ker si lahko to delal … Če rečeš da ne delat, se ne naučiš, če pa 

rečeš ja delat, pa se naučiš.« 

 

Dečki so odgovarjali sledeče: »Všeč so mi zato, ker se eni prelivajo, eni pa zato, ker se 

oblikujejo, pa ker uporabljaš pinceto.« Drugi deček pa je komentiral, da so mu všeč: »/…/ ko 

narediš, je lepo, ker sem uporabljal veliko pinceto.« Odgovor tretjega dečka pa je bil, da so 

mu všeč zato, ker se je lahko polil in ker je vse lahko poskusil. 

 

Odgovor dečka, ki so se mu zdeli materiali zanimivi, je bil: »… ker moraš nekaj ustvarjat.« 

Nekemu dečku so se zdeli zabavni, ker so mu predstavljali izziv, zato jih je ocenil takole: 

»Ker so dobri za igranje. Ne smeš se dotikat drugega »lambarja.« 

 

Odgovor dečka s posebnimi potrebami pa se je glasil: »Všeč so mi zato, ker so dobri, ker 

moraš dati po vrsti vse. Ker moraš pri prilivanju, če ti ena kapljica pade dol, moraš z gobico 

pobrisat.« Najbolj pogost odgovor dečkov in deklic je bil: »Ker so mi všeč.« Tako je 

odgovorila polovica vprašanih otrok. Pričakovala sem, da bodo otroci največkrat odgovorili 

na ta način. Na zastavljeno vprašanje sem od vseh otrok dobila pozitivne odgovore. Glede na 

njihovo razlago lahko v celoti trdim, da so bili materiali otrokom zelo všeč, nekateri še prav 

posebej.  
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3. Kateri materiali so bili po tvojem mnenju težki zate? 

 

S pomočjo tega vprašanja sem ugotavljala, kateri materiali so bili otrokom težji. Tudi 

rezultate sem v tabeli 4 in v grafu 6 zapisala ločeno po spolu. Odgovori prikazujejo, kateri 

materiali so se deklicam in dečkom zdeli težki, zahtevnejši za uporabo. Vsak otrok je imel 

možnost našteti več montesorijskih materialov, ki so se mu zdeli bolj zahtevni. 

 

Tabela 4: Mnenje otrok o vrsti montesorijskega materiala s področja vsakdanjega življenja, 

katerega uporaba je bila zanje zahtevnejša 

Vrsta montesorijskega materiala s področja 

vaj vsakdanjega življenja 

Dečki Deklice Število 

odgovorov 

Kovinska pinceta 0 1 1 

Lepljenje  1 1 2 

Pretakanje vode 1 1 2 

Noben izmed materialov 1 1 2 

Odpiranje in zapiranje posodic 1 2 3 

Pranje perila 2 1 3 

Šivanje 1 2 3 

Slano testo 1 3 4 

Velika lesena pinceta 0 4 4 

Delo z vijaki 3 8 11 

Odvezovanje in zavezovanje pentlje 6 8 14 

 

Med montesorijska materiala, ki sta po mnenju otrok najtežja zanje, ne glede na spol, sodita 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ter delo z vijaki. Za material odvezovanje in zavezovanj 

pentlje meni da je najtežji 14 otrok,. Število v tabeli 4 se lahko primerja z ugotovitvami 

opazovanj, saj je bil to eden izmed materialov, s katerim so delali le redki otroci. Tak rezultat 

sem zato že vnaprej predvidela. Zanimivo se mi zdi, da je delo z vijaki, z 11 odgovori, prav 

tako po mnenju otrok, eden izmed težjih materialov. Razlog za to bi lahko bilo samo 

vprašanje, ki so ga nekateri izmed otrok razumeli kot, da sprašujem po teži materiala, čeprav 

sem menila z vprašanjem na zahtevnost. Vendar se odgovori otrok ujemajo s prvim 

vprašanjem, kjer sem otroke spraševala po priljubljenosti in je bil ta material pri deklicah 

najmanj priljubljen. Skozi opazovanja sem pri nekaterih otrocih opazila, da so naredili 

odmor. Vijak z napol privito matico so položili na podlago, nekaj časa počakali, potem pa so 

z delom spet nadaljevali. Sklepam, da je otrokom predstavljal težavo triprstni prijem, s 

katerim mora otrok držati konec vijaka vodoravno. Ker je šlo za različne velikosti in debeline 

vijakov, je bilo verjetno to za nekatere otroke težje. Iz opazovanja otrok pri delu z materiali je 

bilo zaznati, da je pri materialu odvezovanje in zavezovanje pentlje težavnost prevladala do te 

mere, da se večina otrok ni odločila za uporabo tega materiala. Pri vseh ostalih 

montesorijskih materialih, katerim otroci pripisujejo večjo težavnost, pa ni bilo tako. 
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Za otroke najenostavnejši za uporabo so naslednji materiali: pretakanje vode, kovinska 

pinceta in lepljenje. Rezultati odgovorov iz grafa 6 kažejo, da sta tej vrsti materialov 

presodila zahtevnejšo uporabo le 2, največ 3 otroci. Za večino otrok torej ti materiali niso bili 

zahtevni. 

 

Graf 31: Mnenje otrok o vrsti montesorijskega materiala s področja vsakdanjega življenja, 

katerega uporaba je bila zanje zahtevnejša 

 
 

Rezultati iz tabele 4 in grafa 6 kažejo na minimalne razlike med spoloma, če upoštevamo 

dejstvo, da je deklic več kot dečkov. Očitna razlika med odgovori dečkov in deklic se pojavi 

pri materialu velika lesena pinceta in kovinska pinceta, kjer ju deklice izpostavijo kot bolj 

zahtevne. Deklica, ki me je presenetila, ko je montesorijski material kovinska pinceta 

označila kot težjega, je za razlog navedla to, da moraš že razvrščene perle iz milnega 

podstavka s kovinsko pinceto vračati nazaj v zbirno posodo. Za montesorijski material veliko 

leseno pinceto pa so vse deklice navedle velikost oz. težji prijem s pinceto. Medtem ko je pri 

nekaj več kot polovici dečkov (6) večjo težavnost prisodila le materialu odvezovanje in 

zavezovanje pentlje, kar sem tudi pričakovala.  

 

4. Zakaj si se težjih materialov izogibal/a? 

 

S tem vprašanjem sem otroke spraševala po vzrokih za manjšo uporabo določenih 

montesorijskih materialov. To vprašanje se deloma navezuje na prejšnje vprašanje. 

 

Vprašanje sem otrokom zastavila zato, ker sem ob opazovanju ugotovila, da se nekateri otroci 

v 14 dneh preizkušanja materialov niso odločili za določene vrste, kot na primer: 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ter odvijanje in zavijanje vijakov. Iz odgovorov otrok 

sem ugotovila, da nekateri otroci določenih materialov niso uporabili zato, ker niso poznali 

postopka. To so bili tisti otroci, ki so v prvem tednu, ko sem predstavljala materiale, 

manjkali. Največkrat so se jim materiali zdeli prezahtevni in jim posledično zaradi tega niso 

bili všeč. Pri materialu odvezovanje in zavezovanje pentlje so otroci največkrat povedali, da 
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še ne znajo zavezovati pentlje. Ena izmed zanimivejših razlag pa je bila: »Nisem se želel 

naučiti, ker ne bom imel čevljev za zavezovat.« Deček, ki se mu je zdel material pranje perila 

eden izmed zahtevnejših, pa je pojasnil: »Ker je bila posoda za nalivat vrč, ki se lahko 

razbije.« Tisti, ki so za zahtevnejše navedli odvijanje in zavijanje vijakov, so v največji 

večini dejali, da zato ker so težki oz. jih je bilo težje odvijati. Ena od deklic pa je takole 

pojasnila: »Bili so mi težki zato, ker sem jih morala držati ves čas.« Verjetno so, glede na 

njihove odgovore mislili, da jih sprašujem dobesedno, torej po teži materialov. Zanimivo je 

dejstvo, da so otroci kot drugi najzahtevnejši material navedli odvijanje in zavijanje vijakov, 

čeprav so ga pogosto uporabljali, še posebno v drugem tednu. Večkrat je poleg materiala 

odvezovanje in zavezovanje pentlje ostal material odpiranje in zapiranje posodic. Razlogov 

za to je lahko več. Morda se je otrokom zdel prelahek in zato nezanimiv. Lahko da tudi 

posodice niso bile zanje dovolj zanimive. 

