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III 

POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu je 

razdeljeno na teoretični in empirični del.  

Teoretični del diplomskega dela najprej predstavi področje jezika v javnem vrtcu ter 

materiale, ki jih vzgojiteljice in vzgojitelji uporabljajo na omenjenem področju. Opisuje cilje, 

ki jih želijo vzgojiteljice in vzgojitelji doseči, jezikovna področja, didaktične materiale za 

jezikovno področje v vrtcu in vlogo vzgojitelja. V drugem delu teoretičnega dela je 

predstavljen jezik v pedagoškem konceptu montessori. Opisane so osnove pedagoškega 

koncepta, obdobja rasti, principi vzgoje, predstavljene so faze učenja ter materiali montessori 

s tehniko predstavitve in z opisanim okoljem montessori. Predstavljeni so tudi nekateri 

jezikovni materiali montessori, področja aktivnosti in vloga vzgojitelja. Ker so javni vrtci in 

vrtci montessori zelo različni, je na koncu teoretičnega dela tudi kratka primerjava obeh 

vzgojnih konceptov pri uporabi didaktičnih materialov za področje jezika.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anonimne ankete vzgojiteljic javnega vrtca 

Ciciban – Šmartno pri Litiji ter naključnih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki smo jim anketo 

poslali prek spleta.  

Rezultati prikazujejo delež vzgojiteljic in vzgojiteljev v javnem vrtcu, ki uporabljajo 

jezikovne didaktične materiale, katere didaktične materiale uporabljajo na področju jezika v 

vrtcu, ali imajo poleg knjižnega kotička še kakšen drug jezikovni kotiček, delež vzgojiteljic in 

vzgojiteljev v javnem vrtcu, ki pozna materiale montessori za jezikovno področje, katere 

montessori materiale za jezikovno področje poznajo vzgojiteljice in vzgojitelji, ali naštete 

materiale montessori za področje jezika uporabljajo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu 

in pri katerih jezikovnih vsebinah. 

 

 

 

 

Ključne besede: jezik, vzgojitelj, didaktični material, javni vrtec, vrtec montessori. 



IV 

SUMMARY 

The thesis titled Didactic materials for the development of linguistic skills in the kindergarten 

is divided into the theoretical and empirical part.  

The theoretical part of the thesis firstly presents the field of language in public kindergartens 

and materials, used by preschool teachers in the discussed field. It describes desired goals of 

the preschool teachers, linguistic fields, didactic materials for the linguistic field in the 

kindergarten and the role of the preschool teacher. The second part of the theoretical part 

presents language in the pedagogical concept montessori. Described are also basics of the 

pedagogical concept, periods of growth, principles of education, learning phases and 

montessori materials with the presentation technique and described montessori environment.  

Presented are also some linguistic montessori materials, fields of activities and the role of the 

preschool teacher. Since public kindergartens and montessori kindergartens are very different, 

the end of the theoretical part provides a brief comparison of both educational concepts for the 

use of didactical materials in the linguistic field.  

The empirical part presents results of the anonymous survey among preschool teachers of the 

public kindergarten Ciciban – Šmartno pri Litiji and random preschool teachers, who were 

provided with the survey over the internet.  

The results show the share of preschool teachers of a public kindergarten that use linguistic 

didactic materials, which didactic materials the use in linguistic field in the kindergarten, 

whether they have another linguistic corner besides the book corner, the share of preschool 

teachers in the public kindergarten, who are familiar with montessori materials, whether they 

use the stated montessori materials for the linguistic field in planning the lingual education in 

the kindergarten and for which linguistic topics.  

 

 

 

 

Keywords: language, preschool teacher, didactic material, public kindergarten, montessori 

kindergarten. 
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UVOD 

Otroci velik del svojega življenja preživijo v izobraževalnih ustanovah, kot sta vrtec in šola.  

S tega stališča bi lahko mirno rekli, da smo strokovni delavci v vzgoji vse bolj odgovorni in 

zadolženi za otrokov celostni razvoj (Marjanovič Umek, 2001). Glede na zgornjo trditev 

lahko predpostavimo, da je zelo pomembna kakovost časa, ki ga otrok vsak dan preživi v 

vrtcu. Ta je odgovornost vsakega vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja posebej (Marjanovič 

Umek, 2004).  

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 

vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim 

in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnost – lastne in tuje kulture. 

Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični del. Teoretični del zajema 

področje jezika v Kurikulumu za vrtce (1999), jezik v pedagoškem konceptu montessori, 

primerjavo o didaktičnih materialih za jezikovno področje v javnem vrtcu in vrtcu montessori. 

Empirični del obsega raziskavo o poznavanju didaktičnih materialov s področja jezika in 

njihovo uporabo. 

To temo diplomskega dela smo izbrali po poslušanju predavanja mag. Petre Korošec, ki nam 

je v okviru predmeta Pedagoški govor v vrtcu predstavila elemente montessori. S svojo 

predstavitvijo nas je motivirala, da raziščemo didaktične materiale za razvijanje jezikovnih 

zmožnosti v vrtcu. Odločili sem se, da raziščemo in primerjamo didaktične materiale za 

razvijanje otrokove jezikovne zmožnosti v javnih vrtcih in vrtcih montessori. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999: 3) »je nacionalni dokument, ki ob rabi strokovne literature in 

priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v 

vrtcu. V njem so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnem okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno družbenost in individualnost.«  

Jezik je v človekovem življenju prisoten tako rekoč povsod. V Kurikulumu za vrtce ima 

področje jezika posebno funkcijo in je neke vrste povezovalni člen med vsemi področji 

dejavnosti. Poleg tega ima pomembno funkcijo tudi v življenju sicer. Odrasli v vrtcu delujejo 

s svojim vedenjem spodbudno in hkrati pomirjujoče. Vzgojiteljica je ves čas v interakciji z 

otroki, zato je otrokom zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. 

Jezikovna vzgoja v širšem smislu zajema poleg spodbujanja slovnične zmožnosti tudi knjižno 

in književno vzgojo ter predopismenjevanje. Prva poudarja predvsem to, da otroka seznanimo 

s standardnim jezikom. Pri tem vključujemo čim bolj raznoliko literaturo in poskušamo 

otroka postaviti v položaj, kjer se bo na spontan način seznanjal z jezikom. V vrtcu lahko z 

različnimi dejavnostmi spodbujamo verbalne in neverbalne komunikacije otroka, ga 

spodbudimo, da bo aktivno udeležen v komunikacijskem procesu, ga seznanimo s konceptom 

tiska in mu predstavimo slovenski jezik kot državni jezik. Pri tem je zelo pomembna tudi 

vloga odraslih, saj morajo pozorno spremljati govorni razvoj otroka, prepoznati neverbalni 

stil, pokazati svoj lastni jezik telesa in se zavedati različnih kulturnih stilov nejezikovne 

komunikacije itn.  

Tudi v vrtcu upoštevamo vse štiri osnovne sporuzamevalne dejavnosti, in sicer govorjenje, 

poslušanje, branje in pisanje. Otroci so najprej aktivni pri prvih dveh dejavnostih, kasneje pa 

tudi pri branju in pisanju, le da sta ti dve dejavnosti nekoliko prilagojeni – berejo slike in ne 

črk, pišejo pa s simboli, katerih pomen poznajo samo oni. S. Kranjc in I. Saksida ugotavljata: 

»Teh štirih dejavnosti seveda ne smemo ločevati drugo od druge, ampak jih moramo 

povezovati v celoto, kot to počnejo otroci, ko se učijo jezika v naravnem okolju. Jezik je 

povezan tudi z drugimi področji v kurikulumu, zato ne moremo reči, da poučujemo danes npr. 
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branje, jutri poslušanje in podobno, ampak so vse sporazumevalne dejavnosti del vsakdanjega 

življenja v vrtcu ves čas« (prav tam: 81). 

1.1 Jezikovni cilji v vrtcu   

»Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete« 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 19). Iz tega cilja izhajajo vsi drugi globalni cilji jezikovne vzgoje, 

ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (prav tam: 19): 

 jezik kot objekt igre, 

 zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,  

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

 razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,  

 spodbujanje ustvarjalnosti,  

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.), 

 spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

 doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.  

Jezikovno področje v vrtcu zajema širok spekter dejavnosti. To obdobje je najpomembnejše 

za razvoj govora, zato je v ciljih vključeno veliko sodelovanja, komunikacije z odraslimi in 

prav tako z otroki. Otroke spodbujamo h komunikaciji, saj se jezika učijo ravno ob poslušanju 

in sodelovanju v vsakdanjih pogovorih, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s 

pripovedovanjem, izmišljanjem zgodbic in pesmic, ob izštevankah, ugankah, besedilnih igrah 

itd. in s tem bogatijo svoj besedni zaklad. Cilji se nanašajo tudi na pisni jezik. Otroke je treba 

seznanjati s pisnim jezikom in z njegovimi simboli. Pomembno je, da vzgojitelji in 

vzgojiteljice otroke seznanjajo s knjigami, tako leposlovnimi kot poučnimi, pa tudi, da jih 

seznanijo s tujo književnostjo. Tu so velikega pomena knjižni kotički, kjer so ponujene 

knjige, slikanice, revije, ki si jih otroci lahko ogledujejo. Pri vseh dejavnostih pa moramo 

paziti na uporabo pravilnega slovenskega jezika in na to navajati tudi otroke.  

