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POVZETEK 

 

V diplomskem delu z naslovom Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo 

sem se v teoretičnem delu posvetila matematičnim ciljem Kurikuluma za vrtce, vlogi 

vzgojitelja in spodbudnemu učnemu okolju v vrtcu ter skušala prikazati, katere matematične 

vsebine naj bi usvojili predšolski otroci pred vstopom v osnovno šolo. S cilji za matematiko 1. 

razreda pa sem skušala prikazati nadgradnjo kurikularnih ciljev. Nekaj besed sem posvetila 

tudi predstavitvi Piagetovi kognitivno-razvojni teoriji ter v zadnjem poglavju teoretičnega 

dela podrobno predstavila matematične vsebine na ravni zgodnjega matematičnega učenja. 

 

V empiričnem delu sem ugotavljala matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v 

šolo. Raziskavo sem izvedla v Vrtcu Tržič, na osnovi analiziranja rezultatov matematičnih 

nalog, ki jih je rešilo 40 otrok. Predvsem me je zanimalo, ali so otroci v teh letih obiskovanja 

vrtca dobili matematična znanja, ki so opredeljena v Kurikulumu za vrtce, ter katera od 

področij matematike so jim najbližja. Pozornost sem posvetila tudi vplivu spola na uspešnost 

reševanja matematičnih nalog ter morebitni vpliv šoloobveznega sorojenca, ki ga ima oz. 

nima proučevani vzorec otrok.  

 

Ključne besede: matematika v Kurikulumu za vrtce, matematično znanje predšolskih otrok, 

matematika v 1. razredu OŠ. 

 

 

 





SUMMARY 

 

The thesis is entitled Mathematical knowledge of preschool children before entering school. 

The theoretical part deals with mathematical goals in the kindergarten curriculum, the role of 

the preschool teacher, and a stimulating learning environment in kindergarten. It outlines the 

mathematical content that preschool children should be acquainted with before entering 

primary school. Moreover, the goals to be achieved in mathematics in the 1st grade illustrate 

the upgrade of curricular goals. The thesis also touches on Piaget’s theory of cognitive 

development and provides a detailed insight into mathematical content in the early stages of 

learning mathematics. 

 

The empirical part of the thesis examines mathematical knowledge of preschool children 

before entering school. The research was conducted in Kindergarten Tržič. A total of 40 

children were asked to solve mathematical tasks that were subsequently analysed. We were 

particularly interested in determining whether the children acquired the mathematical 

knowledge as defined in the curriculum after three years in kindergarten and which areas of 

mathematics they prefer. We also examined the influence of gender on the success in solving 

mathematical tasks and the possible influence of school-age siblings of the participating 

children. 

 

Keywords: mathematics in the kindergarten curriculum, mathematical knowledge of 

preschool children, mathematics in the 1st grade of primary school. 
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UVOD 

 

Vsak otrok se z matematiko sreča že zelo zgodaj in se z njo ukvarja v igrah in vsakodnevnih 

dejavnostih, tako spontanih kakor tudi načrtovanih. Uči se je v majhnih korakih, preko 

posnemanja in ponavljanja. Po navadi sploh ne vemo, da matematiko uporabljamo, pa jo. Z 

njo se srečamo že v predšolskem obdobju oziroma v zgodnjem otroštvu in ne šele v šoli. 

Otrok matematične izkušnje in znanja uporablja ob vsakdanjih problemih, saj ga reševanje 

problemov zabava, motivira ga namreč prav ta občutek lastnega uspeha in dosežkov. Te 

izkušnje pa otroku omogočajo prehod na višjo raven njegovega mišljenja (Japelj Pavešič, 

2001). 

 

Zato pomembno je, da odrasli otrokom matematiko približamo na čim bolj zanimiv način, 

tako starši, ki so sprva z otrokom, ter kasneje tudi odrasli v vrtcu in šoli. Otroka čim bolj 

celostno vpeljujemo v matematične vsebine (število in štetje, računske operacije, 

predštevilsko obdobje, geometrija in orientacija v prostoru). Vloga vzgojitelja je predvsem, da 

so te vsebine enakomerno zastopane in se le-te hkrati prepletajo z ostalimi vsebinami in 

kurikularnimi področji (Japelj Pavešič, 2001). 

 

Diplomsko delo sem razdelala na dva dela, teoretični in empirični del. V prvem poglavju sem 

predstavila Kurikulum za vrtec, kjer sem poudarila matematično področje skupaj s cilji, vlogo 

vzgojitelja ter spodbudnim okoljem. S predstavitvijo ciljev učnega načrta za prvi razred v 

drugem poglavju sem skušala prikazati podobnost v obravnavi matematičnih vsebin v vrtcu 

ter prvem razredu, čemur sem se posvetila v tretjem poglavju. 

 

V četrtem poglavju sem zajela Piagetovo kognitivno teorijo in predstavila faze razvoja od 

senzomotorične stopnje do stopnje formalnih operacij. 

 

Peto poglavje vsebinskega dela pa je namenjeno podrobnejšemu opisu zgodnjega 

matematičnega učenja. Poskušala sem zajeti vse matematične sklope, pri čemer sem poudarila 

vsebine, ki se dotikajo nalog praktičnega dela diplomskega dela, izvedenih v vrtcu. 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, katera znanja so otroci usvojili na posameznih 

matematičnih področjih v času vključenosti v vrtec. S pomočjo raziskave, ki je potekala preko 
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individualnega reševanja sedemnajstih matematičnih nalog, sem dobljene rezultate analizirala 

in primerjala med seboj. S tem sem ugotavljala, katera področja matematike so otrokom bolj 

razumljiva in katera manj. Rezultati so mi približali stopnjo matematičnega znanja otrok na 

prehodu iz vrtca v osnovno šolo, ki so ga pridobili preko igre, spontanih in načrtovanih 

matematičnih dejavnosti v vrtcu in izven njega. Pridobljene podatke sem kasneje obdelala in 

prikazala z grafičnimi prikazi, nato pa napisala analizo in sklepne ugotovitve. 

 

Moje končne ugotovitve so, da so otroci različno uspešni na posameznih vsebinah 

matematike. Z analizo raziskave se je izkazalo, da najbolj obvladajo področje aritmetike, ki 

mu sledijo število in štetje, orientacija, geometrija in predštevilsko obdobje. Pri tem pa spol in 

starejši šoloobvezni sorojenci, ki jih otroci imajo ali nimajo, ne vplivajo na uspešnost 

reševanja matematičnih nalog. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996), kot 

tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja 

(Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.« (Bahovec idr., 2007). 

 

Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Je 

dokument, ki omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih ob 

uporabi ostalih strokovnih priročnikov in literature (Bahovec idr., 2007). 

 

Kurikulum zajema cilje in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in 

učenju v predšolskem obdobju, nekaj malega o dnevni rutini, prostoru in sodelovanju s starši, 

globalne cilje ter cilje na posameznih kurikularnih področjih: gibanje, jezik, družba, narava in 

matematika. Slednje nas bo zanimalo pri tem diplomskem delu. Med drugimi tudi spoznanja, 

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

fizičnim okoljem. V vrtcu pa v interakciji s svojimi vrstniki in odraslimi razvija lastno 

družabnost in individualnost (Bahovec idr., 2007). 

 

1.1 Področje matematike v kurikulumu  

 

Vsak otrok se vsakodnevno srečuje z matematiko. Ima pregled nad svojimi igračami, 

vsakodnevnimi predmeti, oblačili, ki jih poimenuje, opisuje, se o njih pogovarja ter jih 

prešteva, ureja, prireja, razvršča ... Področje matematike v vrtcu ponuja najrazličnejše 

dejavnosti, preko katerih otroka spodbujamo k pridobivanju izkušenj, spretnosti in znanj. Ob 

tem otrok spoznava in pridobiva izkušnje z vsakodnevnimi problemi, katere mora učinkovito 
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in čim hitreje rešiti. Veseli se uspehov in zato išče vedno nove situacije, ki mu predstavljajo 

vsakič znova izziv (Bahovec idr., 2007). 

 

1.2 Matematični cilji kurikuluma 

 

Kurikulum navaja globalne cilje in cilje, ki so vezani na določeno matematično vsebino. Ti 

cilji predvsem predstavljajo oporo vzgojiteljem pri načrtovanju dejavnosti, preko katerih 

otroku nudijo celostni razvoj.  

 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2007): 

 seznanjanje z matematiko v vsakodnevnem življenju; 

 razvijanje matematičnega mišljenja; 

 razvijanje matematičnih spretnosti; 

 razvijanje matematičnega izražanja; 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2007): 

 otrok rabi imena za števila; 

 otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom; 

 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1; 

 otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje; 

 otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje; 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava; 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico; 

 otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka; 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; 

 otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema; 

 otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like; 

 otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; 

 otrok rabi izraze za opismenjevanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru; 
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 otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi 

in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo; 

 otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in 

enotami. 

 

1.3 Vloga vzgojitelja 

 

Vzgojitelj ima pri usmerjenih matematičnih dejavnostih zelo pomembno vlogo. Najprej mora 

poznati otroka in glede na njegove zmožnosti zastavi matematične naloge. Opazovati mora 

otroka pri igri in pristopiti, če ta potrebuje pomoč ali razlago. Če gre otrokov poskus rešitve 

matematične naloge do napačne rešitve, mora odrasli ponuditi akcijo, ki bo otroka pripeljala 

do pravega rezultata. Odrasli tako ne uči pravih izrazov in pravil, ampak pojme vpeljuje šele 

takrat, ko v otroku začuti zanimanje. Najprej mora otrok predmet spoznati v svoji obliki v 

konkretni situaciji, šele nato mu lahko nadene ime. Vzgojitelj mora otroku pomagati pri štetju, 

če otrok šteje v napačnem zaporedju ali krši katerokoli drugo načelo štetja. Ampak ne tako, da 

ga popravlja, temveč tako, da mu da možnost seznanjanja s pravilnim štetjem. Vzgojitelj 

lahko spodbuja učenje štetja, tako da sam šteje v vsakdanjih situacijah. Da otrok lažje dojame 

pojem števila, mu lahko omogočimo dejavnosti s prirejanjem. To vrsto dejavnosti lahko 

vzgojitelj ponudi tudi najmlajšim otrokom. Če ima otrok zanimanje za proces seštevanja in 

odštevanja, mu situacije te vrste omogoči odrasli. Spodbujamo jih z besedami manj, več, manj 

kot, več kot, manj od, vzeti proč, dodati ... Tudi z grafičnimi prikazi lahko vzgojitelj seznani 

otroke že zelo zgodaj. Otrok naj na različne načine obdela podatke, ki jih je zbiral, seštel, 

zmeril, opazil, slišal ... (Bahovec idr., 2007). 

 

1.4 Učno okolje 

 

Ljudje, prostor, material, vse to je okolje, ki nas obdaja. Spodbudno okolje je pomemben 

dejavnik, ki otroku nudi priložnost, da se spoznava z matematiko priložnosti, da sreča 

simbole, grafične prikaze, zapis števil ter primere geometrijskih likov in teles ter s tem skuša 

razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja. K tem pripomore tudi 

večje število simbolov vrtcu, na primer simbol skupine na vratih igralnice ter simbol in ime v 

garderobi, grafični prikazi o umivanju rok v toaletnih prostorih ... (Japelj Pavešič, 2001). 
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V igralnici je treba igrače razporediti tako, da so dostopne in otrok po njih lahko samostojno 

posega. Japelj Pavšič (2001) navaja naslednje primere igrač, z manipulacijo katerih se otrok 

srečuje z matematičnimi vsebinami: 

 številke (plastični denar, telefon, družabne igre s števili, kocke, koledar ...); 

 vse, kar nastopa v manjših koščkih (plastični žebljički, sestavljanke, kocke, storži, 

barvice, žoge, avtomobilčki ...); 

 vse, iz česar lahko naredimo načrte makete, sestavljamo, gradimo (kocke, mivka ...); 

 igrače za merjenje in za igro z raznimi snovmi (modelčki, lončki, lopatke, tehtnice, 

vrvi, menzure, metri ...). 

 

Vzgojitelj matematično okolje spreminja in prilagaja glede na zanimanje in potrebe otrok. Če 

se otroci na določen material ne odzivajo in po njem ne posegajo, ga umakne in ponovno 

ponudi čez nekaj tednov. Pri opremljanju igralnice pa mesta igrač, če se le da, označi s 

simboli in zapisi (Japelj Pavešič, 2001). 