 

5. Kdaj ti je bil kotiček Dom bolj všeč, preden so bili materiali v njem ali ko so bili v 

njem samo materiali ali ko so bile prisotne igrače in materiali in zakaj? 

 

S tabelo 5 in grafom 7 sem prikazala odgovore otrok na vprašanje, s katerim sem preverila, 

kdaj jim je bil kotiček Dom glede na vrsto pripomočkov za igro oz. delo najbolj všeč. Potem 

pa sem preverila še razloge za to.  

 

Tabela 5: Mnenja otrok o najprimernejši obliki kotička Dom 

Mnenja otrok o najprimernejši 

obliki kotička Dom 

Dečki Deklice Število 

odgovorov 

Ko smo imeli na voljo oboje. 7 11 18 

Ko smo imeli samo materiale. 3 3 6 

Prej, ko smo imeli samo igrače. 0 0 0 

Skupaj 10 14 24 

 

Rezultati v tabeli 5 in spodnjem grafu 7 kažejo, da nikomur od otrok kotiček Dom ni bil všeč 

takrat, ko so imeli na voljo samo igrače. Mnenja dečkov in deklic so glede na zapisane 

rezultate zelo podobna. 
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Graf 32: Mnenja otrok o zanje najprimernejši obliki kotička Dom 

 
 

Glede na zgornji graf 7 je bila večini otrok (18) sprememba kotička všeč, in sicer najbolj v 

zadnjem tednu, ko so imeli na voljo oboje. Rezultat je zanimiv, če ga primerjamo s 

prisotnostjo otrok v kotičku v zadnjem tednu, ko so imeli na voljo oboje. večina otrok takrat 

sploh ni bila v kotičku. Tudi če so bili v njem, niso uporabljali materialov, ampak samo 

običajne igrače. Otroci so svoj odgovor podkrepili s trditvijo, da so imeli s tem možnost 

izbire in ker so se v tako dopolnjenem kotičku Dom lahko več igrali. Ena deklica pa je 

odgovorila: »Zato, ker je lepa razlika.« 

 

Šestim otrokom je bil kotiček Dom najbolj všeč, ko so imeli v njem samo montesorijske 

materiale. Prvi deček je svoj odgovor utemeljil sledeče: »Ko so bili materiali, je bilo v 

kotičku več prostora.« Drugi deček je odgovoril takole: »Všeč mi je bil, ko smo imeli samo 

materiale, ker se ne igram z dojenčki.« Odgovor tretjega dečka pa je bil: »Samo materiali, ker 

se ne igram v kotičku, ne vem, kako mi je to ratal.« Deklice pa so svoj odgovor dopolnile 

takole: »Samo ko so bili materiali notri, ker si lahko v miru delal.« Spet druga deklica je 

dejala: »Ko so bili materiali, ker sem se hotela z njimi igrat.« Tretja deklica pa ni navedla 

nobenega razloga za svojo odločitev. 
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6. Kaj bi spremenil/a pri takem načinu dela z materiali? 

 

Šesto vprašanje se je nanašalo samo na uporabo montesorijskih materialov in oblike kotička 

Dom v drugem in tretjem tednu. Odgovori otrok so prikazani v tabeli 6 in grafu 8. 

 

Tabela 6: Mnenje otrok o spremembah načina dela z montesorijskimi materiali 

 

Ob primerjavi rezultatov iz tabele 6 in grafa 8 vidimo, da 12 otrok ne bi ničesar spremenilo 

pri delu z materiali. Nekaj manj otrok (8) bi spremenilo način dela z materiali. Samo 4 otroci 

pa so ostali neopredeljeni. Večina otrok je bila zadovoljna z načinom in pravili dela z 

materiali.  

 

Graf 33: Mnenje otrok o spremembah načina dela z montesorijskimi materiali 

 
 

Iz grafa 8 lahko razberemo precejšnjo razliko med odgovori dečkov in deklic. Večina deklic 

ne bi ničesar spremenila pri načinu dela z materiali, medtem ko bi večina dečkov naredila 

spremembe. Deklica, ki bi želela spremembo, je predlagala, da bi bila cela igralnica polna 

montesorijskih materialov, brez igrač, vendar samo za nekaj časa. Drug odgovor ene izmed 

deklic je bil, da bi želela, da bi bili lahko bolj glasni. Tretja deklica bi želela, da je pri uporabi 

materialov ne bi nihče motil. Pri odgovorih, ki jih navajam spodaj, pa v veliki meri otroci 

želijo spremeniti način enega izmed montesorijskih materialov ali pa neupoštevanje pravila o 

motenju otroka, ki dela z materialom s strani njihovih vrstnikov, ne pa celotnega postopka in 

pravil, ki so veljala v kotičku Dom. Podobno sem predvidevala sama. Deček bi želel, da bi 

bilo manj modelčkov pri materialu slano testo. Eden izmed dečkov bi spremenil to, da ga 

vrstniki ne bi motili. Deček s posebnimi potrebami bi želel spremembo zato, da bi uspel 

dokončati več montesorijskih materialov. Najbolj zanimiv odgovor se mi je zdel odgovor 

enega izmed dečkov: »Ja bi, zavezovanje, da bi bilo drugače zavezano. Jaz znam zavezovat, 
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6. Kaj bi spremenil/a pri takem načinu dela z materiali?   

Dečki

Deklice

Mnenja otrok o spremembah načina dela z 

montesorijskimi materiali  

Dečki Deklice Število 

odgovorov 

Brez sprememb načina igranja. 2 10 12 

Ja, spremenil/a bi. 5 3 8 

Ne vem. 3 1 4 

Skupaj  10 14 24 
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samo drugače.« Iz odgovorov otrok je razvidno, da otroci niso imeli pripomb na pravila in 

način dela z montesorijskimi materiali. Bili so zadovoljni s pravili in načinom dela z 

materiali. 

 

7. Si opazil/a kakšne spremembe pri svojih prijateljih, ko so delali z materiali, kakšne? 

 

Vprašanje se neposredno navezuje na zadnji cilj, da se bodo zaradi uporabe montesorijskih 

materialov pri otrocih pojavile spremembe v vedenju. Odgovori, ki so jih podali otroci, so 

prikazani v tabeli 7 in grafu 9. 

 

Tabela 7: Mnenje otrok o spremembi vedenja pri drugih otrocih iz skupine zaradi uporabe 

montesorijskih materialov 

Mnenje otrok o spremembi vedenja pri 

drugih otrocih iz skupine zaradi uporabe m. 

materialov 

Dečki Deklice Število  

odgovorov 

f f% f f% f f% 

Otroci, ki so opazili spremembe. 8 80 5 36 13 54 

Otroci, ki niso opazili nobenih sprememb. 2 20 8 57 10 42 

Otroci, ki se ne spomnijo nobenih 

sprememb. 