Cilji so v nadaljevanju podrobneje razdeljeni, zapisano je tudi nekaj primerov dejavnosti, 

vendar je Kurikulum za vrtce manj vsebinsko strukturiran in obvezujoč, kar predstavlja večjo 

strokovno avtonomijo za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa na ravni institucije in 
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posamezne strokovne delavke. Ob rabi druge strokovne literature in priročnikov omogoča 

strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu.  

V priročniku h Kurikulumu za vrtce najdemo obširen izbor dejavnosti, ki jih S. Kranjc in I. 

Saksida (2001: 80, 81) opredeljujeta na štirih ravneh dejavnosti:  

1. govorna vzgoja, 

2. književna vzgoja, 

3. predopismenjevanje, 

4. knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja  

1.2 Jezikovna področja v vrtcu  

1. Govorna vzgoja  

Predšolsko obdobje je za razvoj govora najpomembnejše, prav zato se v Kurikulu za vrtce 

največ ciljev nanaša ravno na razvoj jezikovne zmožnosti. Razvoj govora predšolskega 

otroka lahko razdelimo v dve fazi, in sicer predjezikovno in jezikovno. Pri predjezikovni 

fazi otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, konča pa se kmalu po vstopu v vrtec, 

potem pa smo priča razvoju v okviru jezikovne faze. Otrok od prvega leta dalje usvaja 

besede, slovnična pravila za njihovo pregibanje in tvorjenje, uči se pravil tvorjenja izrekov 

in besedil. S tem raste njegova slovnična zmožnost. Ob učenju pravil, kdaj in kako se 

odzvati s katerimi od jezikovnih sredstev, se postopoma uči sporazumevati, kar pomeni, 

da začne razvijati tudi pragmatično zmožnost. V vrtcu naj bi spodbujali verbalno in 

neverbalno komunikacijo, zato so v komunikaciji pomembni očesni stik in gibi, obrazna 

mimika odraslega, za uresničevanje tega cilja pa so primerne tudi igre s prsti, pesmi, 

izštevanke, akcijske igre – bibarije ter rajalni plesi. Otrok mora biti aktiven udeleženec v 

komunikacijskem procesu, zato mu odrasli dajo možnost, da tudi sam začenja pripoved, 

pogovor ali uvaja temo, ki ga zanima. Na razvoj govora, predvsem na besedišče in 

pomensko znanje, ima velik vpliv glasno branje otrokom, zato spodbujamo dejavnosti pri 

književni in knjižni vzgoji. Razvijanje govorne zmožnosti pa se tesno prepleta s 

predopismenjevalnimi dejavnostmi, jezikovna sredstva in razvita pragmatična zmožnost 

otroku namreč pomagajo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti (Grginič, 

2005a). 
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2. Književna vzgoja  

Pri književni vzgoji otroci v vrtcu ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih 

literarnih del razvijajo tudi zmožnost domišljijske rabe jezika. Tako kot za šolo je tudi za 

vrtec značilen komunikacijski model književne vzgoje, ki ga opredeljuje dialoškost kot 

temeljno načelo srečevanje poslušalca in besedila. Komunikacija poteka med otroki ter 

med odraslimi in otroki o besedilu, otrok pa se ob doživljanju (ko posluša) in v pogovoru 

neposredno srečuje z avtorjevim besedilnim svetom ter se v igri vlog identificira z 

literarnimi osebami. Osrednji cilj književne vzgoje je otrokovo doživljanje literarnega 

besedila: pravljic, zgodbic, ugank, pesmi ter pripovedi o dogodkih. Otrok uživa in se 

zabava ob nesmiselnih zgodbah in rimah, umetnostno besedilo mu omogoča doživljanje 

lepega, umetniškosti. Otroci že zgodaj vedo, da pravljice omogočajo doživljanje ugodja, 

vznemirjenja in varnosti, v leksikonih pa lahko spoznajo zanimivosti iz narave, življenja 

živali in ljudi. S književno vzgojo torej pridobijo osnovno znanje o različnih vrstah knjig 

in njihovi funkciji v vsakdanjem življenju (prav tam).  

3. Predopismenjevanje  

Otroci v predšolskem obdobju že zelo aktivno raziskujejo pisni jezik in pridobivajo 

izkušnje prek spontanih poskusov branja okoljskega tiska in različnih oblik pisanja. 

Področje predopismenjevanja je opredeljeno z naslednjimi cilji (Grginič, 2005: 54): 

 otrok spoznava simbole pisnega jezika; 

 otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem; 

 otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ter spoznava knjigo 

kot vir informacij; knjigo, strip pa tudi sam ustvarja.  

Vzgojitelji in vzgojiteljice te cilje dosegajo z različnimi dejavnostmi za razvijanje 

predbralnih in predpisalnih spretnosti, ki vključujejo različne vaje. Večinoma so to 

didaktične igre, pri izbiri dejavnosti pa je treba upoštevati otrokovo starost in zrelost ter 

dejavnosti prilagajati.  

Že v prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta) otroci spoznavajo vlogo pisnega jezika – 

različne oblike in funkcije tiska. Ob seznanjanju s knjigami, tako leposlovnimi kot 

priročniki, in ob glasnem branju odraslih se seznanjajo z začetkom in smerjo branja, 

zavedajo se, da so simboli v knjigah črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran knjige, ločijo 
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slike (za gledanje), besede in besedilo (za branje) ter prepoznavajo naslov na naslovnici. 

Mlajši otroci se s knjigami in z drugimi oblikami tiska najprej le igrajo, »berejo« jih tako, 

da posnemajo odrasle pri branju. V okolju prepoznajo okoljski tisk, pogoste napise, ki jih 

srečujejo na cesti, v trgovini ali na televizijskih zaslonih (Grginič, 2008).  

M. Grginič piše, da je razvijanje predpisalnih spretnosti v kurikulumu povezano s 

področjem gibanja, kjer zasledimo dva pomembna cilja: razvijanje prstne spretnosti, t. i. 

fine motorike, in razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja. Otrok pa mora razviti 

tudi sposobnost vidnega zaznavanja, tako da lahko uskladi vidno-gibalne aktivnosti. Za 

razvijanje predbralnih spretnosti je pomembno tako grafično kot glasovno zavedanje 

(Grginič, 2005). 

V drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta) ob približevanju pismenosti M. Grginič 

piše, da prihaja otrok postopoma do spoznanja, da je mogoče izgovorjene besede zapisati 

in jih nato ponovno prebrati. V tem obdobju otroci v svojem razvoju prehajajo na 

intuitivno predstopnjo, zato se vse pogosteje udeležujejo simbolne igre v skupinah, v igri 

imitirajo pismene dejavnosti odraslih. Otroci predmete v igralnih kotičkih asociirajo z 

njihovo uporabo v realnih življenjskih situacijah, kar pomeni, da v igri predstavljajo 

orodje pismenosti, otroci jih uporabijo za »pisanje in branje«, kot to delajo odrasli. 

Simbolna igra otrokom v tem starostnem obdobju omogoča realizacijo večine ciljev 

predopismenjevanja, kot so razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti, spoznavanje 

knjige kot vira informacij in razvijanje jezikovne zmožnosti v različnih funkcijah in 

položajih ob vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah.  

Pomemben vir učenja so tudi dejavnosti, pri katerih vzgojitelji ustvarijo okoliščine za 

oblikovanje vrste besedil, npr. prošnja, vabilo, opravičilo, čestitka, zahvala, novica, 

navodilo, urnik, kazalo itd. Ob problemski situaciji (izhajamo iz realnih vsakodnevnih 

situacij) otroci v pogovoru razmišljajo, kaj in kako storiti, da bi se npr. zahvalili podjetju, 

ki je vrtcu podarilo papir. Naloga vzgojiteljev ob tem pa je predvsem spodbujanje otrok, 

da sami povejo rešitve, torej možnosti, kako bi oblikovali zahvalo in kako bi jo 

posredovali podjetju.  

Tretja možnost predopismenjevalnih dejavnosti so različne didaktične igre, kot so igre za 

razvijanje fonološkega in grafičnega zavedanja ter razvijanje grafomotorike (prstne in 

ročne spretnosti, zmožnost vidno-gibalne usklajenosti) in sposobnosti zaznavanja prostora 

in orientacije v njem. Z lastno udeležbo pri poskusih pisanja pa se otrok delno že v 
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predšolskem obdobju in nato v šoli zave abecednega principa, tj. vedenja, da posameznim 

glasovom pripadajo določene črke. Takrat že poskuša analitično prebrati oziroma zapisati 

znane besede ter pri tem upoštevati zakonitosti pisnega jezika (pravopis, skladnjo) 

(Grginič, 2005).  