 

Otrok pridobiva izkušnje tudi ob vsakodnevnih dejavnostih, kot so prihod v vrtec, pri čemer 

se z otrokom pogovarjamo o obuvanju desnega in levega copata, o uri, ko je prišel v vrtec in 

iz njega odide, dejavnostih skupine tistega dne, ob obrokih, med katerimi se z otroki 

preštejemo, ugotavljamo, koliko pribora potrebujemo, zlagamo prtičke v trikotnike ali 

pravokotnike in jih položimo na desno stran krožnika. Pri pripravi na počitek ali spanje, ko 

pripravljamo ležalnike in se dogovarjamo, kje bo kdo ležal, kdo bo njegov levi/desni sosed, 

pri odlaganju copat in oblačil na določeno mesto. Pri odhodih na sprehod štejemo avtomobile, 

iščemo matematična telesa v okolici (krogla – žoga, kvader – stanovanjski blok), opazujemo 

prometne znake. Med bivanjem na igrišču vrtca, ko otroci rišejo kroge v pesek, kotalijo 

različne predmete, presipavajo, opazujejo vzorce na oblačilih ... (Japelj Pavešič, 2001). 

 

2 UČNI NAČRT MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI 

 

Matematika je eden izmed temeljnih predmetov v osnovni šoli s številnimi izobraževalno-

informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami. Ker pa se z njo 

vsakodnevno srečujemo, predstavlja tudi podporo drugim znanostim, saj je za upravljanje 

določenih dejavnosti poleg obvladovanja računskih postopkov potrebno tudi razumevanje, 
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medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter zmožnost reševanja 

problemov. 

 

Pouk matematike se ne ukvarja le s kognitivnim področjem učenčeve osebnosti, temveč tudi z 

afektivnim in psihomotoričnim področjem, ki sta pomembni za razvoj celovite osebnosti 

učenca, da le-ta razvija matematično kompetenco. Matematična kompetenca pomeni 

sposobnost uporabe matematičnega mišljenja za reševanje različnih problemov, tako 

matematičnih kakor tudi iz vsakodnevnega življenja. 

 

Učitelji s primerno izbiro dejavnosti poskrbijo, da procesi reševanja vključujejo razmišljanje, 

sklepanje, izpeljevanje, ugotovitve ... Otroci pa se pri tem naučijo novih znanj, spretnosti in 

odnosov, ki jih z nadaljnjim izobraževanjem še poglobijo in nadgradijo (Žakelj idr., 2011). 

 

2.1 Globalni cilji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 

Globalni cilji matematike, navedeni v učnem načrtu za matematiko, opredeljujejo namen 

poučevanja matematike v osnovni šoli. Učenci pri tem razvijajo kompetence, ki vodijo k 

sposobnosti za stalno učenje, ter (Žakelj idr., 2011): 

 razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 

predstave; 

 oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine in procese ter povezujejo znanje 

znotraj matematike in širše; 

 razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij; 

 spoznavajo uporabnost matematike v vsakodnevnem življenju; 

 spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo ustvarjalnosti in natančnosti; 

 razvijajo, zaupajo v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornosti in pozitiven 

odnos do dela in matematike; 

 spoznavajo pomen matematike kot univerzalnega jezika; 

 sprejemajo in doživljajo matematiko kot kulturno vrednoto. 
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2.2 Operativni cilji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 

Operativni cilji so predvsem namenjeni pouku, učenju in poučevanju ter vodijo v usvajanje 

bistvenih matematičnih pojmov in vsebin, ki se dopolnjujejo, nadgrajujejo in poglabljajo. 

Učitelji pri načrtovanju zaporedje ciljev in vsebin razporejajo v smiselnem obsegu in pri tem 

vključujejo tudi cilje medpredmetnih področij. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

otrok (Žakelj idr., 2011): 

 razvija prostorske in ravninske predstave; 

 spoznava geometrijske elemente: telo, lik, črto, točko; 

 razvija sposobnost orientacije v ravnini in prostoru; 

 spoznava pomen uporabe standardnih enot in usvoji osnovne merske enote; 

 uporablja osnovno geometrijsko orodje, prepoznava in opisuje nekatere transformacije 

geometrijskih elementov; 

 zgradi konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov; 

 prepozna, opiše in zna uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij; 

 razvija natančno in pravilno izražanje; 

 se uči iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sam predstavlja 

podatke v preglednicah in s prikazi; 

 razvija problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih 

okoliščinah in vsakodnevnem življenju; 

 v povezavi s slovenščino razvija bralne sposobnosti; 

 preiskuje kombinatorične situacije in jih grafično predstavi; 

 preiskuje slikovne, številske in geometrijske vzorce. 

 

3 PRIMERJAVA VSEBIN IN CILJEV MATEMATIČNEGA 

KURIKULARNEGA PODROČJA IN UČNEGA NAČRTA 

MATEMATIKE ZA 1. RAZRED OŠ 

 

Za pouk matematike v prvem razredu osnovne šole je namenjenih 140 ur, od tega je 15 ur 

nerazporejenih, 18 ur je namenjenih prvi temi geometrije in merjenja, kjer se ure razporedijo 

med tri sklope, in sicer orientacijo, geometrijske oblike in uporabo geometrijskega orodja ter 

merjenja. 85 ur je namenjenih temi aritmetike in algebre, ki se razporedijo v dva sklopa, 
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kamor sodita naravna števila in število 0, računske operacije in njihove lastnosti. Tretja tema, 

za katero je namenjenih 22 ur, se razporedi v tri sklope: logika in jezik, prikazi ter 

matematični problemi in problemi v življenjskih situacijah. Vsi ti sklopi so obravnavani tudi v 

Kurikulumu za vrtce, le da so posamezne vsebine drugače poimenovane in manj kompleksno 

obravnavane, večji poudarek je na konkretni predstavitvi vsebin. Matematične vsebine v vrtcu 

niso urno določene in omejene, vzgojitelj se za obravnavo določene vsebine odloči na podlagi 

zanimanja otrok in načrtuje dejavnosti, ki otroka veselijo in zanje pokaže zanimanje. Cilji 

vodijo do znanj, potrebnih za splošno izobrazbo, in so namenjeni vsem otrokom, zato jih mora 

učitelj obvezno vključiti v pouk. Učitelji imajo odprte možnosti za način predstavljanja 

vsebin, vendar je pomembno, da to storijo na razumljiv, jasen in zanimiv način, da pritegne 

otroke k sodelovanju, pri tem pa izhaja iz konkretnega, realnega sveta in izkušenj, ki so 

otroku blizu (Žakelj idr., 2011). 

 

Pri primerjavi kurikularnih matematičnih ciljev s cilji matematike, predstavljenimi v učnem 

načrtu za prvi razred, nisem opazila velikih razlik. Glavna med njimi je način predstavitve 

posamezne vsebine, ki je v vrtcu pretežno na konkretni ravni in deloma tudi slikovni, medtem 

ko se v prvem razredu postopno vpeljuje tudi simbolni način predstavitve vsebin. Pri sklopu 

geometrije bi poudarila, da v kurikulumu ni navedenega cilja, ki bi nakazoval obravnavo črte 

in točke v vrtcu, temveč je poudarek na telesih, likih in simetriji. Slednjo pa otroci 

obravnavajo šele v drugem razredu osnovne šole, prav tako tudi pojem verjetnosti. Pri 

vsebinah algebre in aritmetike otroci spoznavajo števila do 20, vključno s številom 0. Medtem 

ko kurikulum ne navaja točnega števila, temveč predstavlja načine, s katerimi otrok razvija 

strategije štetja in poznavanja in prepoznavanja števil, pri čemer simbolne zapise števil otroci 

spoznavajo preko predmetov v vsakodnevnem življenju, niso pa posebej obravnavani. Pri 

sklopu računskih operacij otroci spoznavajo zakon o zamenjavi, na katerem v predšolskem 

obdobju ni poudarka, prav tako pa se otroci še ne srečujejo z besedilnimi nalogami in le redko 

Vennovim diagramom, ki jih omenja učni načrt za osnovno šolo.  

 

4 PIAGETOVA KOGNITIVNO-RAZVOJNA TEORIJA 

 

Jean Piaget je bil švicarski psiholog in znanstvenik, ki se je ukvarjal z epistemologijo, 

biologijo, razvojno psihologijo in marsičim drugim. Na področju razvojne psihologije se je 

ukvarjal s spoznavnim razvojem otrok, saj je želel ugotoviti, kako otroci razmišljajo. Pravi, da 
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je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo mentalne ali fizične akcije in ne inventar 

zbranih in shranjenih informacij. Verjame, da otrok v razvoju aktivno konstruira svoje znanje 

oziroma vednost. Spoznanje se oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in 

okoljem (Batistič Zorec, 2006). 

 

4.1 Dejavniki razvoja 

 

Piaget govori o štirih dejavnikih razvoja (Batistič Zorec, 2006):  

 

 dednost: v njegovi teoriji dednost določa časovni urnik, po katerem se na periodičnih 

točkah otrokovega odraščanja odpirajo nove razvojne možnosti. Dednost pa je v 

interakciji z ustreznimi spodbudami iz okolja ključna za otrokovo usvojitev določene 

mentalne sposobnosti; 

 

 izkušnje: Piaget navaja fizične in logično-matematične izkušnje. Fizične otrok 

pridobiva neposredno in spontano pri manipulaciji in raziskovanju objektov v okolju, s 

tem pa si pridobiva znanja o njihovih značilnostih. Logično-matematične izkušnje pa 

pridobiva iz akcij, ki jih vrši na teh objektih, s tem pa si pridobiva sintetična izkustva, 

ki ga oddaljujejo od konkretnega; 

 

 socialna transmisija: pomeni prenos znanja iz socialnega okolja, torej izobraževanje v 

najširšem smislu, pri katerem je še posebej pomembna vloga govora. Uspeh 

socialnega prenosa znanja pa je odvisen od zrelosti in fizičnih izkušenj; 

 

 uravnoteženje (ekvilibracija): je glavni dejavnik in uravnava prejšnje tri. Otrok s svojo 

aktivnostjo odkriva nove probleme in s tem povzroča neravnotežje v lastnem 

mišljenju, ki ga spodbuja, da gradi rešitve in dosega višjo stopnjo ravnotežja (Batistič 

Zorec, 2006). Ta dejavnik predstavlja nenehno interakcijo med realnostjo in 

otrokovim mišljenjem. Otrok asimilira (sprejema) izkušnje v obstoječi miselni okvir, 

hkrati pa zaradi izkušenj akomodira (spreminja) lastne miselne strukture. Cilj miselne 

aktivnosti je torej vzpostaviti ravnotežje med miselnim procesom in okoljem. Na 

vsakem stadiju razvoja pa mora otrok doseči določeno stopnjo ravnotežja, da lahko 

napreduje v višji stadij (Batistič Zorec, 2003). Z drugimi besedami izkušnjo »zmoti« 
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otrokov način razmišljanja in povzroči neravnotežje. Otrok si prizadeva ponovno 

vzpostaviti ravnotežje, zato novo izkušnjo vključi v obstoječi okvir ali pa spremeni 

svojo strukturo (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Piaget razvoj otroka prikazuje kot diskontinuiran proces, ki poteka v štirih kvalitativno 

različnih stopnjah. Te se med seboj kakovostno razlikujejo, vendar med njimi ni začrtane 

stroge meje. Prehodi iz ene v drugo stopnjo potekajo postopno in trajajo različno dolgo, 

zaporedje stopenj pa je za vse otroke enako. Prvi dve stopnji naj bi bili predlogični oziroma 

pripravljalni, medtem ko sta drugi dve stopnji naprednejšega logičnega mišljenja (Batistič 

Zorec, 2006). 

 

4.2 Razvojne stopnje 

 

Piaget v svoji teoriji navaja štiri glavne razvojne stopnje: 

 

 Senzomotorična stopnja (0–2 let) 

To stopnjo Piaget razdeli v 6 podstopenj glede na starostni razpon. To je obdobje 

sprejemanja in predelave zaznavnih vtisov in usklajevanja fizičnih oziroma gibalnih 

aktivnosti. Postopno otrok ugotovi, da imajo predmeti stalnost, čeprav niso v 

njegovem vidnem polju. Otrok v tem obdobju še ni sposoben predstavljanja. 

Probleme, s katerimi se srečuje, rešuje na osnovi praktičnega preizkušanja. Mišljenje 

pa je na tej stopnji še pretežno neverbalno, saj se govor šele razvija (Labinowicz, 

1989). 