0 0 1 7 1 4 

Skupaj 10 100 14 100 24 100 

 

Rezultati tabele 7 kažejo, da je 54 % otrok opazilo spremembe pri svojih sovrstnikih zaradi 

uporabe materialov. Otroci, ki so na zastavljeno vprašanje odgovorili pritrdilno, so 

spremembo bodisi opazili pri sebi ali pri sovrstnikih. Tri deklice in en deček so menili, da so 

bili vrstniki v splošnem po uporabi materialov glasnejši, dve deklici in dva dečka pa sta 

navajala, da so bili med uporabo materialov tišji. Otroci, ki so spremembo opazili pri sebi, so 

dejali, da so se z uporabo določenega montesorijskega materiala nečesa naučili na novo ali 

pa, da so bili bolj tiho. Tem odgovorom so z 42 % zelo blizu odgovori otrok, ki niso opazili 

nobene spremembe pri svojih sovrstnikih. Zelo majhno število, samo 4 % otrok, pa se ni 

spomnilo nobenih sprememb. 
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Graf 34: Mnenje otrok o spremembi vedenja pri drugih otrocih iz skupine zaradi uporabe 

montesorijskih materialov 

 
 

Otroški odgovori se po vsebini glede na spol razlikujejo. Rezultati grafa 9 in tabele 7 kažejo 

na to, da so dečki opazili več sprememb pri sovrstnikih kot deklice. Dve deklici sta opazili 

samo to, da so bili otroci v splošnem tišji. Tri deklice so trdile, da so otroci glasnejši in dve 

deklici sta bili mnenja, da sta se z uporabo materialov nekaj novega naučili. Deklica pravi 

takole: »Ja. Bolj natančno sem lepila.« Nekateri dečki pa so za spremembo pri sebi navajali 

primerjavo rezultatov dela z montesorijskimi materiali drugih otrok. Svoja opazovanja so 

podrobneje utemeljili. Deček je odgovoril takole: »Ja, da me je prijatelj večkrat prosil za 

pomoč. Meni so večkrat kroglice padle.« Drugi deček odgovarja: »Ja, vsak posebi je 

spraševal, če mu lahko pomagaš? Meni se je večkrat polil, piškote sem naredil narobe.« 

Njuna odgovora sem interpretirala sledeče: ni običajno, da bi ju sovrstniki pri igri, kot so jo 

navajeni, prosili za kakršnokoli pomoč. Drugi del njunega odgovora pa je zgolj primerjava 

njune uspešnosti pri posameznih materialih glede na uspešnost sovrstnikov. Očitno so dečki s 

pomočjo primerjave med seboj zaznali spremembe. Zanimiva se mi je zdela tudi ugotovitev 

dečka, ki je opazil, da so bili otrocih pri uporabi materialov glasni samo v drugem tednu. 

Deček s posebnimi potrebami je opazil, da so bili otrokom materiali všeč in da so se vsi radi 

igrali z njimi. Eden izmed dečkov pa je opazil, da so se deklice v zadnjem tednu več igrale z 

dojenčki. Spremembe pri otroci so bile opažene tudi s strani obeh vzgojiteljic, ki sta opazili, 

da so otroci predvsem tišji in daljši čas v kotičku Dom. Odgovori otrok potrjujejo tudi moja 

opažanja in opažanja vzgojiteljic, da so bile spremembe zaradi uporabe materialov pri otrocih 

resnično prisotne. Presenetilo me dejstvo, da so mnenja glede sprememb zaradi dela z 

materiali med spoloma precej različna. Zanimivo je, da enako število otrok, ki so opazili 

spremembe, trdi, da so bili otroci glasnejši oz. tišji med uporabo materialov. Menim, da so se 

ti odgovori nanašali na tiste otroke, ki so bili zunaj kotička Dom. Ker so bili v kotičku tiho, 

so bili toliko bolj občutljivi na hrup okoli njih, kar potrjujejo tudi opazovanja drugega in 

tretjega tedna. 
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8. Bi imel/a materiale na voljo v vrtcu vsak dan? 

 

Otrokom sem to vprašanje zastavila z namenom, da bi preverila, ali bi želeli še kdaj uporabiti 

montesorijske materiale, če bi imeli to možnost. Odgovori so predstavljeni v tabeli 8 in 

grafično prikazani z grafom 10. 

 

Tabela 8: Mnenje otrok o vsakodnevni možnosti uporabe montesorijskih materialov 

Mnenje otrok o možnosti uporabe montesorijskih 

materialov 

Dečki Deklice Število 

odgovorov 

f f% f f% f f% 

Otroci bi imeli m. materiale v vrtcu vsak dan. 7 70 10 71 17 71 

Otroci ne bi imeli m. materialov v vrtcu vsak dan. 2 20 2 14 4 17 

Število otrok, ki jim je vseeno.  1 10 2 14 3 13 

Skupaj 10 100 14 100 24 100 

 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da bi več kot polovica otrok rada imela možnost vsakodnevne 

uporabe materialov v vrtcu. Ta odgovor potrjuje to, kar sem opazila tudi skozi svoja 

opazovanja. Otroci so materiale dobro sprejeli in radi delali z njimi. Kljub vsemu štirje otroci 

ne bi imeli materialov vsak dan v vrtcu. Tako so odgovarjali tisti otroci, ki niso bili zelo 

pogosto v kotičku Dom. Trem otrokom pa je bilo za to možnost vseeno. Eden izmed dečkov 

je svoj odgovor komentiral takole: »Če bi materiali bili, bi jih vzel, če ne, pa ne.« 

 

Graf 35: Mnenje otrok o vsakodnevni možnosti uporabe montesorijskih materialov 

 
 

Rezultati grafa 10 prikazujejo, da bi 71 % otrok, razen 17 % otrok, želela imeti možnost 

vsakodnevne uporabe materialov v igralnici. Posredno odgovori pomenijo, da so bili večini 

otrok materiali zelo všeč. Razlike med spoloma glede odgovorov so minimalne, upoštevajoč, 

da je deklic v skupini več kot dečkov. Kar 71 %, to je več kot polovica deklic, in 70 % 

dečkov bi materiale imela na voljo vsakodnevno v vrtcu. Dva dečka in dve deklici pa si tega 

ne želijo, le enemu dečku in dvema deklicama je popolnoma vseeno. Glede na to, da so vsi 

otroci delali z materiali in bili nekajkrat prisotni v kotičku tudi kot opazovalci, sem 

pričakovala dve možnosti odgovorov, tj. da bi večina otrok želela imeti materiale v vrtcu 
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vsakodnevno in da bo nekaterim vseeno, zato so me malo presenetili ti štirje otroci, ki ne bi 

želeli imeti vsakodnevno na voljo. Lahko da so povezali vprašanje z načinom poteka moje 

raziskave, namreč ko so v drugem in tretjem tednu imeli na voljo materiale, so bili v kotičku 

Dom brez običajnih igrač. Zanimivo je, da isti štirje otroci pri petem vprašanju niso bili 

mnenja, da jim je bil kotiček Dom bolj všeč v prvem tednu, ko so imeli na voljo samo 

običajne igrače, ampak ko so imeli na voljo oboje.  

 

9. So materiali samo za deklice ali tudi za dečke in zakaj? 

 

Z vprašanjem sem želela preveriti, ali so se za uporabo montesorijskih materialov odločali 

glede na to, za koga naj bi bil izbrani material najbolj primeren, npr. slano testo – »kuhanje je 

samo za deklice«, odvijanje in privijanje vijakov – »tehnični predmeti so bolj za dečke«, ipd. 

Odgovori, ki so jih otroci podali, so predstavljeni v tabeli 9 in v grafu 11. 

 

Tabela 9: Odgovori otrok o primernosti montesorijskih materialov glede na spol. 

Opredelitev otrok o uporabnosti 

montesorijskih materialov glede na 

spol 

Dečki Deklice Število 

odgovorov 

f f % f f % f f % 

Za dečke in za deklice. 8 80 14 100 22 92 

Ne vem. 1 10 0 0 1 4 

Samo za dečke. 1 10 0 0 1 4 

Samo za deklice. 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 10 100 14 100 24 100 

 

Delež otrok, ki menijo, da so materiali primerni za uporabo ne glede na spol, je 92 %, kar 

predstavlja mnenje večine otrok iz skupine Slončki. Deček, ki je presodil, da so materiali 

namenjeni dečkom, ni bil čisto prepričan v to. Njegova razlaga je bila: »Bolj za fante, ker je 

moško to.« Drugi deček, ki se glede tega ni mogel opredeliti, verjetno zato, ker so bili 

materiali res namenjeni čisto vsem otrokom, ne glede na spol. Vse deklice pa so bile 

prepričane, da so materiali pripravljeni za oba spola. 

 

Graf 36: Odgovori otrok o primernosti montesorijskih materialov glede na spol 
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Odgovori otrok me niso presenetili, saj sem pričakovala, da bodo uporabi nekaterih 

materialov (pranje perila, odvijanje in zavijanje vijakov, šivanju …) pripisali določenemu 

spolu. Delež prikazan v grafu 11 in tabeli 9 kaže na to, da se vse deklice in 80% dečkov 

strinja, da so montesorijski materiali uporabni za vse otroke, ne glede na spol. Deklice 

utemeljujejo, da so materiali tudi za dečke zato, ker so jih videle, da se z njimi igrajo. Sedem 

deklic pa je presodilo, da so pripravljeni tudi za dečke zaradi materiala odvijanje in zavijanje 

vijakov. Ena od deklic je svojemu odgovoru, da so materiali tudi za dečke, dodala, da sta 

materiala pranje perila in slano testo samo za deklice.  