Več znanih raziskovalcev porajajoče se pismenosti je otrokovo znanje pisnega jezika in 

bralnih procesov (od tretjega do šestega leta starosti) razvrstilo na koncept tiska, grafično 

zavedanje, fonološko zavedanje, glasovno-črkovno zvezo in besedno branje, ki jih je 

zapisala M. Grginič.  

Koncept tiska vključuje otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot, 

razumevanje splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom (npr. prepoznavanje 

tiska v okoljskem kontekstu), poznavanje procesov in pravil branja (npr. smer branja od 

leve proti desni in od zgoraj navzdol) ter pomensko znanje. Značilno je otrokovo 

zavedanje, da imata tisk in branje smisel in pomen v vsakdanjem življenju, da tisk 

predstavlja predmete in govor. Otrok razvija sposobnosti ločevanja tiska in slik ter se zna 

izraziti oziroma opisati z besedami, npr. črke, besede. 

Ob razvoju grafičnega zavedanja je otrokova pozornost usmerjena h grafičnim 

značilnostim tiskanih črk in besed, k razločevanju podobnih črk in besed ter njihovi 

orientaciji. Sposobnost vidnega razločevanja še pred poimenovanjem črk in znanjem 

abecede kot tudi pred glasovnim zavedanjem.  

Fonološko zavedanje omogoča otroku razločevati glasovne elemente v besedah ter 

ločevati podobnosti in razlike med temi elementi (začetki besed – aliteracije, rime, zlogi, 

glasovi). Zavedanje, da lahko govorjeno besedo primerjamo z njenimi glasovnimi 

komponentami, je izhodišče za otrokovo pridobivanje fonološke zavest. Številni 

raziskovalci so ugotovili, da morajo biti vaje slušnega razločevanja vključno z znanjem 

glasovno-črkovne asociacijske zveze pred črkovnim poimenovanjem. Če otroci razvijejo 

fonološko zavedanje, kasneje razumejo tudi abecedni princip (da obstaja sistematična 

zveza med glasovi v govoru in črkami abecede).  

Z znanjem o črkovno-glasovni skladnosti, tj. znanjem o usklajevanju črk z glasovnimi 

enotami, začne otrok odkrivati asociativno zvezo med glasom in črko tudi v neznanih 

besedah. Preden začne predšolski otrok pisati formalno (v skladu z dogovorjenimi 

jezikovnimi pravili), poskuša pisati na različne načine, spontane oblike pisanja zajemajo 
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čačke, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, rebuse, 

okrajšave, lažne črke in posebne oblike. Pri pisanju si pomaga z domiselnim črkovanjem, 

ko glasovom na svoj način prireja črke, jih pri tem izpušča ali pa uporablja napačne.  

Že v predšolskem obdobju nekateri otroci, predvsem v spodbudnem okolju, razvijejo 

bralno zmožnost. Besedno branje z dekodiranjem obsega otrokovo sposobnost 

analitičnega branja izoliranih besed (Grginič, 2008).  

4. Knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja  

M. Grginič piše: »Knjižna vzgoja otrokom omogoča, da spoznajo knjigo kot vir 

informacij, in jim daje dostop do najprimernejših virov za njihovo starost, na knjigo naj bi 

jih navajali že od najzgodnejših let« (Grginič, 2005a: 57). Ob seznanjenju s knjigami in ob 

glasnem branju odraslih se otroci seznanjajo z začetkom in smerjo branja, zavedajo se, da 

so simboli v knjigah črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran knjige, ločijo slike (za 

gledanje), besede in besedilo (za branje) ter prepoznavajo naslov na naslovnici. Ob 

vsakodnevnem stiku s knjigo naj bi otroci spoznali tudi njene značilnosti, ki naj bi jih 

upoštevali: umetnostno besedilo je namenjeno doživljanju estetskega ugodja, v njem 

prevladuje estetska funkcija, pragmatična je obrobna, medtem ko je v neumetnostnem 

pragmatična funkcija najpomembnejša, v njej lahko poiščemo stvarne informacije, ki jih 

je mogoče preveriti. V vrtcu imajo med različnimi kotički tudi knjižne, ki jih poimenujejo 

tudi bralni ali pravljični oziroma kotički za branje in pisanje. V kotičku imajo možnost, da 

sami ali z drugimi otroki odkrivajo in spoznavajo raznovrstne knjige, tudi tiste, ki jih 

poslušajo pri skupnem branju, kotiček pa bogatijo tudi s svojimi izdelki, slikanicami, 

katalogi, ko pripravljajo gledališko predstavo, kotiček dopolnijo še z lutkami, gledališkim 

listom in vabilom. Ob tovrstnih dejavnostih se prepletata knjižna in književna vzgoja, 

razločne pisalne dejavnosti pa se povezujejo s predopismenjevanjem (prav tam).  

1.3 Didaktični materiali za jezikovno področje v vrtcu  

Za otroka je igra temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja. Strokovnjaki 

poudarjajo, da se igra in učenje ne izključujeta, pač pa ravno obratno. Pravijo, da je lahko 

učenje z igro, zlasti za mlajšega otroka, najbolj uspešno. S. Pečjak piše: »Igra je razvojna in 

vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svoboden, ustvarjalen; pri kateri raziskuje in 

išče nove možnosti, tekmuje s seboj, z drugimi, s časom, s cilji. Ti pa so lahko tudi učni. Igra 

je način, kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more naučiti (Pečjak, 2009: 21).  
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Predmeti iz vsakodnevnega življenja nudijo otrokom ravno toliko možnosti za odkrivanje 

novih pojmov, kot tisti, ki so narejeni in oblikovani posebej za učenje jezika.  

1. Naravni materiali 

Otrok s pomočjo naravnih materialov spozna in se uči besed za opis lastnosti materialov, 

bogati čutne zaznave, pozoren je na razumevanje navodil, razvija domišljijo in si izmišljuje 

rime itd. 

2. Modeli geometrijskih teles 

Otrok spoznava nove pojme, jih utrjuje, srečuje se z različnimi liki, do katerih pride, če telo 

obriše.  

3. Sestavljanke in vstavljanke (žebljički) 

Otroku pomagajo pri povečanju zbranosti in pozornosti, spodbujajo drobno motoriko, pincetni 

prijem, koordinacijo rok in spodbudijo prepoznavo različne podobe.  

4. Ploščice različnih oblik 

Otrok se srečuje z različnimi oblikami, prerisuje, obrisuje, se igra z novimi simboli, ki jih 

lahko zapiše. 

5. Različni glasbeni instrumenti 

Otrok doživlja ritem besed, glasbe in pesmi.  

6. Računalnik 

Otrok spozna simbole pisnega jezika, pisni jezik in njegovo vlogo, se s črkami igra, uporablja 

različne vrste simbolov. Tipkovnica otroka motivira, da piše in se seznanja s črkami.  

7. Družabne igre (npr. spomin, sestavljanke, karte itd.) 

Otrok je pozoren na poslušanje in razumevanje navodil.  

8. Lutke 

Prek lutke otroka spodbujamo h komunikaciji, petju, prostemu izražanju misli, izmišljevanju, 

utrjevanju besedil.   

9. Knjige 

Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. Ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, 

povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature. Razvija tudi 

sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta. Uči se samostojno 

pripovedovati, zgodbe obnavlja ob ilustracijah, se ustvarjalno izraža v jeziku.  
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10. Radio 

Ob poslušanju posnetih pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika. Prepoznava in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.  

11. Labirint, spomin, zaporedje dogodkov, vzorčke, razlike itd.  

Otrok je pozoren na navodila, pri tem pa mora biti zbran in razmišljati, kaj sledi naprej. 

Pridobiva občutek za zaporedje.  

12. Abeceda  

Otrok spozna simbole pisnega jezika, pisni jezik in njegovo vlogo, se s črkami in glasovi igra, 

uporablja različne vrste simbolov, s katerimi izraža svoje misli.  

13. Kartice z napisi 

Otrok je pozoren na zapis in ilustracijo na kartici, prepisuje, pripoveduje. 

14. Igrače 

Otrok se med igro z igračami srečuje z različnimi socialnimi zvrstmi, je priča različnim 

situacijam, komunicira z otroki in odraslimi, tako pa sodeluje tudi v različnih govornih 

položajih.  

15. Slike oz. fotografije 

Poimenuje, kar vidi, si izmišljuje, kaj se je zgodilo pred tem ali po tem, širi svoj besedni 

zaklad, se uri v pripovedovanju.  

1.4 Vloga vzgojitelja 

Po Kurikulumu za vrtce (1999) vzgojitelj predšolskih otrok pripoveduje in bere otrokovi 

starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, uprizarja lutkovne igrice; otroku že v 

tem obdobju omogoča stik s knjižnim jezikom (tako govorjenim kot zbornim) in mu s tem 

omogoča ob narečju in pogovornem jeziku spoznati tudi knjižno zvrst jezika.  

Pozorno mora opazovati otroka in biti sposoben prepoznati njegov neverbalni stil, ki lahko 

vključuje tudi znakovni jezik (gluhi, nemi in gluhonemi otrok uporablja drugače izoblikovan 

sistem neverbalnih sredstev kot tisti, ki sliši in lahko govori).  