 

 Stopnja preoperativnega mišljenja (2–7 let) 

Ta stopnja je prelomnica pri mišljenju v smislu predstav, simbolov in pojmov. Otrok 

lahko razmišlja o stvareh, pa četudi jih v tistem trenutku ne vidi, temu rečemo 

simbolna funkcija mišljenja in se izraža v simbolni igri (Labinowicz, 1989). Je 

obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja. Otroku se v tem obdobju že 

razvijejo predstave in se kažejo v posnemanju, simbolični igri, domišljiji in jeziku. 

Hiter razvoj govora mu pomaga pri reševanju problemov, ni pa sposoben miselnega 

obrata zunanje akcije oziroma ireverzibilnosti. V mišljenju je še pretežno 

egocentričen, saj presoja z lastnega stališča in se ne more postaviti v gledišče druge 
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osebe. Otroci v tem obdobju začenjajo razumeti, da ima vsak dogodek svoj vzrok, 

razvija se sposobnost razvrščanja, predmete začnejo kategorizirati po barvi, velikosti, 

obliki. Razumevanje števila in količine pa sta sposobnosti, ki se začneta razvijati v tej 

stopnji. Otroci od 3. do 4. leta že poznajo besede za primerjavo količin večje, manjše, 

enako, več, manj. Do 5. leta pa otroci že štejejo nekje do števila 20 (Papalia, Olds in 

Feldman, 2003). 

 

 Stopnja konkretnih operacij (7–11 let) 

Lahko jo imenujemo tudi stopnja konkretno logičnega mišljenja. V tem obdobju 

nastopi reverzibilnost, sposobnost, da v mislih obrne neko dejavnost, zato vse 

pravilneje rešuje naloge v zvezi s prelivanjem tekočine, podaljšanje vrste ... v mislih je 

sposoben obdržati dve ali več značilnosti hkrati. V povezavi s tem pa narašča tudi 

sposobnost konzervacije in klasifikacije. Tako je dana osnova za razumevanje 

matematičnih in naravoslovnih pojmov in zakonitosti. Pojmi so v tej stopnji še 

konkretni, mišljenje pa je vezano na konkretne predmete in pojave, ki jih zaznava ali o 

katerih je pridobil žive predstave na osnovi prejšnjih izkušenj (Labinowicz, 1989). 

 

 Stopnja formalnih operacij (11–15 let) 

V tej stopnji mišljenje ni več vezano le na predmete in konkretne izkušnje, temveč 

otrok lahko razmišlja tudi o odnosih med besednimi in drugimi simboli. Razvije se 

zmožnost hipotetičnega razmišljanja in sklepanja na osnovi formalne logike. Z 

razvojem zmožnosti abstraktnega mišljenja pa vstopi v dobo kakovostnejšega zbiranja 

in sprejemanja informacij. Najprej se ta zmožnost razvije na naravoslovnem in šele 

nato na družbenem področju, kar se kaže v vse boljšem razumevanju filozofskih, 

etičnih in drugih abstraktnih pojmov, zakonitosti ... postopno je sposoben razmišljati 

tudi o svojem lastnem mišljenju. Pojme lahko pridobiva tudi na osnovi definicij in ne 

več le na osnovi primerov (Labinowicz, 1989). 

 

Razvoj po fazah poteka počasi in postopno, pri čemer se stopnje prekrivajo. Ko otrok prehaja 

iz ene v drugo stopnjo, pri tem ostane še nekaj ostankov prejšnje. Med posamezniki so v 

tempu razvoja velike razlike v tem, kdaj vstopijo v določeno stopnjo in kdaj dosežejo zrelost. 

Nekateri posamezniki nikoli ne dosežejo stopnje formalno-logičnega mišljenja ali pa le-to 

dosežejo razmeroma pozno v svojem življenju. Razvoj od ene do druge stopnje pa je 

posledica sovplivanja med obstoječimi miselnimi strukturami in okoljem. Če bi želeli razvoj 
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pospešiti in pri otroku načrtno razvijati določene pojme, bomo uspeli le, če je otrok že sam 

zelo blizu tej stopnji v svojem kognitivnem razvoju. Sicer se naučena sprememba ne bo 

ohranila niti je ne bo zmožen prenašati na druge podobne situacije (Marentič Požarnik, 2000). 

 

4.3 Spoznavanje matematičnih pojmov  

 

V obdobju zgodnjega matematičnega učenja otrokov svet sestoji predvsem iz konkretnih 

objektov in konkretnih operacij, zato morajo dejavnosti potekati na konkretni in neabstraktni 

ravni, temeljiti morajo na življenjskih izkušnjah. Otrok pri uvajanju matematičnih vsebin in 

pojmov »prehodi« tri ravni (Cotič, Felda in Hodnik Čadež, 2000). 

Pri vpeljevanju matematičnih vsebin je treba slediti naslednjim korakom: 

 konkretni-enaktivni nivo (uporaba konkretnih pripomočkov in igranje situacij); 

 slikovni-grafični nivo (uporaba slik, risb ali skic); 

 simbolni nivo (uporaba simbolov za ponazoritev pojmov). 

 

Na predšolski ravni in kasneje v prvem razredu je zelo pomembna konkretna raven ali 

konkretno-izkustvena dejavnost. Otrok skozi te korake usvaja matematične vsebine, ki sledijo 

ena za drugo (otrok najprej razvršča, ureja in šele nato meri in šteje) in se med seboj 

nadgradijo (Cotič, Felda in Hodnik Čadež, 2000). 

 

Pri zgodnjem učenju matematike moramo na začetku najprej dovolj časa in pozornosti 

posvetiti konkretni in slikovni ravni, preden preidemo na simbolno raven. Simbolni zapis 

imamo, ko z različnimi števili in drugimi matematičnimi znaki zapišemo nek račun, enačbo, 

neenačbo.  

 

Konkretna ponazorila so pripomočki, ki jih otrok uporablja in se ob rokovanju z njimi tudi 

uči. Pri matematiki imajo pomembno vlogo, saj otrokom pomagajo razumeti matematične 

pojme, postopke, algoritme ... in jim omogoča, da prek različnih aktivnosti usvojijo 

matematične pojme. Didaktični material delimo na strukturiran (izdelan posebej za učenje 

matematike) in nestrukturiran material (material iz naše okolice, npr. fižol, kamenčki, kocke 

...).  
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Obravnava števil temelji na predhodnih dejavnostih razvrščanja s konkretnim materialom, 

zato navajamo otroke na natančno opazovanje in na spoznavanje skupnih lastnosti predmetov. 

Otroci predmete primerjajo, razčlenjujejo in razvrščajo glede na izbrano lastnost ter s tem 

oblikujejo množice. Nato preidemo na grafično reprezentacijo. Otroci opazujejo slike v 

učbeniku ter razvrščajo stvari po skupnih lastnostih. Množice obkrožajo ter jih imenujejo. 

Grafične reprezentacije števil so v glavnem ilustracije predmetov, živali in oseb, ki jih otroci 

prevedejo v zapis z matematičnimi simboli oz. številkami. Grafične reprezentacije so pri 

poučevanju matematike nujno potrebne in predstavljajo most med konkretnimi in simbolnimi 

reprezentacijami. 

 

Pri usvajanju nekaterih matematičnih pojmov, kot je na primer obravnava števila, naj bi 

reprezentacije potekale sočasno. Število lahko predstavimo konkretno (s preštevanjem 

konkretnih predmetov) ali grafično (predmete narišemo, lahko pa njihovo količino 

ponazorimo tudi s pikami, črticami, krogci ...) in istočasno tudi simbolno (s številko). 

 

5. MATEMATIČNE VSEBINE V ZGODNJEM UČENJU 

MATEMATIKE 

 

V prej veljavnem Vzgojnem programu matematika ni bila samostojno področje, ampak le ožje 

področje intelektualne vzgoje, ki je poleg razvoja temeljnih matematičnih predstav in pojmov 

vključevalo še področje spoznavanje otroka z okoljem ter področje razvijanja govora (Kokalj 

in Levičnik, 1982). 

 

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

celotnega, prepletenega in povezanega kurikuluma. V izvedbenem kurikulumu lahko 

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

veljavnem Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 2007). 

 

 

Matematične vsebine ki so pri zgodnjem učenju matematike pomembne, so torej naslednje 

(Hodnik Čadež, 2002): 

 predštevilske vsebine, kamor sodijo opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in 

relacije; 



Bohinc, A. (2014). Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo 

Ljubljana: PeF UL. 

15 

 števila; 

 preprosta obdelava podatkov; 

 geometrija; 

 orientacija v prostoru. 

 

5.1 Predštevilske vsebine 

 

V učnem načrtu matematike za osnovno šolo je navedeno, da je v prvem obdobju poudarek na 

razvoju številskih predstav, ki temeljijo na praktičnih aktivnostih. V procesu oblikovanja 

pojma število je obvezna uporaba konkretnih materialov, nazornih ponazoril, primernih 

didaktičnih sredstev ... in se ne omejujemo le na slikovna ponazorila, saj so za otroke preveč 

abstraktna. Pojme vpeljujemo postopno, pri čemer otrokom prvega razreda še ni treba poznati 

izrazov, kot so »predhodnik« in »naslednik«, temveč je dovolj že to, da zna določiti število, ki 

je za eno manjše oziroma za eno večje od danega števila. Metode, ki jih najpogosteje 

uporabljamo in so najbolj primerne za vodenje zgodnjega matematičnega učenja, so igra, 

opazovanje in izkustveno učenje. Primerne dejavnosti za razvoj zgodnjih številskih predstav 

so urejanje števil po velikosti, odnosi in štetje (naprej, nazaj in s korakom) (Žakelj idr., 2011). 

 

5.1.1 Razvrščanje oz. klasifikacija 

 

Hohmann in Weikart (2005) navajata, da je klasifikacija proces združevanja stvari v skupine, 

glede na njihove skupne lastnosti. Klasifikacija je ena temeljnih strategij, s katero otroci 

organizirajo materiale, stvari, ljudi in dogodke, ki so del njihovega življenja in igre. 

 

Proces razvrščanja je pomemben zato, ker z njim otroke spodbujamo k opazovanju, med 

elementi določene skupine pa vzpostavimo nek red. S tem pa elementi postanejo števni 

(Hodnik Čadež, 2002). 

 

Že v zgodnjem otroštvu začne dojenček pri raziskovanju uporabljati različne čute. Raziskuje z 

usti, rokami, nogami, opazuje in raziskuje materiale, ki imajo različne lastnosti. Zaznava 

znane glasove in obraze ter se nanje odziva. Raziskovanje se s starostjo stopnjuje, otrok 

odkriva vedno več stvari in jih spoznava preko najrazličnejših dejavnosti (kotali, meče, 

mečka, prenaša, okuša, opazuje ...) (Hohmann in Weikart, 2005). 
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Raziskovanje lastnosti stvari, razvrščanje in prirejanje so načini, kako otrok oblikuje svoje 

razumevanje fizičnega in socialnega sveta. Načini otrokove organizacije pa so v večini 

intinuitivni in enkratni. Otroci uživajo v razvrščanju zbirk predmetov in radi zlagajo stvari 

skupaj. Med tem se držijo določenega pravila, ki ga lahko tudi spremenijo, na primer kocke 

lahko zlagajo v zaboje po barvah, v enega samo rdeče kocke, v drugega samo modre kocke ... 

ali po velikosti, v en zaboj vse majhne kocke in v drugega vse velike kocke (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

 

Avtorja Nemec in Krajnc (2011) navajata, da se bo otrok na predoperativni stopnji najprej 

odločil za združevanje stvari glede na npr. bližine (npr. kvadrat in trikotnik sodita skupaj, ker 

skupaj sestavljata hišico) in ne dejanske podobnosti stvari. Prav tako pa pri tej stopnji ne more 

upoštevati več kriterijev razvrščanja hkrati, npr. oblike in barve predmetov. Tovrstno 

razvrščanje zmorejo otroci na stopnji konkretnih operacij in so zmožni razporejati predmete 

glede na dve lastnosti (npr. barvo in velikost, barvo in obliko). 

 

V dejavnosti razvrščanja lahko pri zgodnjem učenju matematike vnašamo razne diagrame. 

Najprimernejša sta Carollov in drevesni diagram, Euler-Vennov diagram pa je za otroke še 

prezahteven. Tako drevesni kot Carollov diagram prikazujeta razvrščanje glede na izbrano 

značilnost oz. njeno zanikanje. Te značilnosti pa lahko prikazujemo s konkretnimi predmeti 

ali slikopisi in tako približamo njegovo razumevanje otrokom (Hodnik Čadež, 2002). 