 

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri odgovori, ki sem jih dobila z intervjuvanjem otrok 

pri tem vprašanju. Izmed odgovorov deklic sem izbrala sledečega, ker se mi je zdel 

nenavaden: »Oboje. Zato, ker imajo tako ime.« Deklica je presodila, da so materiali 

pripravljeni za oba spola, zaradi samega imena. Njen odgovor me je zaradi te ugotovitve 

presenetil. Deček je povedal, da so bili materiali za vse: »/…/ ker je bilo pol, pol (šravfki, 

zvezdica, pokrovčki). Pranje perila ni bilo za fante.« Kljub vsemu pa je materiale 

kategoriziral na tiste, ki naj bi jih uporabljale deklice in dečki. Drugi deček pravi takole: »Za 

vse. Ni bilo ne punčevsko, ne fantovsko.« Med izvirnejšimi pa je tale odgovor: »Oboje, ker so 

navadni, da so lahko za vse.« S pomočjo dobljenih odgovorov sem ugotovila, da so otroci 

uporabo nekaterih materialov pripisovali določenemu spolu. Ravno zato so menili, da so 

materiali pripravljeni za vse otroke. 

 

10. Česa novega si se naučil/a, ko si uporabljal/a materiale? 

 

Poleg tega, da so mnogi otroci opazili spremembe pri drugih otrocih ali pri sebi, sem želela 

izvedeti, kaj je tisto, kar so se naučili, in ali so jim montesorijski materiali predstavljali dovolj 

velik izziv in priložnost za učenje. Pomembno se mi zdi doživljanje prav vsakega 

posameznika, zato sem napisala odgovore vseh 24 otrok.  

 

Večini otrok je, ne glede na spol, po odgovorih skupno to, da so z uporabo materialov dosegli 

neko znanje. Nekaj odgovorov je tudi takih, ki se nanašajo na osebne lastnosti, ki so jih 

pridobili (potrpežljivost, tišina, natančnost, odgovornost – pospravljanje materialov) zaradi 

dela z montesorijskimi materiali. Dečki so na zastavljeno vprašanje odgovorili takole: 

 

Deček A: »Da moram biti tiho.« 

Deček B: »Zdaj znam vse pospravit. Znam notri dajat (montesorijski material velika lesena 

pinceta), nikoli več ne polijem.« 

Deček C: »Da ne smemo v gobico dajat vodo. (Nanaša se na to, da ne sme pri prelivanju 

zmočiti gobice.) Ko sem polil, sem vzel gobico in je bila čisto mokra.« 

Deček Č: »Prelagati kroglice, biti bolj potrpežljiv. Rad imam fižolčke. Dobro sem se počutil, 

ko sem delal z materiali.« 

Deček D: »Naredil sem slano testo, oblikovati piškote.« 

Deček E: »Kroglice zdaj polagam počasi in previdno.« 

Deček F: »Prat perilo po starih časih.« 

Deček G: »Zavezovati.« 
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Deček H: »Perilo prat na roke.« 

Deček I: »Prati perilo.« 

 

Odgovori vseh dečkov kažejo na to, da se je vsak izmed njih nečesa naučil, pa tudi sicer so po 

vsebini njihovi odgovori zanimivejši od odgovorov deklic. Pomembno se mi zdi izpostaviti 

odgovor dečka s posebnimi potrebami, ki je svojemu odgovoru dodal, da se je dobro počutil 

ob delu z montesorijskimi materiali. Trije dečki so prav tako kot deklice menili, da so se 

naučili prati perilo. Odgovori deklic glede veščin, ki so jih pridobile z materiali, pa so bili 

naslednji: 

 

Deklica J: »Šivati.« 

Deklica K: »Kako se dela piškote, kako se pomiva … Prelivat, da nič več ne polivaš.« 

Deklica L: »Kako naliješ, šivati, prati. Majhno pinceto prijeti.« 

Deklica M: »Prelaganje kroglic, da se ne dotikaš. Lepljenja. Da se nič ne dotaknem vrča, 

posodic.« 

Deklica N: »Prelivat, da ne poliješ.« 

Deklica O: »Uporabljat kroglice pa tisto zvezdo.« 

Deklica P: »Nisem se.« 

Deklica R: »Ko smo prali perilo.« 

Deklica S: »Ne vem.« 

Deklica Š: »Zavezovati pentljo, ker mi je šlo potem malo bolje.« 

Deklica T: »Fižolčke, kako jih prelagat.« 

Deklica U: »Prati.« 

Deklica V: »Nič.« 

Deklica Z: »Prati.« 

 

Pet deklic je povedalo, da so se naučile prati perilo. Le tri deklice so menile, da se z uporabo 

montesorijskih materialov niso naučile ničesar novega. Deklica, ki ni vedela odgovora na 

zastavljeno vprašanje, je bila skozi celotni intervju bolj redkobesedna. Dve deklici sta menili, 

da se nista naučili ničesar novega. Obe sta se lotevali takih materialov, ki sta jih hitro 

obvladali (lepljenje, pretakanje vode). To bi lahko bil vzrok za njuno mnenje. Sicer so se 

odgovori otrok nanašali na opis konkretne izkušnje, ki so jo pridobili z desetimi 

montesorijskimi materiali s področja praktičnega življenja, ki so jih imeli na voljo tri tedne. 

Vesela sem, da sem dobila toliko različnih odgovorov, ki kažejo na to, da so otroci materiale 

dobro sprejeli in z njimi pridobili določene veščine, ki jih bodo samozavestno uporabili v 

vsakdanjem življenju. 
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4.8 SKLEPNE UGOTOVITVE: 
 

Intervju sem opravila z vsemi 24 otroki. Vprašanja so bila odprtega tipa, ker sem želela, da 

otroci povedo svoje mnenje. Preden sem izvedla intervjuje, sem bila v dvomu, saj nisem bila 

povsem prepričana, ali bom z vprašanji dobila podatke, ki jih potrebujem. Izkazalo pa se je, 

da so mi otroci podali zelo zanimive odgovore. Pri deklicah, ki so bile sramežljivejše, sem 

morala pri nekaterih vprašanjih podati podvprašanja, da sem dobila podrobnejši odgovor. Pri 

dečkih pa je bilo tako samo v enem primeru. Na splošno so si bili odgovori dečkov in deklic 

pri večini vprašanj zelo podobni. Priljubljeni materiali, ki so jih otroci navedli, so bili glede 

na opazovanja tudi največkrat v uporabi med štirinajstimi dnevi preizkušanja. Odgovori otrok 

kažejo na to, da so otroci izkušnjo z montesorijskimi materiali dobro sprejeli, saj so se jim 

zdeli lepi, poučni.  

S prvim ciljem sem želela ugotoviti razliko v interesu otrok v vseh štirih tednih. Odgovori 

otrok na peto in osmo vprašanje nakazujejo razlike v njihovem interesu, v kotičku Dom. 

Otroci so z odgovori največkrat navedli, da jim je bil kotiček Dom najbolj všeč, ko so imeli 

na voljo običajne igrače in montesorijske materiale, kar pomeni, da so imeli največji interes 

za kotiček Dom takrat, ko so imeli na voljo oboje, s čimer se posledično potrdi moja prva 

hipoteza. V primerjavi z opazovanji pa se je izkazalo, da je bil največji interes v kotičku Dom 

v drugem in tretjem tednu, ko so otroci imeli samo montesorijske materiale. Če primerjamo 

med seboj število otrok v kotičku Dom v prvem tednu, ko so imeli otroci na voljo samo 

igrače, in v četrtem tednu, ko so imeli na voljo oboje se hipoteza ujema z rezultati intervjuja 

in opazovanj. V kotičku je bilo v prvem tednu precej manj otrok kot pa v četrtem tednu. 