Znati mora pokazati svojo lastno govorico telesa in na situaciji ustrezen način z neverbalnimi 

sredstvi vzpostaviti interakcijo z otroki, prepoznati možne nesporazume v neverbalni 

komunikaciji in se zavedati različnih kulturnih stilov neverbalne komunikacije (upoštevati je 

treba socialno okolje otroka).  
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Z otroki se pogovarja v »neotroškem jeziku« in jih spodbuja pri uvajanji komunikacije. 

Pokaže, da ceni verbalno komunikacijo. Pozorno posluša komunikacijo med otroki in poskuša 

teme, ki jih je uvedel otrok sam, razširiti in poglobiti. Izkoristi možnost za poglobljen 

pogovor z otroki. Z otroki se pogovarja o izkušnjah in ljudeh, s katerimi se srečujejo doma in  

v vrtcu, ter jih nudi možnost sodelovanja v dialogu. Otrokom nudi možnost poslušanja 

različnih oblik sporočanja med odraslimi. Pozna razvoj otroka, temu potem prilagodi svoja 

pričakovanja glede njegove jezikovne zmožnosti.  

Spoštuje različne načine otrokove interakcije z okoljem in ga spodbuja v izražanju njegovih 

občutij z neverbalnimi, v drugi fazi pa s kombinacijo verbalnih in neverbalnih sredstev. Pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti uporablja čim več različnih knjig z različnih področij. 

Otroka spodbuja pri prvih poskusih verbalizacije ter ponavlja in razširja njegove izreke. 

Prilagaja se otroku v izbiri teme pogovora. Spodbuja otroke, da sami predlagajo teme 

aktivnosti im govorjene komunikacije. Otroku omogoča, da se s knjigami igra, gleda risanke.  

Spodbuja intimnost majhnih skupin med pripovedovanjem/branjem; branje in poslušanje 

zgodb in pesmi je namreč ugodno in interaktivno početje tako za otroka kot vzgojitelja ali 

pomočnika vzgojitelja. Spodbuja otroke k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem. 

Uporablja tisk in črke v vsakdanjem kontekstu. Otroku nudi možnost, da ustvarja lastne stripe, 

knjige in spozna simbole iz sveta odraslih. 

Otroka spodbuja pri igri v verbalni komunikaciji, kjer bo razvijal koncepte prostora in časa, 

barve, ter z lastnim zgledom usmerja njegovo pozornost na razliko med količinskima 

izrazoma več in manj, veliko in malo ter drugimi protipomenskimi izrazi. Otrokovo ime je 

napisano na stvareh, ki mu pripadajo in ki jih otrok izdela sam. Poleg imena je nalepljen še 

simbol ali fotografija, ki ga otrok lahko prepozna. Otroku omogoča dostop do za starostno 

obdobje najprimernejših virov, to je priročnikov, leksikonov in slovarjev.  

V prvem poglavju teoretičnega dela smo predstavili področje jezika v Kurikulumu za vrtce, 

njegove cilje, didaktične materiale in vlogo vzgojitelja. V naslednjem poglavju pa bomo 

spregovorili o jeziku v pedagoškem konceptu montessori.  

2 JEZIK V PEDAGOŠKEM KONCEPTU MONTESSORI  

Eden najpomembnejših smotrov montessorijevega vzgojnega prizadevanja je pomagati 

otrokovemu naravnemu razvoju z vodenjem k samostojnosti. Razvoj samostojnosti M. 
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Montessori razume kot postopen proces, ki omogoča osvobajanje človeka v okolju, ko se mu 

ta prilagodi, ko nadzira svoje trenutne želje in si prizadeva doseči dolgoročnejše cilje z izbiro 

aktivnosti. Vse, v kar se otrok vključi, pomeni pripravo na nekaj, kar bo otrok delal kasneje v 

življenju. Ta princip je vgrajen v vsako aktivnost v montessorijevem vrtcu (Plestenjak, 1992).  

2.1  Osnove pedagoškega koncepta  

Po prepričanju M. Montessori otrok pred rojstvom ni le »biološki organizem«, ampak 

predvsem »duševni organizem«. Že v prenatalnem obdobju ga je možno »vzgajati«, saj si 

zapomni izkušnje, ki jih je pridobil v maternici. Doba najzgodnejšega otroštva ima velik 

pomen za duhovni razvoj otroka, ki poteka v polju napetosti med odvisnostjo in 

samostojnostjo (Batistič Zorec, 2003). 

Otrokovo učenje se bistveno razlikuje od učenja odraslega. To je prvo pomembno izhodišče 

pedagogike montessori. Bila je prva, ki je posebej izpostavila razliko otrokovega mišljenja od 

mišljenja odraslega. To pa je eden izmed glavnih poudarkov teorije Piagetove, danes pa več 

ali manj splošno sprejeta trditev. Z opazovanjem otrok je ugotovila, da imajo otroci zelo 

močno samooblikovanje in notranjo motivacijo. Da je razvoj uspešen, je v začetku pomembno 

vsrkavanje vtisov in okolja, v katerem živi. Ta sposobnost omogoča,  da se posamezen otrok 

postopno spreminja v mlado osebnost z različnimi telesnimi in duševnimi lastnostmi, ki jih 

potrebuje za svoj obstoj. Je specifična sposobnost učenja pri otroku, ki po oceni M. 

Montessori traja nekako do šestega leta starosti.  

M. Montessori je torej iz opazovanja otrok razvila metodo, ki jo je poimenovala nekoliko 

kasneje, metoda Montessori. Da otroci najbolje vedo, kako naj se učijo, in da se proces učenja 

prične pri otroku, je postal eden izmed temeljnih kamnov pri poučevanju majhnih otrok. 

Ugotovila je, da otroci čutijo potrebo po ponavljanju, imajo močno potrebo po redu in čistoči, 

da se morajo sami odločati, kaj želijo početi, pri tem pa se učitelj ne sme vmešavati. Otroci 

imajo svobodo odločanja in neodvisnosti (Pollard, 1997: 5–32). Otrok se po mnenju 

utemeljiteljice ne uči, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob izkušnjah in v odnosu s 

prostorom, stvarmi in z drugimi ljudmi. Tako meni, da mora okolje vsebovati sredstva za 

samovzgojo, ki morajo biti rezultat znanstvenega raziskovanja. »Pomagaj mi, da naredim 

sam,« je vodilo metode. Vzgojni cilj M. Montessori je svobodni človek, svoboda pa je temelj, 

pogoj in cilj njene pedagogike. Nujnost šole je dopustitev svobodnega razvijanja otrokove 

aktivnosti. Temeljni cilj pedagogike je človekovo dostojanstvo, ki pomeni, da posameznik 
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živi svobodno in odgovorno. Vzgoja ni toliko poučevanje otrok, temveč podpora duševno-

duhovnemu razvoju. Cilj vzgoje je osvoboditev otroka od pritiskov odraslih, ki mu skušajo 

vsiliti vsebine, čas in ritem učenja ter modele obnašanja, po katerih naj bi se ravnal. M. 

Montessori meni, da njena metoda upošteva spontani razvoj otroka in ga podpira s sredstvi, ki 

jih je razvila na osnovi opazovanja. Njena razlaga razvoja se ujema z mnogimi ugotovitvami, 

ki so se uveljavila šele kasneje, tako da jo lahko imamo za upravičeno predhodnico 

kognitivnih-psiholoških teorij. M. Montessori vzgojo razume kot pomoč življenju oz. pomoč 

otroku pri njegovem oblikovanju v človeka (Batistič Zorec, 2003).  

2.2 Obdobja rasti  

Današnja psihologija trdi, da v različnih obdobjih rasti obstajajo različni tipi mišljenja. Ta 

obdobja se med seboj občutno razlikujejo, sovpadajo pa z obdobji fizične rasti. Spremembe v 

njih so tako izrazite, da včasih uporabimo naslednjo primerjavo: »Razvoj je vrsta ponovnih 

rojstev« (Montessori, 2006). 

M. Montessori je obdobje od rojstva do 24. leta razdelila na štiri šestletne stadije: 

1. obdobje od 0 do 6 let – zgodnje otroštvo, 

2. obdobje od 6 do 12 let –  otroštvo, 

3. obdobje od 12 do 18 let – adolescenca, 

4. obdobje od 18 do 24 let – zrelost. 

2.3 Razvoj je urejen proces  

M. Montessori meni, da ko narava ustvarja človeka iz nemočnega otroka, njen načrt leži v 

podedovani intelektualni strukturi. V mnogih letih opazovanja otrok je spoznala, katere vrste 

zmožnosti in sposobnosti bodo razvijali na različnih področjih v prvih šestih letih. Menila je, 

da struktura ni statična, temveč se postopno spreminja in razširja, ko otrok raste. Bila je ena 

prvih, ki je govorila o občutljivih obdobjih v razvoju, ki pa so gensko programirana in vezana 

na čas, ko je otrok dovzeten in zmožen za opravljanje določenih nalog. Če otrok določeno 

obdobje zamudi, izgubi specifično občutljivost in željo za te dejavnosti, kar slabo vpliva na 

psihični razvoj in njegovo zorenje. Občutljivost pomeni notranjo pripravljenost in motivacijo 

(Devjak, Berčnik, Plestenjak, 2008).  