 

5.1.2 Urejanje 

 

Množico elementov lahko tudi uredimo glede na intenzivnost spremenljivke: od najmanjšega 

do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega ... s tem posameznim elementom dane 

množice določimo mesto, ki ga opredeljuje z vrstilnim števnikom. 

 

5.1.3 Relacije 

 

Z odnosi in relacijami vzpostavimo med elementi dveh skupin nekakšen odnos. Pri zgodnjem 

učenju matematike lahko vpeljemo in uporabljamo odnose, kot so (Japelj Pavešič, 2001): 

 več – manj, 

 večje – manjše, 
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 višje – nižje, 

 daljše – krajše, 

 težje – lažje, 

 debelejše – tanjše, 

 širše – ožje, 

 temnejše – svetlejše,  

 prej – potem. 

 

Za te dejavnosti je primeren puščični diagram, ki ga morajo otroci oblikovati, prebrati in ga 

uporabljati v različnih situacijah. Zelo koristen pa je, ko se otrok začne ukvarjati s pojmi več, 

manj in enako. Otroci pri puščičnem diagramu povežejo dva predmeta (pare). Pri tem pa se 

srečujejo s prirejanjem enega enemu, kar pa je tudi osnova za štetje (Hodnik Čadež, 2002). 

 

5.1.4 Obdelava podatkov 

 

Po mnenju avtorice Hodnik Čadež (2002) so te vsebine za otroka koristne, saj si z zbiranjem, 

prikazovanjem in interpretacijo podatkov otrok pridobiva veščine, ki so v današnjem življenju 

nujne. S temi vsebinami ga med drugimi že začenjamo pripravljati za kritično vrednotenje 

informacij. S prikazi otroka matematično opismenjujemo, hkrati pa nam vsebine iz obdelave 

podatkov omogočajo integracijo matematike z drugimi področji ter poglabljanje nekaterih 

matematičnih vsebin, predvsem aritmetike. Teme za prikazovanje podatkov v obdobju 

zgodnjega matematičnega učenja pa so zelo bogate. Pri vseh temah gre za to, da podatke 

zberemo, jih prikažemo s stolpci oziroma vrsticami ter se ob prikazih tudi pogovarjamo. 

 

Otroci pri zgodnjem učenju matematike spoznavajo različne načine zbiranja, urejanja in 

predstavitve podatkov na primerih iz vsakdanjega življenja. Izbiramo teme, ki so otrokom 

blizu in zanje kažejo interes. Najprej z otroki opredelimo kategorije, zberemo podatke, ki jih 

vpišemo v tabelo ter jih ponazorimo s primernim prikazom (diagramom). Sledi pogovor o 

rezultatih in nalogi kot celoti. Pri tej starosti porabljamo prikaze za razporeditev glede na eno 

lastnost, v drugem pa nadgradimo na dve lastnosti, primerna pa sta tudi figurni vrstični ali 

stolpični prikaz (Žakelj idr., 2011). 

 



Bohinc, A. (2014). Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo 

Ljubljana: PeF UL. 

18 

5.1.5 Vzorci 

 

S tem pojmom se velikokrat srečujemo v vsakodnevnem življenju, na primer vzorci na 

oblačilih, v naravi, pohištvu, likovnih dejavnostih in igri. Orton loči med (A pattern in 

teaching and learning of matematics, 1999): 

 linearnimi oz. enodimenzionalnimi vzorci in 

 dvodimenzionalnimi vzorci. 

 

Vzorec je sestavljen iz dveh ali več elementov (tudi ritmi in zaporedja), ki se na določeni 

površini pravilno ponavljajo. Je množica elementov, ki se ponavljajo po neki napovedani poti. 

 

Vzorec je dobro definiran, ko se enota ponovi vsaj dvakrat. Lahko je sestavljen iz različnih 

elementov. Ločimo predvsem vzorce iz konkretnih predmetov (igrače, naravni material, živali 

...) ter vzorce iz simbolnih elementov (A, B, A, B). Ob tem ne smemo pozabiti na ritmične 

vzorce (tlesk, plosk, tlesk, plosk), gibalne vzorce, glasovne vzorce ... (Hodnik Čadež, 2002). 

 

Vzorec je lahko sestavljen glede na eno lastnost (npr. barvo, obliko, velikost ...) ali pa je 

sestavljen glede na več lastnosti. Tako lahko sestavimo tudi zelo zapletene vzorce z uporabo 

preprostih materialov (A pattern in teaching and learning of matematics, 1999). 

 

Otroci z zadovoljstvom razvrščajo stvari v serije ali vzorce, pri tem pa odkrivajo nove 

kombinacije. Pri tem se pravila ne zavezujejo preveč in vzorce pogosto spreminjajo po nekaj 

ponovitvah (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Delo in naloge z linearnimi ponavljajočimi se vzorci so pomembne predvsem z vidika 

usvajanja predalgebrskih in algebrskih znanj, s pomočjo vzorcev se otroci naučijo tudi 

posploševanja (A pattern in teaching and learning of matematics, 1999). 

 

Enota je osrednji in najpomembnejši del vzorca. To je najkrajši niz elementov, ki se ponavlja. 

Enota se mora vedno poponoma ponoviti in nikoli le delno prikazati. Vzorec je neskončen, saj 

lahko enoto vzorca neštetokrat ponovimo (A pattern in teaching and learning of matematics, 

1999). 
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V učnem načrtu matematike za osnovno šolo o poučevanju vzorcev piše sledeče (Žakelj idr., 

2011): 

»Vzorci se pojavljajo pri matematiki pa tudi v vsakdanjem življenju. Isti vzorec npr. ABAB 

se lahko pojavlja v mnogih različnih oblikah. Učenci naj ugotovijo, da je npr. barvni vzorec 

rdeča, rdeča, modra - rdeča, rdeča modra ... vzorec z enakim pravilom kot glasovni vzorec ko, 

ko, dak - ko, ko, dak ...). S tem postavljajo temelje ugotovitvi, da imajo lahko različne 

situacije enake matematične lastnosti. Ugotovitev, da lahko prej omenjena vzorca opišemo v 

obliki AAB, AAB, je za učenca prvi uvod v algebro.« 

 

5.2 Števila in štetje 

 

Otroci v obdobju zgodnjega učenja matematike pogosto in spontano štejejo. Torej lahko na 

štetje gledamo kot neko ponavljajočo se dejavnost, iz katere otroci postopno izluščijo njene 

tipične lastnosti. To pa je po Piagetu pogoj za oblikovanje novih abstraktnih shem.  

 

Otroci najprej štejejo majhne množice in kasneje v razvojnem obdobju štetje nadomestijo z 

bolj učinkovitim načinom določanja števila predmetov, ki temelji na prepoznavanju številskih 

vzorcev. Otroci pravilno preštevajo le majhne množice predmetov, vendar neuspeh pri 

preštevanju večjih množic ni povezan z neosvojenimi principi štetja, pač pa imajo otroci 

težave, ko skušajo štetje velikih množic podrediti principom štetja. Otroci na preoperacionalni 

stopnji posedujejo implicitno znanje petih principov štetja, kar pomeni, da je implicitno voden 

s principi, ki pa jih še ne zna verbalizirati. Otroci posedujejo le razumevanje določenih 

principov štetja, poleg tega pa je njihova sposobnost koordiniranja principov med seboj še 

omejena. Vendar to ni isto kot popolna odsotnost kakršnegakoli razumevanja procesa štetja 

(Manfreda Kolar, 2006). 

 

5.2.1 Principi štetja 

 

O pravilnem štetju govorimo, ko se otrok drži naslednjih načel (Manfreda Kolar, 2006): 

 

 Princip povratno enoličnega prirejanja 

Štetje je povratno enolično prirejanje znamenj za naravna števila elementom 

preštevane množice. Pri tem velja, da otrok nobenega elementa ne sme izpustiti in 
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nobenega ne sme šteti več kot enkrat. Ta dva procesa morata biti ritmično usklajena in 

morata imeti istočasen začetek in konec ter vmesno ujemanje. Otrok si pri 

usklajevanju teh postopkov lahko pomaga z dotikanjem predmetov med štetjem in na 

ta način lažje razlikuje med že preštetimi predmeti od še ne preštetih. Otroci se tega 

načela začnejo zavedati okrog tretjega leta. Ne znajo mu še popolnoma slediti, vendar 

pa prepoznavajo lastne in tuje kršitve tega načela. 

 

 Princip urejenosti 

Že triletni otroci si zapomnijo zaporedja števil, ki ni nujno v skladu s pravilnim 

zaporedjem in s tem je kršeno načelo urejenosti (npr. ena, dva, tri, pet, enajst ...). Za 

pravilno štetje morajo biti številke razvrščene v stalen, nespremenljiv vrstni red. Pri 

tem pa otrokom povzroča težave pomnitev dolge vrste urejenih imen. Zaradi te težave 

so otroci bolj kompetentni pri določanju moči manjših množic. 

 

 Princip kardinalnosti 

To načelo štetja je povezano s kardinalnostjo naravnih števil. Naravno število, ki ga s 

štetjem določimo kot zadnje po prej opisanih načelih, opredeljuje moč množice. Otrok 

mora nujno razumeti prejšnja dva, da razume tega. 

 

 Princip abstrakcije 

Določa, kako se lahko prejšnji trije principi uporabljajo za katerokoli množico stvari, 

ki so lahko fizične ali nefizične narave (pojmi). 

 

 Princip nepomembnosti vrstnega reda štetja 

Avtorica Vida Manfreda Kolar (2006) to načelo navaja tako: »Da otrok osvoji ta 

princip, mora osvojiti, da so preštevanci stvari in ne »ena«, »dva«, »tri« ... torej da 

števnik ne opredeljuje točno določenega objekta, da so uporabljeni števniki le časovno 

vezani na določen objekt in niso njihova lastnost. Potem, ko je štetje končano, ni več 

nobene povezave med števniki in prej preštevanimi predmeti in da je kardinalno 

število nespremenjeno ne glede na vrstni red preštevanja.«  

To načelo otrok dojame pri približno petem letu starosti.  

 



Bohinc, A. (2014). Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo 

Ljubljana: PeF UL. 

21 

5.2.2 Strategije štetja 

 

Otrok se pri štetju poslužuje naslednjih strategij štetja, ki si običajno sledijo v tem zaporedju 

(Manfreda Kolar, 2006): 

 šteje predmete, ki jih lahko premika (postavljeni so lahko v vrsti, krogu, gruči); 

 šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premikati (sličice v knjigi); 

 šteje stvari, ki jih vidi, ne more pa se jih dotakniti (oddaljene hiše); 

 šteje stvari, ki jih ne vidi (okna v stanovanju, ko ta ni v njem). 

 

Otrok v vsakdanjem življenju uporablja števila v nekem smiselnem kontekstu. Z njimi opisuje 

in pojasnjuje vsebinske in življenjske situacije. Svet računstva torej dojame izključno v 

povezavi s konkretnimi izkušnjami. Ob prehodu na šolsko aritmetiko pa je otrok soočen s 

problemi, ki so izraženi v strogo matematičnem jeziku. Ključna naloga otroka je torej 

prepoznati, kdaj odrasli govorimo v matematičnem in kdaj v »nematematičnem« jeziku 

(Manfreda Kolar, 2006). 

 

5.3 Računske operacije  

 

V obdobju zgodnjega učenja matematike so otroci sposobni opredeliti moč majhnim 

množicam. Že dvoletni otroci pravilno presojajo moč množice do treh elementov. Starejši 

otrok pa tudi do pet ali več elementov, vendar njegove presoje počasi začnejo slabeti. 

 

V obdobju zgodnjega učenja matematike se v konkretnih situacijah in pri uporabi manjših 

števil pojavi razumevanje računskih operacij seštevanja in odštevanja. Otroci znajo oceniti, ali 

je določena pretvorba vplivala na spremembo moči množice ali ne. Pri teh pretvorbah, ki 

spremenijo moč množice, pa razlikujejo med povečanjem ali zmanjšanjem moči množice. 

(Manfreda Kolar, 2006). 

 

Ena izmed obveznih vsebin algebre in aritmetike sta računski operaciji seštevanja in 

odštevanja do števila 20. Pri tem se poslužujemo konkretnih predmetov tako dolgo, dokler jih 

otroci potrebujejo oziroma ne naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven, šele nato 

začnemo uvajati simbolno raven (Žakelj idr., 2011). 
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5.3.1 Seštevanje 

 

Otrok se pri dejavnostih seštevanja zaveda, da se je z množico nekaj zgodilo, in sicer da smo 

dodali element/-e. Otrok seštevanje dojema kot združitev dveh množic, moč unije pa določa s 

štetjem. 