 

Skladno z drugim ciljem sem otrokom zastavila vprašanje, kjer sem spraševala po tem, ali so 

bili montesorijski materiali primerni za oba spola. Med štirinajstdnevnim preizkušanjem 

materialov nisem opazila, da bi se otroci glede na stereotipe odločali za točno določeno vrsto 

montesorijskih materialov, čeprav sem to pričakovala. Odgovori otrok na deveto vprašanje iz 

intervjuja razkrivajo, da so bili po mnenju otrok materiali pripravljeni in primerni za oba 

spola. Na podlagi teh odgovorov je druga hipoteza, pri kateri trdim, da bodo montesorijski 

materiali zbujali enak interes pri deklicah in pri dečkih, potrjena, kajti otroci so z odgovori 

povedali, da so bili nekateri materiali bližje deklicam, drugi pa dečkom. Odgovori dečkov in 

deklic so bili pri obeh spolih zelo enakovredni. Deveto vprašanje je bilo zanimivo tudi z 

vidika dodatnih pojasnil otrok o primernosti montesorijskih materialov za oba spola, ki so 

pokazala, da sta stereotipa (mama kot gospodinja, oče kot tehnični upravljavec) bila še kako 

prisotna. Čeprav med opazovanji v zadnjih treh tednih nisem opazila, da bi to vplivalo na 

izbiro materialov. Hipotezo potrjujeta tudi prvo in tretje vprašanje, saj otroci naštejejo več 

tistih materialov, ki so jim bili zelo všeč in manj tistih, ki so se jim zdeli zahtevnejši. Glede 

na odgovore je vsak otrok našel vsaj en material, ki mu je bil blizu. 

 

Tretji cilj, s katerim sem želela ugotoviti, ali so se pri otrocih pojavile kakršnekoli 

spremembe, zaradi uporabe montesorijskih materialov, so v 54 % z odgovori potrdili tudi 

otroci sami. Spremembe so opazili tako sami pri sebi kot pri drugih otrocih. Z utemeljitvijo 

odgovorov na sedmo vprašanje so otroci odgovarjali, da so se naučili določenih spretnosti. 
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Do tega pa so prišli z vztrajanjem, da so lahko zaključili delo z izbranim montesorijskim 

materialom. Odstotek otrok, ki so opazili spremembe, potrjuje drugi del tretje hipoteze, v 

katerim trdim, da bodo otroci s pomočjo dela z montesorijskimi materiali v drugem in tretjem 

tednu pridobili na pozornosti in vztrajnosti. Vendar je pomembno izpostaviti to, da je temu 

odstotku zelo blizu odstotek tistih otrok, ki niso opazili spremembe. V primerjavi z 

opazovanji pa so bile spremembe pri otrocih opazne le pri nekaterih posameznikih. Skladno s 

tem je bilo manjše število otrok, ki trdijo, da se s pomočjo materialov niso naučili ničesar 

novega in večje število tistih, ki v utemeljitvah povedo, da so se naučili biti pazljivi (da ne 

polivajo več), eden od otrok je celo navedel, da se je naučil biti bolj potrpežljiv. 

Z intervjujem sem dobila odgovore otrok na vsa zastavljena vprašanja in kot sem že zgoraj 

podrobneje opisala tudi potrditev prvih dveh hipotez in delno potrditev tretje hipoteze. Z 

vprašanji odprtega tipa sem dobila izčrpne odgovore, ki so mi bili v pomoč pri razlagi 

dobljenih rezultatov. Razen v primeru tretjega vprašanja, ki je bilo narobe zastavljeno, saj 

sem otroke v resnici spraševala po zahtevnosti materiala, nekateri otroci pa so vprašanje 

razumeli, da jih sprašujem po teži, zato dobljeni rezultati niso bili najbolj natančni. Pri 

osmem vprašanju bi bilo dobro dodati še podvprašanje, da bi izvedela, kakšni so razlogi za to, 

da bi materiale imeli oz. ne bi imeli vsakodnevno na voljo.  

 

Glede na odgovore, ki sem jih dobila s pomočjo intervjujev ocenjujem, da so bili materiali 

med otroki zelo dobrodošla sprememba v kotičku Dom, saj so bili všeč vsem 24 otrokom. 

Razlogi za to so bili različni. Tudi otrokom javnega vrtca je bil pomemben izgled materiala, 

urejenost kotička in nazadnje tudi to, da so zanimivi in zaradi tega tudi v izziv. Pred potekom 

eksperimenta namreč nisem bila prepričana v to, kako bodo materiali vplivali na otroke 

javnega vrtca. Vendar so njihovi odgovori na vseh deset vprašanja iz intervjuja potrdili 

pozitivne ugotovitve mojih opazovanj.  

 

Ugotovila sem, da je bil otrokom način dela z materiali všeč. Metodološko sporna napaka, ki 

sem jo naredila med potekom raziskave in jo je eden izmed otrok opazil oz. navedel z 

odgovorom na drugo vprašanje je ta, da je bilo materialov manj kot otrok. Glede na 

Montessori pedagogiko, bi moralo biti materialov dovolj za vse otroke. To vprašanje je 

potrdilo tudi to, kar sem ugotovila z opazovanji. Stereotipi, ki veljajo za Montessori 

pedagogiko pravijo, da morajo biti otroci med delom z materiali tiho. Nekaj otrok pa je za 

spremembo po uporabi montesorijskih materialov bodisi pri sebi ali pri drugih otrocih opazilo 

ravno to, da so bili bolj tiho – sami od sebe, ne ker bi jim kdo to ukazal. Na podlagi tega 

menim, da so materiali tisti, ki otroka zaposlijo v celoti, tako da nima časa klepetati s 

prijateljem, ki je poleg. V nasprotnem primeru ne bi mogel dokončati dela z materialom. 

Odgovori otrok posredno pokažejo tudi, na kaj moramo biti kot vzgojitelji pozorni, ko 

izbiramo pripomočke za igro. Morda bi bilo zanimivo, če bi intervjuje izvedla tudi v prvem 

tednu opazovanja in vprašanja preoblikovala tako, da bi dobila mnenje otrok še za običajne 

igrače. Dobljeni rezultati bi bili za primerjavo lahko zanimivi. 
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5 REZULTATI OPAZOVANJ IN INTERVJUJEV 

TER NJIHOVA INTERPRETACIJA GLEDE NA 

ZASTAVLJENE HIPOTEZE 

Prva hipoteza: 

Otroci se bodo v četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom najpogosteje in več zadrževali v 

kotičku Dom, saj bodo imeli na voljo montesorijske materiale in običajne igrače. 

Po mnenju Marie Montessori je okolje posredni učitelj, zato mora biti skrbno pripravljeno, 

saj le tako spodbuja otrokovo aktivnost (Pegan Stemberger, 1996). S prvo hipotezo sem 

želela dokazati, da bo skrbno pripravljeno okolje, v mojem primeru kotiček Dom in 

montesorijski materiali v njem, vplivali na to, da se bodo otroci v četrtem tednu pogosteje 

zadrževali v kotičku Dom zaradi možnosti izbire med montesorijskimi materiali in običajnimi 

igračami. 

 

Prvi del moje hipoteze je glede na ugotovitve opazovanj prvega in četrtega tedna potrjen. 

Otroci so se v primerjavi s prvim tednom v četrtem tednu pogosteje zadrževali v kotičku 

Dom. V prvem tednu se namreč prva dva dni niso igrali v kotičku Dom, medtem ko so se v 

četrtem tednu v njem igrali vsak dan. Z vidika izbranih sredstev za igro pa je drugi del 

hipoteze napačen, saj sem predpostavljala, da bodo montesorijski materiali enako zanimivi 

kot običajne igrače, vendar temu ni bilo tako. Otroci so večinoma pri svoji igri uporabljali 

običajne igrače. Izjema je drugi dan četrtega tedna, ko so se samo štirje otroci odločili za delo 

z montesorijskimi materiali. Na to, da so bili otrokom materiali manj zanimivi po štirinajstih 

dnevih preizkušanja nakazuje tudi izjava dečka, ki mi je, ko sem mu ponudila delo z 

materialom, dejal da se mu materiali zdijo »brezzvezni«. Drugi del hipoteze potrjujejo 

rezultati intervjuja, saj je večji delež tistih otrok (71 %), ki jim je bil kotiček Dom najbolj 

všeč v četrtem tednu, ko so imeli na voljo oboje. Poleg tega pa bi od 24 otrok več kot 

polovica, natančneje 17 otrok, imelo materiale na voljo vsakodnevno. 