M. Montessori govori o šestih občutljivih obdobjih, ki jih je Gettman (1987: 7–10) opisal 

takole:  
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1. V prvem obdobju je otrok občutljiv za senzorno percepcijo. Začne se z rojstvom, traja 

pa do 5. leta. Otrok mora v tem obdobju zaposliti vsa svoja čutila, kolikor je le 

mogoče.  

2. Drugo občutljivo obdobje predstavlja občutljivost za govor. Začne se pri treh mesecih 

in traja do približno 5 let in pol. Prva faza v tem obdobju je občutljivost za človeški 

glas in govorico. Otrok ne posnema vseh zvokov, ki ga obdajajo v okolju, saj teh ni 

malo. Ugotovitev nas navaja, da je otrok posebno občutljiv na človeško govorico, ki jo 

lahko podzavestno izloči iz vseh različnih zvokov v njegovi bližini.  

3. Tretje občutljivo obdobje je občutljivost na red. Začne se po prvem letu, svoj vrh ima 

pri drugem letu, izgine pa pri treh letih. V tem času struktura intelekta prehaja v 

vitalno organizacijsko fazo. Otrok svoje izkušnje in vtise prične urejati v urejene 

vzorce, kar oblikuje osnovo za otrokov pogled na svet. Pomemben je stalen zunanji 

red, ki otroku omogoča razumevanje sveta, ki ga je zaznal, občutil in dojel. Zunanji 

red pospeši notranji občutek za red. Leto in pol star otrok bo srečen, če bo okoli njega 

urejeno okolje. Pomembno je stalno mesto pohištva, igrač, oblačil, stalno zaporedje 

postopkov itd.  

4. Četrto občutljivo obdobje je občutljivost za podrobnosti. Je kratko, a pomembno 

obdobje, ki se pojavi okoli 2. leta. Za zgodnji otrokov razvoj je značilno, da je 

sposoben širiti polje opazovanja in ožiti koncentracijo na drobne stvari. Otrok je 

občutljiv za šibke zvoke, majhne delčke, skrite kotičke, za vse pojave, ki so jih do 

tedaj zakrili največji, najjasnejši, najhitrejši, najglasnejši pojavi in stvari. Ko otroka 

pritegne neka mala stvar, se pri njej zadrži dalj časa in si s tem razvija sposobnost 

koncentracije, osredotočanje na eno malenkost z izključitvijo vseh drugih.  

5. Peto občutljivo obdobje je obdobje koordinacije gibanja, ki se prične okoli 2 let in pol, 

traja pa do 4. leta. Otrok v tem obdobju pridobi kontrolo nad svojim telesom, kar 

pomeni, da lahko uporabi prste, noge, roke, usta natančno tako, kot si želi. Za to 

obdobje je značilno veliko ponavljanja določenih gibov, da bi obvladal določene 

aktivnosti. To obdobje je pomembno, ker otroku pomaga obvladati določene fizične 

aktivnosti, ki v drugi fazi, ko jih zavestno izbira, prispevajo k razvoju intelektualne 

strukture.  

6. Šesto, še zadnje »senzitivno obdobje« je obdobje občutljivosti za socialne odnose. 

Začne se okoli 2 leta in pol in traja preko 5. leta. Posebno pozornost otrok namenja 

vplivu obnašanja enega človeka na drugega. Zanimajo jih osnovna pravila socialnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katarina Berčan; diplomsko delo 

15 

odnosov. To obdobje je pomembno za intelektualni razvoj po 6. letu, ki se odvija v 

glavnem v socialni situaciji. 

2.4  Srkajoči um in učenje  

Predstavljene senzitivne faze so bistvo teorije Montessori o sistematičnem razvoju človekovih 

spretnosti in sposobnost. V začetku se marsikatero otrokovo spoznanje doseže podzavestno, 

pri dveinpolletnih otrocih pa se začenja pojavljati namerna aktivnost, ki jo izzoveta 

radovednost in interes. Začenja se proces, ki ga imenujemo učenje. Če v določenem trenutku 

kdo ne kaže določenih sposobnosti, v naslednjem pa, rečemo, da se je tega naučil. Torej je 

bila vmes neke vrste operacija, ki je omogočila spremembo. Težko opišemo, kaj se dogaja v 

naših glavah, ko se učimo, jasno nam je le, da lahko naenkrat delamo ali mislimo, česar prej 

nismo mogli. M. Montessori meni, da učenje ne vključuje pridobivanja novega, temveč je to 

novo preprosto prebujeno, da je to postalo zavestno svetu. Torej je vse že prej bilo v naši 

podzavesti. Učenje je torej le povezava in združitev vseh prejšnjih pridobitev, tako izkušenj, 

vtisov, informacij kot spretnosti in sposobnosti, v širši sistem pojmov in uporabe. Vse to pa 

spet postane del znanja, ki se nadalje povezuje z drugimi deli kasneje. Učimo se torej s 

povezovanjem vsega, kar je bilo prej »vsrkanega« (Gettman, 1987).  

M. Montessori (2006) razlikuje tri faze učenja, in sicer:  

1. faza 

Sprejemanje zelo različnih ločenih sestavin nekega pojava, ki se bodo kasneje povezale. 

To se lahko zgodi čez nekaj mesecev ali čez nekaj minut. Otrok je v tem procesu aktiven, 

ne gre za pasivno sprejemanje. Potrebna je tudi koncentracija. Ustvari se motivacija za 

učenje.  

2. faza  

Sledi ponavljajoče izvajanje zvez med abstraktnimi pojavi, kar vključuje fizično aktivnost 

otroka. Prek ponavljanja otrok odkriva in utrjuje vse različne načine, po katerih se lahko 

elementi pojava povezujejo, tako da so na koncu končno povezani. Pomembna je tudi 

kontrola, da otrok jasno razlikuje, kako se ravna pravilno oz. nepravilno.  
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3. faza 

Predstavlja zavestno aplikacijo zveze pri nalogah in situacijah. Gre za osamitev v 

otrokovem svetu. Otrok novo znanje uporabi v vsakodnevnem življenju na različne 

načine. Osnova je namerna aktivnost, ki jo usmerja volja.  

2.5 Principi vzgoje montessori  

V sistemu Montessori so principi vzgoje medsebojno prepleteni: 

Gibanje in kognicija sta močno prepletena, gibanje spodbuja mišljenje in učenje. 

Naši možgani se razvijajo v takšnem svetu, v katerem se gibljemo in delamo, in ne v 

svetu, v katerem sedimo za mizo in tuhtamo. Maria Montessori je opazila, da je 

mišljenje najprej izraženo v rokah in šele nato v besedah. Pravi tudi, da sta pri majhnih 

otrocih razmišljanje in gibanje isti proces. Glede na svoje ugotovitve je razvila sistem 

vzgoje in izobraževanja, v katerem je veliko manipulacije s predmeti. Ugotovitve 

kažejo, da naj bi vzgoja in izobraževanje zajemala tudi gibanje in s tem spodbujala 

učenje (Lillard, 2005). 

Izbira je drugi princip, pri katerem je Montessorijeva opazila, da otroci vzcvetijo, če 

imajo izbiro in nadzor nad svojim okoljem. Čeprav imajo dobri montessori programi 

postavljene meje glede te svobode, lahko montessori otroci sprejemajo mnogo več 

odločitev kot otroci v tradicionalnih učilnicah: kaj bodo delali, kako dolgo bodo delali, 

s kom bodo delali; raziskave na psihološkem področju kažejo, da sta svoboda in izbira 

(v skrbno pripravljeni in urejeni strukturi) povezani z boljšimi psihološkimi in učnimi 

dosežki (Lillard, 2005).   

Interesi. Najboljše učenje se pojavi v kontekstu interesov. Montessorijeva je spoznala, 

da je samomotivacija otroka edini verodostojen impulz za učenje. Otroci sami po sebi 

so namreč nagnjeni k učenju. Vzgojitelj pripravi okolje, usmerja dejavnost, spodbuja 

otroke, vendar pa je otrok tisti, ki se uči, ki je s pomočjo dejavnosti same motiviran, da 

vztraja. Interes je lahko tudi bolj oseben (Lillard, 2005).  

Na izogibanje zunanjim nagradam, nagradam, kot so zvezdice in ocene, je 

Montessorijeva gledala kot na moteče dejavnike učenja, saj naj bi motile otrokovo 

koncentracijo. Intenzivna obdobja koncentracije pa so v pedagogiki montessori 

osrednjega pomena. V predšolskem obdobju se lahko otroci intenzivno koncentrirajo 
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30 minut naenkrat. Nagrade v montessori pedagogiki so »notranje«. Dobršen del 

raziskav kaže, da interes za dejavnost, ki jo imamo radi, najlažje ohranjamo in 

razvijamo, če zunanje nagrade niso vključene (Lillard, 2005).  