 

Strategije seštevanja (Manfreda Kolar, 2006): 

 otrok šteje vse člane množice od začetka; 

 otrok se nauči določenih vsot in mu predmetov ni treba dejansko šteti (preklic 

dejstev); 

 otrok štetje od drugega seštevanca dalje, torej drugo množico prešteva k prvi. 

 

5.3.2 Odštevanje 

 

Operacijo odštevanja otrok dojame kot odvzemanje nekega ali nekaj elementov iz začetne 

množice. Pri tem pa se zaveda, da stanje lahko povrnemo v začetno tako, da enako število 

elementov, kot smo jih odvzeli, ponovno dodamo (Manfreda Kolar, 2006). 

 

5.3.3 Strategije reševanja nalog seštevanja in odštevanja 

 

Otroci pri reševanju nalog seštevanja in odštevanja postopno prehajajo na vedno 

kompleksnejše, abstraktnejše in splošnejše strukture seštevanja in odštevanja. Z vsako 

pridobljeno ravnjo pa je povezano njegovo konceptualno znanje. Te stopnje Vida Manfreda 

Kolar (2006) opredeljuje kot: 

 konkretno štetje; 

 konkretno verbalno štetje; 

 verbalno-mentalno štetje; 

 izpeljan preklic dejstev in preklic aritmetičnih dejstev. 

 

Če vzgojitelj oziroma učitelj pozna vsebine računskih operacij seštevanja in odštevanja, s tem 

pripomore k boljšemu vpogledu otrokovega razumevanja pojma števila, seštevanja in 

odštevanja. Predšolski otroci že v vrtcu usvojijo znanje teh vsebin, ki niso le mehanične 

narave. To pomeni, da otroci v osnovno šolo pridejo že z nekim predznanjem in kognitivnimi 
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zmožnostmi, ki so temelj nadaljnjega formalnega poučevanja aritmetike (Manfreda Kolar, 

2006). 

 

5.4 Geometrija 

 

Geometrija je matematična vsebina, ki temelji na obravnavi prostorskih odnosov in oblik. Je 

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

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

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

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

Naučijo se novih izrazov, s katerimi opisujejo okolico (okroglo, oglato, ravno, krivo, trikotna 

oblika ...), učijo se izrazov, s katerimi opisujejo položaje predmetov (nad, pod, spredaj, zadaj, 

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

del, ki ga ne vidijo. 

 

Pri tem upoštevamo načelo »od telesa k točki«, kar pomeni postopen prehod od večjih 

dimenzij k manjšim. Otrok se najprej srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo, ki so si med seboj 

podobni, spoznava lastnosti geometrijskih teles iz različnih materialov, telesa tudi samostojno 

izdeluje in preko odtiskovanja geometrijskih teles v pesek, plastelin, kot štampiljka na papir 

postopno prehaja na dvodimenzionalne oblike. Bistvena lastnost geometrijskih teles, ki jo 

odkrivamo z otroki, je ta, da so nekatera telesa okrogla, druga pa oglata. Otrok to izkušnjo 

lahko pridobiva na različne načine: telesa kotali po klancu, piha vanje ... tudi izdelovanje teles 

iz različnih materialov poglobi otrokovo razumevanje med oglatimi in okroglimi telesi 

(Hodnik Čadež, 2002). 

 

V prvem razredu pa se učenje geometrije začne z opazovanjem konkretnih predmetov in 

razvijanjem sposobnosti za orientacijo v prostoru. Pri tem je pomembno, da pouk poteka 

preko igre, ki otroku pomaga k razvoju predstav. V prvem razredu pojme začnemo vpeljevati, 

še preden jih formalno poimenujemo, začnemo pa lahko s poimenovanjem geometrijskih 

likov in teles. Dejavnosti, preko katerih otrok usvaja pojme, pa naj bodo raznovrstne, pri 

čemer je poudarek na opazovanju, raziskovanju in preizkušanju (Žakelj idr., 2011). 
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5.4.1 Geometrijska telesa 

 

Geometrijska telesa so splošne oblike, s katerimi opisujemo vsakdanje reči. Telo je z vseh 

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

dolžino in širino. Ko govorimo o obliki telesa, pravimo, da vsako telo omejuje vsaj ena 

ploskev. Telesa, ki jih omejujejo samo ravne ploskve, so oglata telesa, telesa, ki niso omejena 

s samimi ravnimi ploskvami, pa so okrogla telesa. Kjer pa se stikajo vsaj tri ploskve (oz. na 

stičišču robov), pa nastane oglišče. Telesa, ki imajo oglišča, imenujemo oglata telesa, telesa, 

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

 

Otrokom podajamo izkušnje s polnimi modeli teles, ki so tridimenzionalna. S tem, ko telesa 

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

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

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

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

izstopajo krogla, valj in stožec, med oglatimi pa kocka, kvader in piramida (Cotič, Hodnik 

Čadež, Manfreda Kolar in Mutič, 1996). 

 

5.4.2 Geometrijski liki 

 

Otrok z natančnim opazovanjem teles preide na like. S tem, ko odtiskuje telesa na papir, je 

njegova pozornost usmerjena na posamezno ploskev telesa, ki je značilna za določen lik. Pod 

pojmom lik si predstavljamo kakršenkoli omejen del ravnine. Ravnino, ki jo popolnoma 

omejujejo robne črte, torej imenujemo lik. Otrok na začetku spozna naslednje like: krog, 

kvadrat, pravokotnik in trikotnik (Cotič idr., 1996). 

 

5.4.3 Simetrija 

 

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

kakšen je njegov del, ki ga ne vidimo. Otroku znanje simetrije ne pomeni znati, določiti 

simetralo simetričnemu predmetu, ampak uporablja posledice simetrije. Otrok ve, kako mora 

nadaljevati nedokončano risbo na drugi strani lista, da bo simetrična, in ne posveča pozornosti 

osi vrtenja, raziskuje pa, kako mora položiti predmet, da se kotali. Priložnost za spoznavanje 
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simetrije otroku nudi tudi risanje, prerisovanje in nadaljevanje vzorcev, iskanje vzorcev na 

puloverjih, opazovanje ljudi in predmetov v ogledalu ... (Japelj Pavešič, 2011). 

 

5.5 Orientacija v prostoru 

 

Pomembno področje v razvoju matematičnih pojmov v obdobju zgodnjega učenja matematike 

je tudi orientacija v prostoru. Otroka spodbujamo, da se orientira v prostoru glede nase, nato 

glede na druge osebe in predmete okoli sebe, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi 

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

desno, skozi, proti ... (Hodnik Čadež, 2002). Otrok sam spoznava prostor in ga raziskuje, toda 

pri tem se sam ne more naučiti izrazov za opismenjevanje. S temi se najprej sreča preko 

pogovora z odraslimi, ki jih postopoma razume in kasneje tudi uporablja sam (Japelj Pavešič, 

2001). 

 

Horvat in Magajna (1989) navajata, da je zaznavanje prostorskih odnosov temelj za 

razlikovanje predmetov po najbolj pomembnih lastnostih: oblika, velikost, položaj v prostoru 

... Ti odnosi pa se postopno oblikujejo, sočasno z ustreznimi telesnimi in miselnimi 

izkušnjami otroka. Pri otroku se orientacija v prostoru začne na osnovi razlikovanja 

prostorskih odnosov lastnega telesa. Otrok najprej ločuje svojo desno roko od leve, na podlagi 

te izkušnje pa prične razlikovati parne dele telesa in kasneje razpored predmetov po prostoru. 

 

Otroci za prostorsko predstavo najpogosteje uporabljajo zunanja znamenja, starejši otroci pa 

že zmorejo pri orientaciji v prostoru uporabljati preproste zemljevide (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). 

 

Otrok uživa v igri prenašanja igrač iz enega konca na drugega, jih daje v razne škatle in jih 

jemlje ven. Starejši kot je otrok, bolj je pri svoji igri drzen (pleza po lestvi, se vozi s skirojem, 

se spušča po toboganu ...), uživa pri sestavljanju in razstavljanju sestavljank, pri zlaganju 

kock ... pri tem pa skuša sam ugotoviti, kako rešiti probleme, ki se med igro pojavijo (kako iz 

kock sestaviti določeno obliko, kako spraviti predmete čez odprtino, kako zapolniti neko 

ploskev, kako se skriti, da ne bo viden ...). Ko se ukvarja z različnimi materiali in ljudmi v 

svoji okolici ter rešuje prostorske probleme, začne razumevati osnovna prostorska razmerja v 

svoji neposredni okolici. Razumevanje teh osnovnih predstav pa je podlaga za veliko bolj 
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kompleksno razumevanje prostora, ki vpliva na samozavestnejše gibanje po prostoru in 

delovanje v njem (Japelj Pavešič, 2001). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

6 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

 

V okviru izvajanja pedagoškega dela, ki zajema tudi matematično področje, otroke z igro 

spodbujamo k mišljenju, razvijanju matematičnih predstav in strategij ter reševanju 

vsakdanjih problemov. Za raziskovanje matematičnega razumevanja predšolskih otrok sem se 

odločila, ker sem kot strokovna delavka v vrtcu dolžna slediti razvoju in napredku otrok v 

oddelku, med katerimi so lahko velike razlike v stopnji razvoja na posameznih področjih. Ker 

pa so otroci na pragu vstopa v osnovno šolo, me posebej zanima njihovo matematično znanje, 

ki sem ga proučila na osnovi dosežkov reševanja matematičnih nalog. 

 

V empiričnem delu sem proučila, katera znanja na matematičnem področju imajo proučevani 

otroci ob vstopu v šolo. Cilj je bil torej raziskati uspešnost predšolskih otrok pri reševanju 

matematičnih nalog in s tem ugotoviti, v kakšnem obsegu so usvojili matematične cilje, ki se 

navezujejo na vsebine iz kurikuluma in predstavljajo predznanje otrok, ki ga bodo v šoli 

nadgradili. 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kakšne so razlike v matematičnem znanju otrok pred vstopom v šolo? 

2. Pri katerih vsebinah iz matematike (število in štetje, računske operacije, geometrija, 

orientacija v prostoru in predštevilsko obdobje) so otroci pri reševanju nalog 

uspešnejši? 

3. Ali obstajajo razlike v matematičnem znanju predšolskih otrok glede na spol? 

4. Ali so otroci, ki imajo starejše šoloobvezne sorojence, uspešnejši pri reševanju 

matematičnih nalog? 
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8 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H 1. Obstajajo razlike v matematičnem znanju predšolskih otrok pred vstopom v šolo. 

H 2. Otroci so najbolj uspešni pri reševanju nalog iz vsebine predštevilskega obdobja, temu 

sledijo število in štetje, orientacija, geometrija in nazadnje računske operacije. 

H 3. Pri reševanju matematičnih nalog ni pomembnih razlik v uspešnosti glede na spol. 

H 4. Otroci, ki imajo starejše šoloobvezne sorojence, so uspešnejši pri reševanju nalog. 

 

9 VZOREC 

 

V raziskavo sem vključila 40 otrok iz Vrtca Tržič, Enota Deteljica, in sicer 21 dečkov in 19 

deklic, rojenih v letu 2008. 

 

10 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za raziskavo sem uporabila kvantitativno metodo zbiranja podatkov, ki je potekala prek 

ocenjevalne lestvice, ki zajema sedemnajst matematičnih nalog. Te so razdeljene na pet 

matematičnih področij, in sicer predštevilsko obdobje, število in štetje, računske operacije, 

geometrija in orientacija. Vsako izmed naštetih področij pa zajema tri do pet matematičnih 

nalog. 

 

Preden sem začela z delom, sem za raziskavo dobila dovoljenje od ravnateljice ter staršev 

otrok, ki so se strinjali tudi z objavo fotografij v diplomskem delu. 

 

Raziskavo sem izvajala od meseca aprila do maja leta 2014, v dveh oddelkih 5–6 let starih 

otrok Enote Deteljica. 