 

Druga hipoteza: 

Montesorijski materiali bodo zbujali enak interes pri deklicah in pri dečkih, saj so nekateri 

materiali bližje deklicam (šivanje, pomivanje ...), drugi pa dečkom (odvijanje vijakov, 

odpiranje posodic …). 

Otrokova aktivnost je neposredno povezana z njegovim domačim oz. družbenim okoljem. 

Otroka zanima vse, kar počne odrasel človek, zato ga želi posnemati (Montessori, 2009). 

Kotiček Dom z običajnimi igračami je umeten približek otrokovega domačega okolja, s 

pomočjo montesorijskih materialov vaj praktičnega življenja pa deloma ponuja prave izzive 

domačega okolja, saj se navezuje na domača opravila. 

 

Primerjava prisotnosti otrok v kotičku Dom glede na spol v drugem in tretjem tednu je 

pokazala, da so se večino časa v kotičku zadrževale deklice, vendar je pri tem potrebno 
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upoštevati dejstvo, da je dečkov v tej skupini manj kot deklic. V drugem tednu je bil delež 

prisotnosti deklic večji od deleža dečkov, v tretjem tednu pa je njihovo število upadlo. Pri 

dečkih v primerjavi drugega in tretjega tedna ni opaziti večjih odstopanj prisotnosti v kotičku 

Dom. Dana hipoteza je potrjena, saj je materiale uporabljalo vseh 24 otrok. To dokazuje tudi 

preglednica pogostosti uporabe montesorijskih materialov v prilogi 4. Poleg tega so rezultati 

pridobljeni s pomočjo tabele 10 podobni med deklicami in dečki, kar pomeni, da so imeli 

otroci, ne glede na spol, enak interes za materiale. Nekaj razlik je bilo samo pri izbiri vrste 

materiala. Dečki so se pogosteje lotili materialov, ki so zahtevali večjo zbranost in težjo 

zahtevnost (velika lesena pinceta, odvijanje in zavijanje vijakov, šivanje), vendar pa sta se 

montesorijskega materiala odvezovanje in zavezovanje pentlje lotili dve deklici, od dečkov 

pa samo dva. Preko intervjujev je 92 % otrok odgovorilo, da so bili materiali pripravljeni za 

oba spola. Odgovori dečkov in deklic, pri katerih je malo odstopanj potrjujejo enak interes za 

materiale med njimi, kar je razlog za potrditev druge hipoteze. Več kot polovica teh otrok 

(dečkov in deklic) pa bi imela materiale v vrtcu na voljo vsak dan.  

 

Tretja hipoteza: 

Otroci bodo pri igri v kotičku Dom v četrtem tednu v primerjavi s prvim tednom pozornejši in 

vztrajnejši, ker so s pomočjo dela z montesorijskimi materiali v drugem in tretjem tednu 

pridobili ravno na tem področju. 

Montesorijski materiali omogočajo otroku, da samostojno zadovolji svoje notranje potrebe po 

samostojni aktivnosti zaradi lastnega interesa. Koncentracija je otrokom dana že pri rojstvu, a 

mora zato imeti mirno okolje (Pollard, 1997). 

 

Ugotovitve opazovanj kažejo, da so otroci z materiali pridobili nekaj novih veščin. Pridobili 

so jih pri delu z njimi, s tem, da so vztrajali do konca. Zaradi tega so bili pogosto v kotičku 

Dom več časa kot npr. v prvem tednu. To je pomembna razlika med prvim in četrtim tednom. 

Postali so mirnejši in tišji, kar so potrdili tudi nekateri otroci z odgovori na vprašanja pri 

intervjuju. Med igro z običajnimi igračami so se poznali posredni učinki uporabe 

montesorijskih materialov (pospravljanje in previdno ravnanje z običajnimi igračami, ciljna 

igra), vendar so bile spremembe opazne samo pri nekaterih posameznikih. Kljub temu da so 

bile spremembe opazne samo pri manjšem številu otrok, tretjo hipotezo potrjujem.  
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5.1 POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH SPOZNANJ 
 

Montesorijski materiali s področja vsakdanjega življenja dajejo otrokom priložnost, da so 

samostojni in da pridobijo na samozaupanju. Skrbno pripravljeno okolje poskrbi, da otrok 

dobi voljo za delo. Sistematičnost in red vzbudita v otroku notranjo odločitev, ki stremi k 

zaključku dela z materialom, dokler ne pridobi vseh spretnosti, ki jih zahteva dani material. 

Ko konča, je zadovoljen, še bolj pa mu je všeč, da pri osvajanju znanja ni potreboval pomoči 

odraslega. Raziskava, ki sem jo izvedla, je kot celota uspela, saj je bil vpliv montesorijskih 

materialov na otroke zelo pozitiven. Na podlagi ugotovitev opazovanj in intervjujev pa sem 

tudi sama prišla do pomembnih zaključkov, ki mi bodo pomagali pri nadaljnjem vzgojnem 

delu.  

 

Glavni namen, ki ga imajo materiali s področja vsakdanjega življenja, je, da otroci veščine, 

pridobljene z njimi, prenesejo v druge okoliščine, kar se je pri nekaterih posameznikih tudi 

zgodilo. Nekateri izmed njih so se namreč naučili zavezati čevlje, nositi vrče z vodo, 

natančneje so lepili, pomagali drug drugemu, postali mirnejši, prevzeli nadzor nad svojim 

telesom in koncentracijo, bili vztrajni. Našteto najbolj potrjujejo otroci v intervjujih, pa tudi 

njihovi vzgojiteljici, ki sta občudovali njihovo sposobnost daljše osredotočenosti in 

vztrajnosti. Z analizo opazovanj in intervjujev sem ugotovila, da otroci za tako delo kot ga 

nudijo montesorijski materiali potrebujejo mirno okolje, doslednost, pritegnila pa jih je tudi 

urejenost kotička. Eden od otrok je pri odgovoru na vprašanje, zakaj so mu materiali všeč, 

komentiral: »Ker je bilo vse pospravljeno.« Prednost materialov pred običajnimi igračami je 

konkretnost, ki jo otrokom omogočajo montesorijski materiali s področja vsakdanjega 

življenja. Če primerjam kotiček Dom in igrače v njem: otroci se igrajo, da kuhajo, prelivajo 

vodo, dodajajo sestavine, medtem ko so npr. pri materialu slano testo v skledice dodajali 

pravo moko, vodo in sol in iz vsega tega je nastalo pravo testo. 

 

V kotiček Dom so se vključili tudi otroci, ki so plašni in se držijo zase. V štirinajstih dneh pa 

so postali samozavestnejši, ker jim je uspelo samostojno s pomočjo montesorijskih 

materialov pridobiti določene veščine, ki jih imajo odrasli. Ravno zato sem mnenja, da so 

materiali pozitivno vplivali na otroke. Z opazovanji sem ugotovila, da so otroci raje 

uporabljali montesorijske materiale po počitku, ko se je število otrok zmanjšalo in je bila 

klima v skupini umirjena. Otroci so v tišini lažje delali kot pa v času mojega opazovanja, saj 

so jih takrat pogosto motili pogovori sovrstnikov po drugih kotičkih. Morda pa bi bilo to 

drugače, če bi bilo dovolj materialov za vse otroke. Ugotovila sem tudi, da rutina javnega 

vrtca pogosto otroku ne omogoča, da bi določeno igro oz. dejavnost, ki si jo je izbral, 

dokončal. Zato je pomembno, da vzgojitelj javnega vrtca sledi otrokom tudi na ta način in če 

ima možnost, prilagodi rutino zato, da otrok dokonča tisto, kar si je zadal pri svoji igri. 

Ugotovitve preko katerih sem prišla zaradi uporabe materialov in s pomočjo opazovanj so 

naslednje: vzgojitelj si mora vzeti čas in otroku brez hitenja predstaviti didaktično sredstvo, 

se igrati z njimi pri igri, tudi če se otroci npr. igrajo s kockami, pomembna je vzgojiteljeva 

osebnost in skrb za prostor oz. igrače v njem. Našteto je pomembno iz sledečih razlogov. 