Učenje z vrstniki in od njih. V tradicionalnem izobraževanju učitelj otrokom 

posreduje informacije, zaradi česar se otroci redko učijo drug od drugega ali 

neposredno iz materialov. V tradicionalnih predšolskih oddelkih se otroci po navadi 

igrajo v skupinah, medtem ko otroci v montessori predšolskih oddelkih pogosto delajo 

sami. Otroke v osnovnošolskih oddelkih pa le redko vidimo delati same. Vzgoja in 

izobraževanje v montessori izobraževanju delujeta nasprotno s tradicionalnimi 

izobraževanjem in sta v resnici bolj v skladu z razvojem otrok: mlajši otroci se igrajo 

bolj drug ob drugem, starejši pa so izrazito socialni (Lillard, 2005).  

Učenje v kontekstu. Montessorijeva je svoj pristop oblikovala tako, da je ustvarila niz 

materialov v sistemu učenja, v katerem naj bi vsak otrok dojel uporabnost in pomen 

tega, kar se je učil prej. Ker se otroci učijo z delom, ne pa predvsem s pisanjem in 

poslušanjem, je njihovo učenje umeščeno med dejavnosti in predmete (Lillard, 2005).  

Red v okolju in umu. Oddelki montessori so izredno organizirani, tako v fizičnem 

smislu (postavitvi) kakor tudi konceptualnem (v progresivni uporabi materialov). Ta 

organiziranost včasih ljudi odvrne, saj se jim zdi preveč natančno, celo obsesivno-

kompulzivno. Psihološke raziskave pa kažejo, da red zelo pomaga pri učenju in 

razvoju in da je bila Montessorijeva na pravi poti, ko je v šolah uvajala urejeno okolje 

(Lillard, 2005).  

2.6 Material v vrtcih montessori 

Materiali, ki jih je razvila M. Montessori, so bistvo njene metode in osnova procesa učenja. 

Tako imenovani »čutni pripomočki« naj bi otrokom omogočili raznolike izkušnje z vsemi čuti 

– dotikom, vidom, sluhom in vohom (Pollard, 1997).  

Montessori material ima v sebi kontrolo napake, ki otroka opozori, da se zave, da se je nekje 

zmotil, ali mu pokaže stopnjo nenatančnosti.  

M. Montessori se je trudila in razvijala vedno nove materiale, kar je terjalo veliko časa. Te 

materiale je preizkusila z otroki. Včasih je ugotovila, da se je lotila nečesa, na kar še otroci 
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niso bili pripravljeni, včasih so bili pripomočki prenerodni, da bi otroci lahko delali z njimi. 

Prav vsako stvar, ki je postala del metode montessori, je potrpežljivo večkrat preizkusila, 

dokler ni postala ravno pravšnja za otroke (Pollard, 1997).  

2.7 Tehnika predstavitve montessori  

Montessori materiali so delovna sredstva, od katerih ima vsak material samo eno določeno 

nalogo in dopušča samo eno pravilno uporabo. Zato je pomembna pravilna tehnika 

predstavitve določenega materiala.  

Ko se odločimo otroku predstaviti dejavnost po načelih pedagogike montessori, moramo 

najprej izbrati miren kraj in trenutek, pomembno pa je tudi, da sta oba z otrokom primerno 

razpoložena. Otroku dejavnost opišemo s čim manj besedami, nato pa mu s počasnimi gibi 

pokažemo, kaj mora storiti. Ob vsakem koraku naredimo kratek premor. Tako bo otrok lahko 

razločno videl, kaj naj dela. Velikokrat je napaka odraslih, da otroku prehitro pokažemo, kaj 

naj dela, ta pa nam ne more slediti.  

Ko otroku pokažemo in razložimo vajo, pospravimo material na začetno mesto ter mu 

predlagamo, naj to ponovi za nami. Otroka sredi dela ne motimo, razen če nas sam prosi za 

pomoč. Pomembno je tudi, da ga ne prekinjamo, saj njegovo pozornost zmotijo že kratke 

pohvale ali spodbude. Ko otrok konča, mu pokažemo, kako naj material pospravi, povedati pa 

mu moramo, da lahko vajo kadarkoli ponovi. Naša naloga pri tem je, da je material vedno na 

dosegu njegovih rok. Otroku vaj ne smemo vsiljevati, saj v tem primeru, da ga vaja ne 

pritegne, še ne ustreza njegovim trenutnim potrebam po odkrivanju. V tem primeru material 

pospravimo in ga otroku predstavimo kasneje (Place, 2011). 

2.8 Okolje montessori  

Svoboda pomeni, da si lahko otrok svobodno izbira materiale na policah, socialne odnose, čas 

in kraj dela. Samo v ozračju svobode se nam lahko otrok odpre. Prava svoboda je posledica 

notranjega razvoja, ki otroka vodi v smer samostojnosti, volje in discipline, vse to pa je 

bistveno za svobodo. Vse, kar otrok zmore sam in si želi sam, naj sam tudi naredi, pomagamo 

mu le, če je to res potrebno. Otroka spodbujamo, da dejavnost, ki si jo je izbral, dokonča in za 

seboj pospravi.  
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Struktura in red pomenita, da imajo stvari svoje mesto. Vzgojitelj ustvarja okolje, ki ni 

statično, vendar je urejeno in s tem v pomoč otrokom. Prava lepota temelji na preprostosti. V 

igralnici naj ne bo preveč ali premalo stvari. Vse naj bodo dobre kakovosti ter skrbno in 

mikavno pripravljene kot dobro načrtovana razstava.  

Didaktične materiale predstavljamo otroku v določenem obdobju, ko vidimo, da so zanj 

primerni. Če otrok v okolju ne čuti ljubezni, spoštovanja, svobode, potem tudi materiali ne 

morejo služiti svojemu namenu.  

Razvoj življenja v skupnosti sloni na delu v istem prostoru. Socialni čut se v tem obdobju 

razvija predvsem posredno: prek dela, ki vodi v samodisciplino. Šele nato je primerno 

otrokom ponuditi skupno, kolektivno disciplino (Retuznik Bozovičar, Kranjc, 2010). 

Igra tišine  

Tišina je poseben element pedagogike montessori. Otroku omogoča, da se nauči obvladovati 

samega sebe, in mu pomaga do boljšega stika s svojimi občutki in z okoljem. Krepi veselje in 

samozavest otroka, da je sposoben tudi tako zahtevnih stvari, kot je nekaj trenutkov sedeti 

čisto pri miru in čisto tiho. Sredi igralnice je na tleh narisana krožna črta, ki služi kot pomoč 

pri gibanju. Otroci se vsak dan zberejo na tej črti, na njej pojejo, plešejo in z igro tišine 

dosegajo notranjo zbranost  (Retuznik Bozovičar, Kranjc, 2010). 

2.9 Didaktična sredstva in materiali  

Za vrtec Montessori so najznačilnejša posebna didaktična sredstva in materiali, ki jih je M. 

Montessori oblikovala sama. Sredstva so enostavna, čistih oblik, izdelana iz zdravju 

neškodljivih materialov. Veliko je majhnih predalnikov in zabojčkov, izdelanih iz lesa. V njih 

so shranjene lične barvne osnovne oblike različnih velikosti, volna, bombaž, krpice ipd. Poleg 

tega pa imajo otroci na razpolago tudi keramične vrčke in skodele. Ta sredstva in materiali 

otrokom omogočajo ročne aktivnost, kar po mnenju M. Montessori daje otroku osnovo, ki jo 

potrebuje za kasnejše abstrakcije (Devjak, Berčnik, Plestenjak, 2008). 
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2.10 Jezikovni materiali montessori  

Peščene črke 

Slika 1: Peščene črke 

 

Vir: http://temp32.element.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=4874&detailID=4791 

– pridobljeno 10. 7. 2014. 

Peščene črke pripravljajo roko na pisanje. Otrok sledi oblikam peščenih črk, ki so na lesenih 

ploščah. Vsaka peščena črka je v ozadju obarvana, soglasniki z rožnato barvo in samoglasniki 

z modro barvo. Prav tako ima vsaka peščena črka na svoji desni in levi strani prostor, na 

katerega otrok položi roko, s katero ploščo drži, medtem ko z drugo roko sledi po črki. Črke 

lahko nato nariše oziroma napiše tudi v pladnju s peskom.  

Pikalo  

Slika 2: Pikalo 

 

Vir: http://www.preprostomontessori.si/izdelki-v-akciji/ – pridobljeno 10. 7. 2014. 

Otrok s pomočjo pikala uri roko za pisanje, po črti zabada v predlogo z različnimi liki, črkami 

ali številkami. Ko npr. črko dokonča, jo lahko tudi iztrga.  
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Premična abeceda 

Slika 3: Premična abeceda 

 

Vir: http://www.preprostomontessori.si/montessori-materiali/izdelki/jezik/mala-premicna-

abeceda/ – pridobljeno 10. 7. 2014. 

Otrok prepoznava črke, sestavlja glasove v besede, besede v stavek (pisanje kratkih zgodb), 

pripravlja se na pisanje. 