 

Otroci so naloge individualno reševali v dopoldanskem času tekom prostih dejavnosti ali 

sočasno z drugimi načrtovanimi dejavnostmi, ki so tekle v oddelku. Otroci so naloge reševali 

po podanih navodilih, za katere sem predhodno preverila, ali jih otrok razume, čas reševanja 

posamezne naloge pri tem ni bil omejen. Njihove odgovore in rešitve sem sproti beležila.  
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11 MERSKI INSTRUMENT 

 

Raziskavo sem izvajala preko petnajstih matematičnih nalog, s pomočjo katerih sem se 

dotaknila petih matematičnih vsebin. Prvi sklop so predštevilske vsebine in je vseboval 5 

matematičnih nalog, s katerimi sem proučevala relacije, vzorce, urejanje, razvrščanje in 

konzervacijo. Pri drugem sklopu sem raziskovala vsebine s področja števil in štetja, ki je 

zajemal tri naloge, in sicer preštevanje, določanje moči množice s pomočjo štetja ter 

prepoznavanje simbolov do števila deset. Tretji sklop sem posvetila računskim operacijam, ki 

so zajemale tri naloge: seštevanje, odštevanje in odnos večje/manjše/enako. Temu je sledil 

četrti sklop, pri katerem sem zajela področje geometrije, kjer so otroci reševali tri naloge iz 

poznavanja likov, teles ter simetrije. V zadnjem, petem sklopu pa sem s pomočjo treh nalog 

ugotavljala, kako blizu so otrokom vsebine iz orientacije v prostoru. Merilo nalog je določeno 

opisno, in sicer pri enajstih nalogah s šeststopenjsko lestvico, treh nalogah s tristopenjsko 

lestvico in treh nalogah z dvostopenjsko lestvico.  

 

12 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem empirično obdelala in jih prikazala s pomočjo opisne statistike. Pri spolu sem s 

pomočjo izračuna hi-kvadrat preizkusa ugotovila, ali obstajajo statistično značilne razlike med 

uspešnostjo deklic in dečkov. Na enak način sem ugotavljala, ali obstajajo statistično značilne 

razlike med uspešnostjo otrok pri reševanju matematičnih nalog glede na povezavo s 

šoloobveznimi sorojenci. 

 

13 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Vsako nalogo sem na kratko predstavila, navedla njen cilj in kriterij. Z grafičnimi prikazi sem 

predstavila rezultate otrok in jih interpretirala ter navedla posebnosti, ki sem jih med samim 

reševanjem opazila. 

 

13.1 Rezultati in interpretacija prvega raziskovalnega vprašanja 

 

Kakšne so razlike v matematičnem znanju otrok pred vstopom v šolo? 
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To znanje sem preverjala pri matematičnih nalogah predštevilskih vsebin števila in štetja, 

računskih operacij, geometrije in orientacije v prostoru. Posamezne matematične naloge so 

črpane iz delovnega zvezka Ciciban matematik (Hodnik Čadež in Rožmanec, 2007) in Moj 

zvezek 3 (Medved Udovič, Skubic, Zorman, Furlan in Jurkovič, 2007). 

 

13.1.1 Matematična vsebina: predštevilsko obdobje 

 

1. naloga: RELACIJE 

 

CILJ: Otrok pravilno določi relacije s pomočjo puščičnega diagrama. 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok si ogleda sliko, na kateri so ilustrirani otroci med igro. Otrok s 

pomočjo slike poveže relacije med otrokom in igračo, s katero se ta igra. Vsaka pravilna 

povezava otroku prinese eno točko. 

 

KRITERIJ: 

 vse relacije nepravilno (0 točk); 

 1 relacija pravilno (1 točka); 

 2 relaciji pravilno (2 točki); 

 3 relacije pravilno (3 točke); 

 4 relacije pravilno (4 točke); 

 vse relacije pravilno (5 točk).  

 

 

Slika 1: Matematična naloga relacije. 
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Slika 2: Deklica pri reševanju matematične naloge relacije. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 1: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

relacije. 

 

INTERPRETACIJA: Pri reševanju matematične naloge relacije so otroci v 5 % dosegli dve 

točki, torej so naredili dve pravilni povezavi, 20 % tri povezave, 22,5 % štiri povezave in 

največji delež, 52,5 %, pet točk. Otroci so pri reševanju naloge imeli največ napačnih povezav 
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pri deklici na risbi, ki je bila obrnjena s hrbtom (rdeče obrobljena na Sliki 1) in relacije z 

obrazom niso našli, in pri povezavi, kjer so morali povezati dva dečka z isto igro (zeleno 

obrobljena na Sliki 1). 

 

2. naloga: VZORCI 

 

CILJ: Otrok nadaljuje vzorec. 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok nadaljuje vzorec na polžji hišici. Primeri: ABABAB, 

ABBABBABB, ABAABAABA, ABCABCABC. Vsako pravilno nadaljevanje vzorca otroku 

prinese eno točko. 

 

KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilni (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 

 

 

Slika 3: Deklica pri reševanju matematične naloge vzorci. 
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REZULTATI 

 

 

Graf 2: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

vzorci. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri nalogi vzorcev dosegali enak delež odgovorov za 0 in 2 

točki, in sicer v 27,5 %, 5 % eno točko, kar pomeni, da so enega od vzorcev nadaljevali 

pravilno, 22,5 % tri točke, torej tri vzorce, 15 % štiri vzorce in 2,5 %, torej 1 otrok, vseh pet 

vzorcev. Otroci so največ težav imeli z vzorcema ABAABAABA in ABBABBABB. Tema je 

sledil vzorec ABABAB, ki je vseboval, kot A »prazno« oz. belo« polje in B oranžno polje. Pri 

otrocih, ki so bela polja pobarvali in z enako barvno kombinacijo pravilno nadaljevali vzorec, 

je bila naloga upoštevana. Najmanj težav pa so imeli otroci z drugim vzorcem ABABAB, ki 

je imel obe polji barvno določeni, ter vzorcem ABCABCABC. 

 

3. naloga: UREJANJE  

 

CILJ: Otrok uredi predmete glede na dano lastnost. 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok uredi v prvem primeru predmete (kocke različnih dolžin) po 

dolžini in v drugem primeru uredi sličice oseb po starosti. 
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KRITERIJ: 

 neuspešno oba primera (0 točk); 

 en primer uspešno (3 točke); 

 oba primera uspešno (5 točk). 

 

 

Slika 4: Deklica pri reševanju matematične naloge urejanja kock po dolžini. 

 

 

Slika 5: Matematična naloga urejanja po starosti. 
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Slika 6: Deklica pri reševanju matematične naloge urejanja po starosti. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 3: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

urejanja. 

 

INTERPRETACIJA: Matematična naloga urejanja je vsebovala dve podnalogi, in sicer 

urejanje po velikosti od najkrajše do najdaljše ter urejanje po starosti od najmlajšega do 
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najstarejšega. Otroci so bili pri tej nalogi v 12,5 % neuspešni, 72,5 % otrok je doseglo tri 

točke, ves ta delež otrok je pravilno rešil le nalogo urejanja po dolžini, 15 % otrok pa je 

pravilno rešilo obe nalogi. Otroci so pri reševanju naloge urejanja po starosti kljub jasno 

podanim navodilom urejali po velikosti od najmanjšega (dojenčka) do največjega (očeta). 

Analiza pridobljenih podatkov pa je pokazala, da so bili otroci uspešnejši pri urejanju po 

dolžini. 

 

4. naloga: KONZERVACIJA 

 

CILJ: Otrok reši dva različna primera nalog iz konzervacije. 

 

VSEBINA NALOGE: V prvem primeru nalijemo enako količino vode v dva enaka kozarca in 

otroka vprašamo: »Kaj misliš, ali je kje več vode?« Po otrokovi ugotovitvi, da je v obeh 

kozarcih enako vode, pred njim vsebino enega kozarca prelijemo v drug ožji kozarec in 

ponovno zastavimo vprašanje. V drugem primeru uredimo enako število elementov v dve 

vrsti in otroka vprašamo: »Kaj misliš, ali je kje več elementov (medvedkov)?« Po otrokovi 

ugotovitvi, da je v obeh vrstah enako, elemente ene skupine prerazporedimo s podaljšanjem 

vrste in ponovno zastavimo vprašanje. 

 

KRITERIJ: 

 neuspešno oba primera (0 točk); 

 en primer uspešno (3 točke); 

 oba primera uspešno (5 točk.) 

 

 

Slika 7: Deček pri reševanju matematične naloge iz konzervacije. 
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Slika 8: Deklica pri reševanju matematične naloge iz konzervacije. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 4: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi iz 

konzervacije. 

 

INTERPRETACIJA: Matematična naloga iz konzervacije je bila sestavljena iz dveh 

podnalog, in sicer konzervacija količine tekoče snovi in konzervacija števila. 70 % otrok je 

bilo pri obeh oblikah konzervacije neuspešnih. 27,5-odstotno uspešni so bili otroci pri 

konzervaciji števila in tako dosegli 3 točke. Delež teh otrok se je pri reševanju te naloge v 
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večini primerov posluževal ponovnega štetja elementov v podaljšani vrsti. 2,5 % otrok je na 

oba primera konzervacije podalo pravilen odgovor in le-tega tudi pojasnilo. 

 

5. naloga: RAZVRŠČANJA 

 

CILJ: Otrok razvršča elemente v Carollov diagram po dveh lastnostih. 

 

VSEBINA NALOGE: 

Na A3 formatu izdelan Carollov diagram, ki simbolno označuje rdečo barvo in njeno 

zanikanje ter kocko in njeno zanikanje. Otroku dam modrega, rdečega in rumenega medvedka 

ter dve rumeni, rdeči in modri kocki, ki sta različnih velikosti, ter mu dam navodilo, naj jih 

razvrsti tako, kot mu kažejo slike. Predhodno preverim, ali otrok razume prikazana navodila. 

 

KRITERIJ: 

 neuspešno razvrsti (0 točk); 

 uspešno razvrsti po eni lastnosti (3 točke); 

 uspešno razvrsti po dveh lastnostih (5 točk). 

 

 

Slika 9: Deček pri reševanju matematične naloge razvrščanja. 
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REZULTATI 

 

 

Graf 5: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

razvrščanja. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri tej nalogi razvrščali 9 elementov v Carollov diagram glede 

na dve lastnosti. Pri tem je 5 % otrok nalogo v celoti rešilo nepravilno, 45 % je elemente 

razvrstilo glede na eno lastnost in 50 % otrok glede na obe lastnosti. 

 

13.1.2 Matematična vsebina: število in štetje 

 

6. naloga: PREŠTEVANJE 

 

CILJ: Otrok prosto prešteva do čim večjega števila. 

OPIS NALOGE: Brez konkretnega materiala, otrok prosto prešteva, dokler ne prekrši enega 

od načel štetja. 

 

KRITERIJ: 

 manj od števila 5 (0 točk); 

 do števila 5 (1 točka); 

 do števila 10 (2 točki); 

 do števila 15 (3 točke); 
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 do števila 20 (4 točke); 

 do števila 25 in več (5 točk). 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 6: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

preštevanja. 

 

INTERPRETACIJA: Pri nalogi preštevanja je 5 % otrok preštevalo brez napak, torej brez 

kršenja načel štetja do števila 5, 20 % do števila 10, 25 % otrok do števila 15, 12,5 % do 

števila 20. Otroci, ki pa so znali preštevati do kateregakoli števila večjega od 20, so dosegli 

vseh 5 možnih točk. Delež teh otrok je bil tudi najvišji, in sicer kar 37,5 %. 

 

7. naloga: ŠTETJE 

 

CILJ: Otrok pravilno določi število elementov množice. Otrok reši 5 primerov: 1, 3, 6, 7, 10 s 

pomočjo konkretnega materiala. 

 

OPIS NALOGE: Pripravim 5 množic medvedkov, vsako določa svoja barva. Otroku dam 

navodilo, naj prešteje medvedke, npr. modre barve. Vsaka pravilna določitev moči množice 

otroku prinese 1 točko. 
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KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilno (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 7: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

štetja. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri tej nalogi šteli elemente petih različno močnih množic do 

10. Pri tem je 2,5 % otrok pravilno določilo moč dvema množicama, 12,5 % trem množicam, 

32,5 % štirim množicam in največji delež, 52,5 %, vsem petim množicam. Otroci so se pri 

štetju v večini posluževali dotikanja in premikanja preštevanih elementov, večinoma pri 

množicah, večjih od števila 3. 
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8. naloga: SIMBOLI 

 

CILJ: Otrok poišče ustrezen simbol preštevani množici. Otrok reši 5 primerov: 1, 3, 6, 7, 10 s 

pomočjo konkretnega materiala. 

 

OPIS NALOGE: Pripravim 5 množic medvedkov, vsako določa svoja barva. Otroku dam 

navodilo, naj prešteje medvedke, npr. modre barve. Ko to stori, izbere ustrezen simbol, 

prikazan na karticah, ki jih ima razvrščene na mizi poleg medvedkov. Vsak pravilno izbran 

simbol za določitev moči množice otroku prinese 1 točko. 