Opazovanja prvega tedna sem povezala z izkušnjami, ki sem jih že prej dobila pri svojem 

delu. Ugotovila sem, da se otroci določenih iger ne igrajo, ker niti ne vedno kako, ali pa 
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njihova igra postane za ostale nesprejemljiva, ker ne vedo, kako nadaljevati. Ko imajo otroci 

dobro osnovo, lahko pride do nadgradnje in zaradi te osnove je vzgojiteljeva vloga še kako 

pomembna. To sklepam iz primera enega od opazovanj, saj sem s tem, ko sem otrokom 

predstavila delo z določenim materialom dala osnovna navodila, kako naj bi delali z njim. Ko 

so delo obvladali, pa so nekateri otroci sami prosili za nadgradnjo. Torej, če nekaj dobro 

poznaš, lahko tudi nadgradiš. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je vzgojiteljev čut za estetiko. 

Estetika igra zelo veliko vlogo pri montesorijskih materialih, t. i. mikavna točka je zelo 

pomembna, saj otroka vedno znova privablja k delu. To dejstvo pa lahko prenesemo tudi v 

javni vrtec. Od vzgojiteljeve iznajdljivosti je odvisno, kako bo razporedil igrače po policah, 

okrasil škatle,opremil kotičke. Pri tem so zelo pomembne barve in red. Otroci se bodo v 

urejenem kotičku veliko raje igrali, kot če bi v njem vladal nered. S tem jim posredno dajemo 

zgled, posledično pa bodo tudi otroci bolj pazljivi in skrbni do igrač, ki jih imajo na 

razpolago.  

Vzgojitelj mora biti potrpežljiv in dober opazovalec, da lahko sledi otrokom, saj jim s tem 

lahko nudi nove izzive. Velikokrat, tudi zaradi rutine, ki nas omejuje, hitimo pri določenih 

stvareh, še posebno, kadar želimo otroke naučiti kakšno od spretnosti, ki mu bo pomagala na 

poti k samostojnosti. Do tega sem prišla med predstavljanjem materialov, ko sem morala s 

počasnimi gibi otroku razložiti postopek dela z materialom. Pomembno je, da si vzamemo 

čas in otroku, npr. pri oblačenju hlač, počasi, predvsem pa postopno predstavimo, kako se to 

naredi. Vzgojitelj mora nuditi nove izzive tudi pri običajni igri, tako kot je bilo to mogoče pri 

materialih. Prvi pogoj, ki sem ga že prej opisala, je da se vzgojitelj z otroki skupaj igra. Preko 

tega sledi njihovi igri in ko se otroci dan za dnem igrajo isto, z novo idejo rutinsko igro 

spremeni v nekaj, kar je spet zanimivo. Če je otrokom igra ali dejavnost zanimiva, bodo sami 

od sebe vztrajali ob njej. V skupini pa bo tudi manj konfliktov, ker ima s tem vsak otrok 

svojo vlogo. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Javni vrtec in metoda Marie Montessori se zelo razlikujeta med seboj. Učenje pri metodi 

Marie Montessori poteka preko dela, v javnem vrtcu pa preko igre. Simbolna igra, ki jo 

omogoča kotiček Dom v javnem vrtcu, naj bi prispevala k otrokovi transformaciji, predmetni 

in predstavni, ki naj bi se z razvojem še bolj okrepila, tako da otroci za svojo igro pozneje 

sploh ne potrebujejo igrač (Kroflič in sod., 2001). Pa vendar se pojavi vprašanje, koliko jim ta 

transformacija koristi potem, ko gredo v šolo oz. v samem življenju izven vrtca. Po vsej 

verjetnosti ne veliko, kajti otrok si na podlagi svoje domišljije lahko le predstavlja, kaj se 

zgodi z določenim plastičnim predmetom, ki je v realnem življenju narejen iz stekla. Prehoda 

iz konkretnega na abstraktno pa je sposoben po ugotovitvah Marie Montessori šele od šestega  

do dvanajstega leta (Montessori, 2009). 

 

Diplomsko delo je pokazatelj, da otrokom bolj kot natančno narejene plastične igrače, ki 

posnemajo realno življenje zunaj vrtca, k učenju, večji motivaciji, umiritvi in koncentraciji 

pomagajo konkretne izkušnje, ki jih potem lahko uporabijo tudi izven vrtca, kar so jim 

omogočili materiali za vaje s področja vsakdanjega življenja. Namen diplomskega dela je bil 

ugotoviti, ali imajo montesorijski materiali kakršenkoli vpliv na otroke javnega vrtca, ali 

bodo imeli enak interes za materiale tako dečki kot deklice. Prav tako sem želela ugotoviti, v 

kolikšni meri vpliv materialov prevladuje na odločitev otroka za igro z običajnimi igračami 

oz. delo z montesorijskimi materiali. 

 

S pomočjo opazovanj in intervjujev sem potrdila od treh hipotez zadnji dve. Prvi del prve 

hipoteze je potrjen, medtem ko je drugi del hipoteze zavržen. Rezultati opazovanj in 

intervjujev se ujemajo samo v prvem delu hipoteze. Otroci so se v četrtem tednu v večjem 

številu in pogosteje zadrževali v kotičku Dom. Prav tako nihče od otrok, v intervjuju ni 

navedel, da bi mu bil kotiček v prvem tednu, ko so imeli na voljo običajne igrače všeč. Kljub 

vsemu pa so se v četrtem tednu raje igrali z običajnimi igračami, čeprav je več kot polovica 

otrok trdila, da jim je bil kotiček Dom bolj všeč, ko so imeli na voljo oboje. Tu se ugotovitve 

opazovanj in intervjujev ne skladajo, zato je drugi del hipoteze zavrnjen. Izkazalo se je, da so 

materiali vzbudili enak interes pri deklicah in pri dečkih, saj so bili njihovi odgovori na 

posamezna vprašanja intervjujev podobni oz. z manjšimi odstopanji. Ugotovila sem, da so 

izbirali podobne materiale tako dečki kot tudi deklice. Večji delež otrok je opazil spremembe 

zaradi uporabe materialov pri sebi ali pri sovrstnikih. Posamezni otroci so pridobili določene 

veščine, ki so se odražale tudi pri igri v četrtem tednu. Nekateri elementi kot so prijem 

posode, natančnost in skrb za red, pa so se odražali tudi v njihovi simbolni igri v četrtem 

tednu. V primerjavi s prvim tednom je bil kotiček v četrtem tednu bolj urejen. Otroci so tudi 

lepše ravnali z igračami.  

 

Raziskava, ki sem jo izvedla za to diplomsko delo, mi je dala veliko dobrih iztočnic za delo v 

javnem vrtcu. Metoda Marie Montessori je namreč dovršena, sledi otroku, razume njegove 

potrebe in ga usmerja, da postaja samostojnejši in bolj samozavesten. Oblikuje okolje, v 
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katerem se počutijo dobro vsi otroci, tudi tisti, ki so bolj boječi ali pa imajo neskončno veliko 

energije, ki je ne morejo sprostiti s pomočjo običajnih igrač.  

 

Preko prebrane literature in preko svoje raziskave sem spoznala, da je zelo pomembno, kako 

otrokom predstaviš dejavnost in da je zelo pomemben vzgojiteljev čut za estetiko in red. 

Problem sem zaznala v tem, da otroci zaradi dnevnega reda pogosto ne morejo dokončati 

tistega, kar so začeli in so zato nezadovoljni. Velikokrat pa smo odrasli tisti, ki zmotimo 

njihov učni proces in jim ne omogočamo samostojnosti. Nemirnejši, manj samozavestni 

otroci potrebujejo igrače, ki jim dajejo dovolj velike izzive, jih do določene mere vodijo, nato 

pa prepustijo lastni ustvarjalnosti. Posledično pri tem otroci postajajo samozavestnejši. 

Večina igrač javnega vrtca pa otroka ne spodbuja k učenju in ga zaposli le za kratek čas. 