Geometrijski liki 

Slika 4: Geometrijski liki 

 

Vir: http://www.weiku.com/products/16574906/Wooden_Toys_Montessori_Language_ 

Materials_Metal_Inserts_Wooden_Toys_Educational_Toys_GRML4001_.html – pridobljeno 

10. 7. 2014. 
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Vaje z liki okrepijo triprstni prijem (držo) in koordinirajo zapestne gibe za pisanje. Otroci z 

vajami napredujejo v spretnosti lahkotnega prijema in enakomernega pritiska ob risalnih 

aktivnostih. 

Kartice z ukazi 

Slika 5: Kartice z ukazi 

 

Vir: http://www.justmontessori.com/montessori-curriculum/curriculum-week-1-lessons/ - 

pridobljeno 10. 7. 2014. 

Otroku preberemo »ukaz«, ki je zapisan na kartici. Pomembno je, da otrok pozorno posluša 

navodila, da ukaz kasneje pravilno izvede. Otroka pri tem urimo na osredotočanje na 

navodila.  

Ovojnice z glasovi, s črkami in podobami 

Slika 6: Ovojnice z glasovi, s črkami in podobami 

 

Vir: http://theworkplan.blogspot.com/2010/09/aa-sound-bin.html – pridobljeno 10. 7. 2014. 
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Otrok s pomočjo podob prepozna tudi prvo črko in glas, ki se pojavi v besedi. 

Zvočni valji  

Slika 7: Zvočni valji 

 

Vir: http://www.svetotrok.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wID=2732&detailID=7050 

– pridobljeno 10. 7. 2014. 

Prek vaj z zvočnimi valji se razvija slušno razlikovanje različnih zvokov. Set je sestavljen iz 

dveh zabojev, v vsakem je 6 zvočnih valjev, ki oddajajo 6 različnih zvokov, ki si sledijo od 

najmehkejšega do najglasnejšega zvoka. Otrok zvočne valje pretresa in išče pare. 

Šivalni pribor  

Slika 8: Šivalni pribor 

 

Vir: http://www.pinterest.com/explore/sequencing-activities/ – pridobljeno 10. 7. 2014. 

Priprava prstov in zapestja na pisanje, urjenje v fini motoriki.  
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2.11 Področja aktivnosti  

M. Montessori je aktivnosti, za katere je pripravila materiale in sredstva, organizirala v pet 

področij in ustvarjalnost (Ossacs, 2007): 

 Praktične aktivnosti (vsakdanje življenje)  

Aktivnosti znotraj tega področja izhajajo iz otrokove potrebe po posnemanju vedenja 

staršev in družinskega življenja. Poleg tega otrok pridobi občutek pripadnosti v vrtcu. 

Glavni cilj teh aktivnosti je vzpostaviti vez med domom in okoljem v vrtcu 

montessori. Ta se doseže na podlagi predstavljanja aktivnosti in nalog, s katerimi so 

otroci že seznanjeni iz domačega okolja – oblačenje, pranje, brisanje prahu, pometanje 

učilnice itd. Medtem ko otroci opravljajo te aktivnosti, vadijo in se pripravljajo na pot 

k samostojnosti v vrtcu in doma. Naučijo se, kako si servirati hrano, natočiti pijačo, 

skrbeti za rože in domače živali itd. Glavni cilj je razviti in dovršiti določene 

sposobnosti, ki bodo prispevale k otrokovi samostojnosti. Vse te aktivnosti vključujejo 

gibanje, nadzor in izpiljenje fizičnih spretnosti (Isacs, 2007). 

 Senzomotorične aktivnosti (predstave o svetu) 

Aktivnosti na tem področju predstavljajo zgodnje materiale M. Montessori. Glavni cilj 

teh aktivnosti je pomagati otrokom pri organizaciji in klasifikaciji vtisov iz okolja, ki 

so jih pridobili v začetnih fazah svojega življenja. Senzomotorični materiali nudijo 

sistematično izboljšanje vseh petih čutov. Za M. Montessori predstavljajo ti materiali 

ključ do razumevanja osnovnih konceptov in zmožnost razširjenja otrokovih 

kognitivnih sposobnosti. Z nenehnim osredotočenjem na kombiniranje, iskanje parov, 

sortiranje in ocenjevanje pa prav tako pridobivajo osnove za matematično 

razumevanje (prav tam). 

 Jezikovne aktivnosti (branje in pisanje) 

Utemeljiteljica koncepta je bila presenečena nad zgodnjo sposobnostjo otrok za učenje 

pisanja in branja. Že od zgodnjih dni so pristaši koncepta k temu področju pristopali 

skozi fonetiko, z osredotočanjem na zvoke in oblike črk s pomočjo črk iz peska. Zelo 

pomembno pa je, da otrok interes za učenje pokaže sam. Ključ ugotavljanja 

otrokovega interesa leži v vzgojiteljevem opazovanju in komunikaciji z otrokom (prav 

tam).  
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 Matematične aktivnosti (aritmetika) 

Otrok je z osnovnimi matematičnimi koncepti seznanjen že v senzomotorični fazi. 

Materiali montessori ponujajo za učenje matematike sistematičen pristop k učenju 

popolnosti številk v primerjavi s števniki. Vsi materiali za matematične aktivnosti 

bodo postopoma gradili razumevanje števil in procesa seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja. Znotraj vrtca imajo otroci tudi možnost uporabe številčnega 

znanja v vsakdanjem življenju v kontekstu, ki je smiseln za otroka – npr. štetje, koliko 

keksov bo potrebnih za prigrizek; prepoznavanje številke na tablici z rojstnimi dnevi 

(prav tam).  

 Kulturne aktivnosti (fizika, zgodovina, zemljepis, biologija) 

To področje ima najmanj predpisanih materialov, kar vzgojiteljem in otrokom nudi 

možnost za raziskovanje širokega področja biologije, fizike, zemljepisa in zgodovine. 

Aktivnosti naj bi se osredotočile na resnične izkušnje, ki otrokom dajejo možnost 

opazovanja, raziskovanja, preiskovanja stvari, kot so drevesa, letni časi, živali, sončni 

sistem, delovanje vulkanov ipd. (prav tam).  

 Ustvarjalnost  

V knjigi Bringing the Montessori aproach to your early years practise (B. Isacs, 2007) 

je dodano še področje ustvarjalnosti. To področje priznava pomembnost 

samoizražanja in označuje potrebo otrok po priložnostih za sodelovanje v lastnih 

umetniških in rokodelskih aktivnosti kot tudi aktivnostih s področja glasbe in gibanja. 

Dobro opremljen vrtec montessori naj bi imel del igralnice namenjen tudi 

ustvarjalnosti. V tem »kotičku« naj bi imeli otroci na voljo vse potrebščine za risanje 

in slikanje (krede, voščenke, barvice, vodene barvice itd.). Prav tako naj bi bila na 

voljo glasbila. Dejavnosti na tem področju otroku torej omogočajo, da izraža sebe, 

svoja čustva, izkušnje in misli.  

2.12 Vloga vzgojitelja 

Vzgojiteljeva naloga je, da otrokom pripravi okolje. Njegova glavna skrb je opazovanje otrok 

in njihovega dela. Predvsem opazuje, kako, na kakšen način in s kakšno intenzivnostjo se 

lotevajo svojega dela. To mu pomaga pri pripravi novih materialov in svetovanju. Obenem 

gradi osebni pristop ter se odloča, kdaj in kako pristopiti k otroku. Vzgojitelj otrokom 
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predstavlja vzgled in vir znanja, izogiba pa se pretiranemu usmerjanju in prebuja »notranjega 

učitelja«, ki usmerja otroka (Retuznik Bozovičar, Kranjc, 2010). 

V vrtcu montessori odrasli pomaga otroku na tri različne načine:  

1. kot skrbnik prostorov, opreme in sredstev, 

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

3. kot opazovalec otrokovega dela in razvoja.  

Za vzgojitelja so vse tri omenjene vloge zahtevne. Po navadi sta prva in tretja vloga 

razumljivi in znani, pri drugi pa se pojavljajo težave, saj se je treba brzdati, da otroku ne 

svetujemo in mu ne pomagamo pri kakšni fazi aktivnosti. Stališča, ki jih zagovarja M. 

Montessori, so, da odrasel ne sme učiti otroka ali na kakršenkoli način dominirati nad njim. 

Njegova naloga je poskrbeti za najboljše okolje, ki otroku omogoči naravni razvoj. Potrebno 

je zaupati v otrokov prirojeni potencial. Če mu bo vzgojitelj zagotovil svobodo in možnosti, 

se bo vse dobro v njem razvilo. Takrat, ko bomo otroka dobro razumeli, mu bomo v največjo 

pomoč (Montessori, 2006).  

V drugem poglavju teoretičnega dela smo predstavili jezik v pedagoškem konceptu 

montessori, osnove pedagoškega koncepta, material montessori v vrtcih ter jezikovni material 

montessori in vlogo vzgojitelja. V naslednjem poglavju pa bomo primerjali didaktične 

materiale za jezikovno področje v javnem vrtcu in vrtcu montessori.  
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3 PRIMERJAVA DIDAKTIČNIH MATERIALOV ZA JEZIKOVNO 

PODROČJE V JAVNEM VRTCU IN VRTCU MONTESSORI  

Montessori program se od programa javnega vrtca razlikuje v številnih stvareh. Tu ne gre 

zaključevati, da je zaradi teh razlik kateri od programov boljši oziroma slabši, vendar nam 

primerjava da vpogled v to, katere spremembe in razlike s seboj prinašajo alternativni 

pedagoški koncepti.  