 

KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilno (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 

 

 

Slika 10: Deklica pri reševanju matematične naloge določanja moči množice s simboli. 
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REZULTATI 

 

 

Graf 8: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

določanja moči množice s simboli. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri matematični nalogi moči množice priredili tudi simbolni 

zapis števk. Pri tem 7,5 % otrok ni bilo uspešnih pri nobenem od petih primerov. Enak delež 

otrok je pravilno določilo moč množice s simbolom za en primer, prav tako pa je 7,5 % otrok 

doseglo dve točki, torej so pravilno rešili dva primera. 15 % otrok je pravilno določilo simbol 

trem množicam, 27,5 % pa štirim množicam. Največji delež otrok pa je bilo uspešnih pri 

celotni nalogi, in sicer v 35,5 %. Največ težav pri določanju simbolov so imeli otroci pri 

številkah od 5 do 10. 

 

13.1.3 Matematična vsebina: računske operacije 

 

9. naloga: SEŠTEVANJE 

 

CILJ: Otrok reši 5 preprostih računov v obsegu do 10 s pomočjo konkretnega materiala.  

 

VSEBINA NALOGE: Primeri: 1 + 2 = ?, 1 + 4 = ?, 3 + 3 = ?, 2 + 6 = ?, 4 + 5 = ? Vsak 

primer pripravim sproti pred otrokom, s pomočjo medvedkov ali lego kock, npr. če ima tri 

kocke (jih dam pred otroka ali pa jih vzame sam) ter ga vprašam, koliko jih ima. Počakam na 

odgovor in nadaljujem: »Če ti jaz dam še tri,« (jih konkretno prestavim jaz ali otrok) »koliko 

imaš vseh kock skupaj?« Vsak pravilno rešen račun otroku prinese eno točko. 
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KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilno (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 9: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

seštevanja. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri nalogi seštevanja v 5 % pravilno rešili en račun in prav 

tako je enak delež otrok pravilno rešilo dva primera. 22,5 % otrok tri primere, 32,5 % štiri 

račune in najvišji delež otrok, 45 %, je pravilno rešilo vseh pet računov. Otroci so pri štetju 

večinoma fizično premikali preštevane elemente, po dodajanju elementov pa so se posluževali 

ponovnega štetja vseh elementov od začetka. Pri tem nisem opazila, da bi si otroci pomagali s 

prsti. Pri tej nalogi so nižje število točk dosegli otroci, ki so imeli slabše rezultate tudi pri 

nalogah preštevanja in štetja. Majhen delež otrok pa je imel težave z raznovrstnostjo 

(heterogenostjo) množice elementov. 
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10. naloga: ODŠTEVANJE 

 

CILJ: Otrok reši 5 preprostih računov v obsegu do 10 s pomočjo konkretnega materiala.  

 

VSEBINA NALOGE: Primeri: 3 - 1 = ?, 5 - 4 = ?, 6 - 3 = ?, 8 - 2 = ?, 9 - 5 = ? Vsak primer 

pripravim sproti pred otrokom s pomočjo medvedkov ali lego kock, npr. če ima tri kocke (jih 

dam pred otroka, ali pa jih vzame sam), ga vprašam, koliko jih ima. Počakam na odgovor in 

nadaljujem: »Če ti jaz vzamem eno,« (jih konkretno prestavim jaz ali otrok) »koliko imaš 

vseh kock skupaj?« Vsak pravilno rešen račun otroku prinese eno točko. 

 

KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilni (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 10: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

odštevanja. 
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INTERPRETACIJA: Pri nalogi odštevanja je 10 % otrok pravilno rešilo dva računa, 12,5 % 

tri račune in 27,5 % štiri račune. Največji delež otrok, 50 %, je pravilno rešilo vseh pet 

računov odštevanja. Pri tem so se otroci posluževali fizičnega odvzemanja elementov. Večina 

otrok je elemente štelo trikrat, in sicer na začetku vse elemente, nato elemente, ki so jih 

odvzemali, ter ponovno štetje preostalih elementov. 

 

11. naloga: VEČ/MANJ/ENAKO 

 

CILJ: Otrok ugotavlja, ali sta dve množici različno ali enako močni, s pomočjo prirejanja 1 : 

1.  

 

VSEBINA NALOGE: Primeri: 1 : 2, 5 : 5, 6 : 9, 3 : 4, 2 : 7. Predmeti so že pripravljeni na 

mizi. Uporabljam medvedke, ki se razlikujejo po barvi in velikosti, npr: v eni množici en 

velik medvedek in v drugi dva manjša, pet medvedkov različnih barv v eni in 5 enake barve v 

drugi množici ... Otroka vprašam: »Kako bi ugotovil, če je v kateri od skupin več 

medvedkov?« Vsaka pravilna trditev otroku prinese eno točko. 

 

KRITERIJ: 

 vsi primeri nepravilno (0 točk); 

 1 primer pravilen (1 točka); 

 2 primera pravilna (2 točki); 

 3 primeri pravilno (3 točke); 

 4 primeri pravilno (4 točke); 

 vsi primeri pravilni (5 točk). 
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REZULTATI 

 

 

Graf 11: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

več/manj/enako. 

 

INTERPRETACIJA: Pri matematični nalogi primerjanja dveh množic je en otrok (2,5 %) 

navedel pravilno en primer, 7,5 % otrok tri primere. Največji delež otrok, 52,5 %, je pravilno 

določilo 4 primere ter 37,5 % otrok vseh pet primerov. Otrokom sta največ težav predstavljali 

množici, ki sta bili enako močni, pri tem je ena vsebovala velike medvedke in druga majhne. 

Otroci, ki so navedli pravilen rezultat, so se pri tem primeru posluževali štetja. 

 

13.1.4  Matematična vsebina: geometrija 

 

12. naloga: SIMETRIJA 

 

CILJ: Otrok polovico predmeta preriše čez simetralo, tako da dobi simetrično obliko. 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok ima na listu pet karo razpredelnic. Vsaka polovica predmeta je 

prikazana z različno barvo. Narisane so: polovica trikotnika, smreke, srca, rože in hiše. 

Otroku pred začetkom primere pokažem v ogledalu, da vidi, kakšna je celota, in jo poimenuje, 

nato pa dopolni tako, da dobi simetrično obliko. 
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KRITERIJ: 

 0 pravilnih simetričnih oblik (0 točk); 

 1 pravilna simetrična oblika (1 točka;) 

 2 pravilni simetrični obliki (2 točki); 

 3 pravilne simetrične oblike (3 točke); 

 4 pravilne simetrične oblike (4 točke); 

 5 pravilnih simetričnih oblik (5 točk). 

 

 

Slika 11: Matematična naloga iz simetrije. 

REZULTATI 

 

 

Graf 12: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi iz 

simetrije. 
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INTERPRETACIJA: 22,5 % otrok ni znalo dopolniti nobenega primera od simetričnih oblik, 

15 % otrok je pravilno dopolnilo en motiv, 12,5 % otrok je uspelo dopolniti dva motiva, z 

največjim odstotkom uspešnosti so bili otroci uspešni pri treh motivih, 12,5 % pri štirih in le 

7,5 % pri vseh primerih dopolnitve simetričnih oblik. Naloga je bila za otroke zelo zahtevna, 

vendar nisem pričakovala tako slabih rezultatov, saj so vsi otroci pred začetkom izvajanja 

naloge celoten motiv opazovali v ogledalu in ga poimenovali. 

 

13. naloga: GEOMETRIJSKI LIKI 

 

CILJ: Otrok reši nalogo »Miška«.  

 

VSEBINA NALOGE: Otrok ugotovi, katera miška lahko iz množice likov, ki jih ima, sestavi 

prikazano kompozicijo. 

 

KRITERIJ: 

 nalogo reši pravilno (5 točk); 

 nalogo reši nepravilno (0 točk). 

 

 

Slika 12: Matematična naloga z geometrijskimi liki. 
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Slika 13: Deklica pri reševanju matematične naloge z geometrijskimi liki. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 13: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi z 

geometrijskimi liki. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so pri tej nalogi primerjali tri množice naključno razvrščenih 

geometrijskih likov s prikazano kompozicijo. Pri tem 37,5 % otrok ni bilo uspešnih, v 62,5 % 

pa so otroci pravilno določili množico likov. Otroci so se velikokrat odločili za barvanje likov 

z barvami s kompozicije ali kakršnokoli drugačno označitev primerjanih likov. Eden izmed 

37,50 % 

62,50 % 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0 TOČK 5 TOČK

GEOMETRIJSKI LIKI 



Bohinc, A. (2014). Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo 

Ljubljana: PeF UL. 

51 

otrok se je odločil za štetje elementov v množici in ga primerjal s številom elementov 

kompozicije. 

 

14. naloga:GEOMETRIJSKA TELESA 

 

CILJ: Otrok reši nalogo »Kaj smo zavili?« 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok s puščičnim diagramom poveže darila s predmeti, za katere 

glede na obliko meni, da so skriti v posameznem zavoju. 

 

KRITERIJ: 

 0 pravilnih povezav (0 točk); 

 1 pravilna povezava (1 točka); 

 2 pravilni povezavi (2 točki); 

 3 pravilne povezave (3 točke); 

 4 pravilne povezave (4 točke); 

 5 pravilnih povezav (5 točk). 

 

 

Slika 14: Matematična naloga prepoznavanja geometrijskih teles. 
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Slika 15: Deklica pri reševanju matematične naloge prepoznavanja geometrijskih teles. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 14: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

prepoznavanja geometrijskih teles. 

 

INTERPRETACIJA: 20 % otrok je pravilno priredilo tri oblike z darili, 23 % štiri in največji 

delež, 55 %, je pravilno priredilo obliko vsem petim elementom. Otroci pri tej nalogi niso 

imeli posebnih težav. Pri napačnih povezavah sem opazila, da otroci dobro prepoznavajo 
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obliko, v večini primerov jih je zmedla velikost, npr. stožec so povezali z manjšim namesto 

enako velikim stožcem. 

 

13.1.5 Matematična vsebina: orientacija 

 

15. naloga: LEVA/DESNA STRAN 

 

CILJ: Otrok loči med levo in desno stranjo. 

 

VSEBINA NALOGE: Otroka vprašam, kdo sedi na njegovi desni strani, počakam na odgovor 

in ga vprašam, kdo sedi na njegovi levi strani. 

 

 

KRITERIJ: 

 pravilno določi strani (5 točk); 

 nepravilno določi strani (0 točk). 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 15: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi 

določanje leve in desne strani. 
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INTERPRETACIJA: 37,5 % otrok ni znalo določiti svojega levega/desnega soseda glede na 

sebe, 62,5 % otrok pa je bilo pri tem uspešnih. 

 

16. naloga: ORIENTACIJA NA PLOSKVI 

 

CILJ: Otrok reši nalogo iz orientacije na ploskvi. 

 

VSEBINA NALOGE: Otrok sledi simbolnim navodilom in pripelje princa do princese. Na 

poti pobere vse predmete po vrstnem redu, kot kaže navodilo. 

 

KRITERIJ: 

 pravilno reši nalogo (5 točk); 

 nepravilno reši nalogo (0 točk). 

 

 

Slika 16: Matematična naloga iz orientacije na ploskvi. 
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Slika 17: Deklica pri reševanju matematične naloge iz orientacije na ploskvi. 

 

REZULTATI 

 

 

Graf 16: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi iz 

orientacije na ploskvi. 
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INTERPRETACIJA: 25 % otrok v »labirintu« poti ni znalo pripeljati princa do princese in pri 

tem na pravi poti pobrati predmetov po navedenem pravilu. 75 % otrok pa je bilo pri tej 

nalogi uspešnih. Med reševanjem nalog sem opazila, da je manjši delež otrok, ki so se med 

reševanjem znašli s problemom, začel nalogo reševati z obratne strani. Pot so začeli od princa, 

se na delu poti ustavili in pot nadaljevali od princese nazaj proti princu, dokler se njuni črti 

(poti) nista združili. 

 

17. naloga: ORIENTACIJA V PREGLEDNICI 

 

CILJ: Otrok reši nalogo »Zajtrk«. 

 

VSEBINA NALOGE: S slike razbere položaj posameznih predmetov in jih pravilno razporedi 

v preglednico (nad, pod, na) (Medved Udovič, 2007). 

 

KRITERIJ: 

 pravilno razvrsti 5 predmetov (5 točk); 

 pravilno razvrsti 4 predmete (4 točke); 

 pravilno razvrsti 3 predmete (3 točke); 

 pravilno razvrsti 2 predmeta (2 točki); 

 pravilno razvrsti 1 predmet (1 točke); 

 nepravilno razvrsti vse predmete (0 točk). 