Upam, da bo moje diplomsko delo dalo misliti vsem tistim, ki se ukvarjamo z vzgojo naših 

prihodnjih generacij. 
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9 PRILOGE 
 

Priloga 1: Strukturirano opazovanje 

Priloga 2: Opazovalna shema 

Priloga 3: Strukturiran intervju 

Priloga 4: Preglednica pogostosti uporabe montesorijskih materialov s področja vaj vsakdanjega 

življenja otrok iz skupine Slončki 
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9.1 Priloga 1: STRUKTURIRANO OPAZOVANJE 
 

Datum:  

Skupina:  

Število otrok:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica 1: Kotiček Dom v 1. tednu    Skica 2: Kotiček Dom v 2. in 3. tednu 

 

1. Opazujem interes 

2. Vpliv spola na izbiro pripomočkov (ali so deklice/dečki dalj časa v kotičku) 

3. Spremembe v vedenju (koncentracija in samostojnost otrok, čas, ki ga preživijo v kotičku 

Dom) 

 

1. Igrače, ki jih imajo na voljo, s katerimi se igrajo, kaj se najraje igrajo. Odnos vzgojiteljice 

(v 1. tednu) do otrokove igre – je bil potreben, kolikokrat, pri čem. Opis igre, koliko in kateri 

otroci so prisotni v kotičku Dom.  

 

 Kratek opis igre (besedna/nebesedna komunikacija): 

 

- Socialni odnosi (npr. vodilni v igri, skupine – kakšne so?) 

- Konflikti (vzrok zanj, so bili prisotni, kako so jih razrešili, je bil potreben poseg 

odraslega) 

- Govor otroka: 

- Mimika/kretnje: 

 

 

Opombe, posebnosti:  

 

 

 

2. Okolje: 

a) Je kotiček urejen, mikaven za otroka, so igrače dostopne? 

 

 

 

Pomična 

postelja 

Premična 

kovinska 

košara 

Nizka 

omara 1 

Nizka 

omara 2  

Visoka 

omara 

Miza 1 
Miza 2 

M
iza 3

 

Nizka 

omara 1 

Nizka 

omara 2  

Visoka 

omara 

Premična 

kovinska 

košara 

Pomična 

postelja 
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b) Je socialno, čustveno razpoloženje v sobi sproščeno, veselo, tako da otroci kažejo 

spontanost in nadzor nad samim seboj? 

 

 

 

c) Je kotiček Dom dovolj spodbuden za vse otroke? 

 

 

 

d) Ali kotiček Dom daje otrokom dober temelj za prihodnost (učenje, življenje)? 
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9.2 Priloga 2: OPAZOVALNA SHEMA 

Otrokova igra (začetek igre in 

nadaljevanje igre s posebnostmi) 

Opazovano Pripombe: (Kako, 

zakaj?) 

DA NE  

Tava po igralnici, dokler mu sovrstnik ali 

vzgojiteljica predlagata igro.  

   

Otrok ima težave s samokontrolo, ko se 

pojavijo težave. 

   

Otrok pri igri da pobudo in zanimanje.    

Otrok se zdi impulziven pri igri v 

kotičku/delu z materiali. 

   

Otrok je pri igri/delu videti miren.    

Otrok vztraja pri aktivnosti do utrujenosti.    

Otrok pridobi zagon, ko se igra nadaljuje 

(ko mu nekaj pri materialu uspe). 

   

Otrokovi gibi so dobro koordinirani, ciljno 

usmerjeni. 

   

Otrokov tempo se spreminja glede na 

aktivnost. 

   

Igra se zdi brezciljna/otopela.    

Otrok je aktiven pri uporabi materialov ali 

običajnih igrač. 

   

Koncentracija    

Otrok je dosleden pri uporabi 

igrač/materiala. 

   

Otroka pri igri hitro zmotijo razni zvoki.    

Otrok si prepeva, mrma ali govori sam s 

sabo pri uporabi igrač/materialov. 

   

Otrok težko ostane zbran pri igri.    

Otrok odmakne pogled od aktivnosti, ko gre 

kdo mimo njega. 

   

Otrokov odnos do igrač, značilnosti igre    

Otrok je pozitivno naravnan do 

igrač/materiala. 

   

Otrok meče oz. uničuje igrače/material.     

Otrok uporablja specifične elemente pri 

svoji igri, pozneje materialu. 

   

Vsebina otroške igre se zdi naključna.    

Otrokova igra je kreativna, domišljiska.    

Otrokova igra vključuje tudi druge.    

Otrokova igra je toga.    

Otrokova igra je vsebinsko stereotipna.    

Igra glede na socialni vidik (vzporedna, 

sam, v skupini). 

   

Se otrok zdi srečen pri igri/delu z materiali?    

Vedenje, komunikacija s sovrstniki, 

besedna/nebesedna  

Prisotno Nevtralno Ni 

zaznati 

Opombe: 

Nezaposlen otrok (strmenje, tavanje brez 

cilja). 
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Vir: http://able-differently.org/wp-content/uploads/2012/01/Play-Observation-Checklist.pdf 

 

  

Otrok opazovalec (se ne vključi, čeprav se 

posmeje z drugimi otroki, komentira). 

    

Otrok prehaja med igrami (prekinjanje igre 

na kakršenkoli način). 

    

Aktivni pogovor (očesni stik in prenos 

informacij z otroki) 

    

Otrok sovrstnika požgečka, potreplja ali 

kako drugače uporabi fizični kontakt. 

    

Reakcija s težavnim vedenjem (jok, 

pritoževanje, preizkušanje meja). 

    

ČAS OPAZOVANJA:  

IME OTROKA:  
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9.3 Priloga 3: STRUKTURIRAN INTERVJU 
 

IME OTROKA: 

 

1. Kateri materiali so ti bili zelo všeč in si se z njimi veliko igral/a? 

 

 

 

 

2. Zakaj so ti bili oz. niso bili všeč materiali? 

 

 

 

3. Kateri materiali so bili po tvojem mnenju težki zate? 

 

 

 

4. Zakaj si se težjih materialov izogibal/a? 

 

 

 

5. Kdaj ti je bil kotiček Dom bolj všeč, preden so bili materiali v njem ali ko so bili v 

njem samo materiali ali ko so bile prisotne igrače in materiali in zakaj? 

 

 

6. Kaj bi spremenil/a pri takem načinu dela z materiali? 

 

 

 

7. Si opazil/a kakšne spremembe pri svojih prijateljih, ko so delali z materiali, kakšne? 

 

 

 

8. Bi imel/a materiale na voljo v vrtcu vsak dan? 

 

 

9. So materiali samo za deklice ali tudi za dečke in zakaj? 

 

 

 

10. Česa novega si se naučil/a, ko si uporabljal/a materiale? 
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9.4 Priloga 4: Preglednica pogostosti uporabe montesorijskih materialov otrok iz skupine Slončki 
 

Tabela 10: Tedenska uporaba montesorijskega materiala glede na posameznega otroka iz skupine Slončki. 

Material Pret. vode Velika 

lesena 

pinceta 

Kovins. 

pinceta 

Delo z 

vijaki 

Leplje. Odpir. in 

zapir. 

posodic 

Pranje 

perila 

Slano testo Odvez. in 

zavez. 

pentlje 

Šivanje Število 

uprabljenih 

m. 

materialov  Tedni 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 

Otrok 

A - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 

B 1 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 4 

C 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 3 - - - 1 - - - - 1 - - 6 

Č 1 - - - 1 - - 1 - 2 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 6 

D - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 5 

E 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - 6 

F 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - 2 1 - - 1 - 1 - - 2 - - 8 

G 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - 7 

H - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 5 

I - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 4 

J - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - 7 

K - 1 - - 1 - - 1 - - - - 2 - - 2 - - 1 1 - 2 1 - - - - - - - 7 

L 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - 6 

M 1 - - 1 1 - 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 5 

N - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 4 

O - - - - - - - 2 - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 4 

P - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 3 

R 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 5 

S 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

Š - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 4 

T - 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 6 

U - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 
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 V 2 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 4 

Z - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 5 

Skupaj 12 5 3 9 9 0 12 9 3 6 4 1 8 4 1 6 5 0 14 8 0 10 8 0 1 6 1 7 7 0  
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