 

 

Slika 18: Matematična naloga iz orientacije v preglednici. 
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Slika 19: Deček pri reševanju matematične naloge iz orientacije v preglednici. 

REZULTATI 

 

 

Graf 17: Prikaz % otrok za posamezno število doseženih točk pri matematični nalogi iz 

orientacije v preglednici. 

 

INTERPRETACIJA: Pri nalogi določitve položaja predmeta na sliki glede na položaj nad, na 

in pod mizo en otrok (2,5 %) ni bil uspešen za nobenega od petih predmetov. 7,5 % otrok je 

pravilno določilo dva predmeta, 10 % tri predmete in 15 % štiri predmete. Največji delež 

otrok, kar 60 %, je pravilno določilo položaj vsem petim predmetom. Pri vseh nepopolno 

rešenih nalogah sem opazila, da so otroci v vseh primerih napačno nalepili predmet glede na 

položaj nad mizo, torej luč. 
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Graf 18: Prikaz % uspešnosti vseh otrok, vključenih v raziskavo pri posamezni 

matematični nalogi. 

 

INTERPRETACIJA: Otroci so bili pri reševanju matematičnih nalog najbolj uspešni (87 %) 

pri nalogah štetja in prepoznavanja geometrijskih teles. Tema sledita nalogi relacij in 

primerjanja moči dveh množic glede na več/manj/enako s 84,5-odstotno uspešnostjo. Nato si 

sledijo naloge odštevanja (83,5 %), orientacije v preglednici (82 %), seštevanja (81,5 %), 

razvrščanje (77 %), orientacije na ploskvi (75 %), preštevanja (72 %), prepoznavanja 

simbolov za določitev moči množice (71 %), prepoznavanja geometrijskih likov z 62,5-

odstotno uspešnostjo in enakim odstotkom na področju določanja leve in desne strani. Slabše 

rezultate otroci dosegajo pri nalogah urejanja z 59-odstotno uspešnostjo, simetrije (43,5 %) in 

vzorci (40 %). Najslabše pa so se otroci odrezali pri nalogah iz konzervacije, in sicer z 19-

odstotno uspešnostjo. 
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Graf 19: Prikaz uspešnosti vseh otrok, zajetih v raziskavo, pri reševanju matematičnih 

nalog. 

 

INTERPRETACIJA: Rezultate otrok sem rangirala v tri sklope glede na število doseženih 

točk, in sicer: podpovprečno uspešnost (od 0 do 28 točk), povprečno uspešnost (od 29 do 57 

točk) in nadpovprečno uspešnost (od 58 do 85 točk). V prvi sklop podpovprečne uspešnosti se 

uvrsti en otrok (2,5 %), v sklop povprečne uspešnosti se uvrsti 16 otrok (40 %) in v zadnji 

sklop nadpovprečne uspešnosti se uvrsti 23 otrok (57,5 %). 

 

Na podlagi rezultatov, ki sem jih dobila s pomočjo raziskave matematičnega področja na 

podlagi 17-ih matematičnih nalog, menim, da imajo otroci različna znanja na posameznih 

vsebinah matematike. Nekatera so jim bolj razumljiva in nekatera manj. To lahko povežem z 

obravnavanjem posameznih vsebin in njihovim prepletanjem z dejavnostmi, izvedenimi v 

letih vrtčevskega varstva. Posvečanje časa določenim vsebinam se od oddelka do oddelka 

spreminjanja, prav tako način njihove predstavitve, kar je eden od dejavnikov, ki vplivajo 

med razlikami v dojemanju matematičnih vsebin na posameznem področju. S tem lahko 

potrdim svojo hipotezo na prvo raziskovalno vprašanje, saj med otroki obstajajo kakovostne 

in količinske razlike v matematičnem znanju. 
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13.2 Rezultati in interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja 

 

Pri katerih vsebinah iz matematike (število in štetje, računske operacije, geometrija, 

orientacija v prostoru in predštevilsko obdobje) so otroci pri reševanju nalog uspešnejši? 

 

 

Graf 20: Prikaz % uspešnosti reševanja matematičnih nalog na posameznih področjih 

matematike. 

 

INTERPRETACIJA: Največji delež pravilnosti so otroci dosegli na področju računskih 

operacij, sledi mu število in štetje s 76,3-odstotno pravilnostjo. Nato so otroci v 73,17 % 

pravilno reševali naloge iz orientacije ter v 55,8 % matematično vsebino geometrije. 

Najslabše rezultate pa so dosegali na področju predštevilskih vsebin. 

 

S tem ovržem svojo drugo hipotezo, s katero sem napovedala, da bodo otroci najbolj uspešni 

na področju predštevilskih vsebin, za katerega se je izkazalo, da so otroci dosegli najnižje 

rezultate. Zaporedje matematičnih vsebin števila in štetja, orientacije in geometrije se skladajo 

z napovedjo v hipotezi, medtem ko je področje predštevilskih vsebin najmanj uspešno. Ti 

podatki pa kažejo na to, da otroci za razumevanje pojma števila in štetja in drugih 

kompleksnejših matematičnih vsebin ne potrebujejo nujno predhodnega znanja iz 

predštevilskih vsebin, kot je v svojih delih zapisal Piaget. 
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13.3 Rezultati in interpretacija tretjega raziskovalnega vprašanja 

 

Ali obstajajo razlike v matematičnem znanju predšolskih otrok glede na spol? 

 

 

Graf 21: Prikaz % uspešnosti otrok po spolu za posamezno matematično področje. 

 

INTERPRETACIJA: Dečki so uspešnejši od deklic na področjih števila in štetje, računskih 

operacijah ter pri orientaciji, medtem ko so deklice uspešnejše od dečkov na področjih 

predštevilskih vsebin in geometrije. 

 

 

Graf 22: Prikaz % uspešnosti otrok po spolu za vsa področja. 
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INTERPRETACIJA: Dečki so na vseh raziskovanih matematičnih vsebinah uspešnejši od 

deklic z 69,92 % proti 67,62 %. Torej je razlika v uspešnosti deklic in dečkov 2,3 %. 

 

13.3.1 Hi-kvadrat preizkus v povezavi s spolom 

 

H0: Spremenljivki spol in uspešnost pri reševanju matematičnih nalog nista povezani. 

H1: Spremenljivki spol in uspešnost pri reševanju matematičnih nalog sta povezani. 

 

INTERPRETACIJA: p-vrednost x
2
-testa je enaka 0,915

 
> 0,05 (x

2 
= 0,946), kar pomeni, da 

ničelne domneve, da spremenljivki spol in uspešnost pri reševanju matematičnih nalog nista 

povezani pri 5-odstotni stopnji značilnosti, ne moremo zvrniti. To pomeni, da na tretje 

raziskovalno vprašanje (Ali obstajajo statistično značilne razlike v matematičnem znanju 

glede na spol?) odgovorimo negativno in s tem potrdimo tretjo hipotezo. 

 

13.4 Rezultati in interpretacija četrtega raziskovalnega vprašanja 

 

Ali so otroci, ki imajo starejše šoloobvezne sorojence, uspešnejši pri reševanju matematičnih 

nalog? 

 

 

Graf 23: Prikaz % otrok, ki ima ali nima starejših šoloobveznih sorojencev, in njihova 

uspešnost pri reševanju matematičnih nalog. 
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INTERPRETACIJA: 55 % otrok, zajetih v raziskavo, ima šoloobvezne sorojence, medtem ko 

jih 45 % otrok nima. Pri tem je bila uspešnost otrok pri reševanju matematičnih nalog s 

šoloobveznimi sorojenci 59,63-odstotna in 67,84-odstotna pri otrocih brez starejših 

šoloobveznih sorojencev. Razlika v uspešnosti enih in drugih je torej 1,79 %. 

 

13.4.1 Hi-kvadrat preizkus v povezavi s starejšimi sorojenci 

 

H0: Spremenljivki starejši šoloobvezni sorojenci in uspešnost pri reševanju matematičnih 

nalog nista povezani. 

H1: Spremenljivki starejši šoloobvezni sorojenci in uspešnost pri reševanju matematičnih 

nalog sta povezani. 

 

INTERPRETACIJA: p-vrednost x
2
-testa je enaka 0,152

 
> 0,05 (x

2 
= 3,768), kar pomeni, da 

ničelne domneve, da spremenljivki starejši šoloobvezni sorojenci in uspešnost pri reševanju 

matematičnih nalog nista povezani pri 5-odstotni stopnji značilnosti, ne moremo zvrniti. To 

pomeni, da na četrto raziskovalno vprašanje (Ali so otroci, ki imajo starejše šoloobvezne 

sorojence, uspešnejši pri reševanju matematičnih nalog?) odgovorimo negativno in s tem 

zavrnemo četrto hipotezo. 

 

14 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

S pomočjo študija literature in raziskave, ki sem jo izvedla v vrtcu, sem uresničila cilje 

diplomskega dela. Ugotovila sem, da med posameznimi otroki obstajajo razlike v 

matematičnem znanju. Tako lahko rečem, da so otroci najbolj uspešni na področju aritmetike, 

kateremu sledijo število in štetje, orientacija, geometrija in na koncu še predštevilske vsebine, 

s čimer sem prišla do ugotovitve, da so bila moja predvidevanja napačna. Z raziskavo sem 

skušala ugotoviti tudi uspešnost otrok na matematičnem področju in spoznala, da je velik 

delež otrok dosegel celo nadpovprečno uspešnost na tem področju, čeprav sem 

predpostavljala, da bo večina otrok pokazala povprečno uspešnost pri reševanju matematičnih 

nalog. Zanimiva ugotovitev, ki sem jo opazila tekom analiziranja dobljenih rezultatov in jo 

želim predstaviti v tem delu, je delež otrok, ki so dosegli nekoliko slabše rezultate (do 40 točk 

od 85 možnih), v moji raziskavi je povezan z deležem otrok, ki bodo na odločitev staršev 

šolanje preložili za eno leto. Podatek, ki sem ga želela raziskati, je tudi, ali je uspešnost 
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povezana s spolom otrok, pri čemer sem prišla do zaključka, da spol ne vpliva na dosežene 

rezultate otrok. Prav tako pa otroci, ki imajo starejše šoloobvezne sorojence, niso dosegali 

višjih rezultatov kot otroci, ki jih nimajo. Na podlagi teh ugotovitev sem svoje hipoteze oz. 

predvidevanja ovrgla ali potrdila: 

 H 1: Domnevo, da med otroki obstajajo razlike v matematičnem znanju predšolskih 

otrok pred vstopom v šolo, POTRDIM.  

 H 2: Domnevo, da so otroci najbolj uspešni pri reševanju nalog iz vsebine 

predštevilskega obdobja, temu sledi število in štetje, orientacija, geometrija in 

nazadnje računske operacije, OVRŽEM. 

 H 3: Domnevo, da pri reševanju matematičnih nalog ni pomembnih razlik v uspešnosti 

glede na spol, POTRDIM. 

 H 4: Domnevo, da so otroci, ki imajo starejše šoloobvezne sorojence, uspešnejši pri 

reševanju nalog, OVRŽEM. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov menim, da so otroci v času vključenosti v vrtec preko vseh 

načrtovanih in spontanih matematičnih dejavnosti pridobili veliko izkušenj in znanja, ki jim 

bo služilo kot osnova za nadgradnjo znanja v prvem razredu in v uspešnosti pri doseganju 

ciljev, navedenih v učnem načrtu matematike za osnovno šolo. Glede na obravnavane teme in 

vsebine, ki jih otroci v vrtcu usvojijo, bi bilo smiselno boljše sodelovanje med vzgojitelji in 

učitelji prvega razreda, na podlagi katerih bi imeli učitelji boljši vpogled v predznanje 

matematičnih vsebin, obravnavanih v osnovni šoli, na ravni posameznika in celotne skupine 

oziroma razreda. 
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16 PRILOGE 

 

Tabela 1: Izračun hi-kvadrat preizkusa v povezavi s spolom 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,946
a 2 ,623 

Likelihood Ratio 1,330 2 ,514 

Linear-by-Linear Association ,099 1 ,753 

N of Valid Cases 40   

 

Tabela 2: Izračun hi-kvdrat preizkusa v povezavi s starejšimi šoloobveznimi sorojenci 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,768
a 2 ,152 

Likelihood Ratio 4,161 2 ,125 

Linear-by-Linear Association 1,195 1 ,274 

N of Valid Cases 40   

 

 