Največ razlik lahko najdemo pri vlogi vzgojiteljev. Če ima v javnem vrtcu vzgojitelj nalogo, 

da učence uči in je v središču, je vzgojitelj v vrtcu montessori opazovalec in usmerjevalec 

otrok. Proces učenja je v veliki meri prepuščen otrokom, ki se učijo izkustveno. Otrok si sam 

izbere material, ki ga uporablja, kolikor časa hoče, sam gradi svoje znanje in pripomore k 

rasti. Pri tem naletimo tudi na razliko v tempu dela. V javnem vrtcu ga narekuje vzgojitelj, ki 

tudi določa delo, v vrtcu montessori pa je tempo dela bolj individualen in tudi delo si otroci 

izberejo sami. Delo v vrtcu montessori je prek posebnih materialov naravnano tako, da 

omogoča otroku, da sam najde svoje napake, v javnem vrtcu pa kontrolo napake predstavlja 

vzgojitelj. Razlike najdemo tudi pri motiviranju otrok. V javnem programu ima vzgojitelj 

nalogo, da motivira otroke. Motivacija je največkrat zunanja. Na drugi strani pa v programu 

montessori motivacija izvira iz osebnega razvoja in je predvsem notranja (Montessori, 2002).  

Že bežen pogled v vrtčevske prostore razkrije razliko v didaktičnih pripomočkih, ki jih vrtci 

uporabljajo. Razvojni pripomočki, ki jih imenujemo materiali, so v vrtcu montessori 

oblikovani tako, da pomagajo pri razumskem razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, 

samostojnosti, socializacije in občutka za red. Omogočajo in spodbujajo tudi lastno 

raziskovanje in samozaupanje. Stopnjujejo se od preprostega k zapletenemu, od konkretnega 

k abstraktnemu, imajo mikavno točko, vsebujejo kontrolo napake ter otroka posredno 

pripravijo na nekaj, kar se bo v prihodnosti učil.  

Montessorijevo okolje lahko pripravimo kjerkoli, kjer je dovoljena prisotnost otrok. 

Pomembno je le, da je prostor čist, topel, varen, prijeten in svetel (Plestenjak, 1992), medtem 

ko je v javnem vrtcu (Kurikulum 1999) cilj zagotoviti ustrezne prostorske in materialne 

možnosti za kakovostno vzgojno delo. Prostor je v montessorijevem vrtcu opremljen zelo 

preprosto, predvsem z opremo, ustrezno otrokovi velikosti. Vse pohištvo mora biti iz 

materialov, ki omogočajo lahko čiščenje, in brez ostrih vogalov in kotov. Barva pohištva je 

bela (Plestenjak, 1992) za razliko od javnih vrtcev, kjer barva pohištva običajno ni bele barve 
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pa tudi ne vedno prilagojena velikosti. Vse, kar je prilagojeno otroku, so prevzeli po M. 

Montessori, ki je prva zasnovala to idejo. Omare pogosto segajo do stropa. Mize so večje – za 

štiri otroke (Plestenjak, 1992).  

Igrače v montessori vrtcu so enostavne, čistih oblik, iz zdravju neškodljivih materialov. Igrače 

se delijo tudi po petih področjih: praktične aktivnosti, pri katerih si otrok razvija sposobnosti 

in spretnosti, ki jih uporablja v vsakdanjem življenju, senzomotorične aktivnosti, s katerimi 

pridobi in razširi predstave o svetu, jezikovne in matematične aktivnosti, ki otroka uvajajo v 

štetje in aritmetiko, kulturne aktivnosti, v katerih se otrok srečuje z vsebinami iz fizike, 

zgodovine, zemljepisa, antropologije in biologije. Med navedenimi področji ni nekaterih, ki 

so vključena v programe javnih vrtcev (področja estetske in telesne vzgoje), in tudi sredstva, 

ki jih potrebujemo za izvajanje aktivnosti na teh področjih, v montessori vrtcu ne bomo našli. 

Tam nimajo mehkih igrač, domišljijskih iger, telesno-vzgojnih rekvizitov, kajti igra je v 

montessori pedagogiki resna zadeva. Otroci imajo manj svobode pri izbiri sredstev, vendar pa 

jim vzgojitelji dopuščajo svobodno igro s tem sredstvom (Plestenjak, 1992).  

V montessori vrtcu otroci od vzgojitelja ne dobijo ne pohval ne graj. Otroci delajo, 

raziskujejo, ponavljajo vaje izključno zaradi lastnega zanimanja za neko aktivnost. Pristop 

montessori spodbuja samodisciplino, samoučenje, samostojnost, akademska znanja, 

sposobnosti reševanja problemov in navdušenje pri učenju. M. Montessori so najbolj očitali, 

da je omejila in preprečevala spontano otrokovo igro, saj ni priznavala vsakdanjih igrač, ki bi 

spodbudile otrokovo spontano igro, temveč le didaktični material (Montessori, 2011).  

Če je v javnem vrtcu poudarek na abstraktnem, se program montessori nagiba k poudarku na 

konkretnem. Pri tem ima pomembno vlogo vpletanje realnega življenja v učni proces. V 

javnem vrtcu je več pozornosti na igrah vlog. Razlike najdemo tudi v poteku dela. V javnem 

vrtcu je delo večkrat prekinjeno, v vrtcu montessori pa je prekinitev zelo malo.  

Drugačna je tudi osnovna struktura. V javnem vrtcu prevladujejo homogeni, v vrtcu 

montessori pa heterogeni oddelki. Kljub temu velja poudariti, da tudi v javnem vrtcu poleg 

homogenih oddelkov obstajajo tudi heterogeni ter kombinirani.  

V tretjem poglavju teoretičnega dela smo primerjali didaktične materiale za jezikovno 

področje v javnem vrtcu in vrtcu montessori. V naslednjem delu diplomskega dela pa želimo 

ugotoviti, katere didaktične materiale za razvijanje otrokove jezikovne zmožnosti uporabljajo 

v javnih vrtcih in katere v vrtcih montessori.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev problema  

Otroci velik del svojega življenja preživijo v izobraževalnih ustanovah, kot sta vrtec in šola. 

S tega stališča bi lahko mirno rekli, da smo strokovni delavci v vzgoji vse bolj odgovorni in 

zadolženi za otrokov celostni razvoj (Marjanovič Umek, 2001). Glede na zgornjo trditev 

lahko predpostavimo, da je zelo pomembna kakovost časa, ki ga otrok vsak dan preživi v 

vrtcu. Ta pa je odgovornost vsakega vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja posebej (Marjanovič 

Umek, 2004).  

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 

vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim 

in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnost – lastne in tuje kulture. 

Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. 

Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, 

skladenjsko-pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja 

dejavnosti. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti (Kurikulum, 1999). 

 

Vzgojiteljeva naloga je, da otrokom pripravi spodbudno učno okolje. Njegova glavna skrb je 

opazovanje otrok in njihovega dela. Predvsem opazuje, kako, na kakšen način in s kakšno 

intenzivnostjo se lotevajo svojega dela. To mu pomaga pri pripravi novih materialov in 

svetovanju. Obenem gradi osebni pristop ter se odloča, kdaj in kako pristopiti k otroku. 

Vzgojitelj otrokom predstavlja zgled in vir znanja, izogiba pa se pretiranemu usmerjanju in 

prebuja »notranjega učitelja«, ki usmerja otroka (Retuznik Bozovičar, Kranjc, 2010). 

 

To temo diplomskega dela smo izbrali po poslušanju predavanja mag. Petre Korošec, ki nam 

je v okviru predmeta Pedagoški govor v vrtcu predstavila elemente montessori, o katerih je 

tudi potekal pogovor. S svojo predstavitvijo nas je motivirala, da raziščemo didaktične 

materiale za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu. Odločili smo se, da raziščemo in 

primerjamo didaktične materiale za razvijanje otrokove jezikovne zmožnosti v javnih vrtcih in 

vrtcih montessori. 
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2 Cilji  

Ugotoviti želimo, katere didaktične materiale za razvijanje otrokove jezikovne zmožnosti 

uporabljajo v javnih vrtcih in katere v vrtcih montessori. Zanima nas, ali v javnih vrtcih 

uporabljajo jezikovne materiale montessori in pri katerih jezikovnih vsebinah.  

3 Raziskovalna vprašanja  

1. Kolikšen delež vzgojiteljic v javnem vrtcu uporablja jezikovne didaktične materiale? 

2. Katere didaktične materiale uporabljajo na področju jezika v vrtcu? 

3. Ali imajo v igralnici poleg knjižnega kotička še kakšen drug jezikovni kotiček?  

4. Ali v javnih vrtcih uporabljajo jezikovne materiale montessori?  

5. Kolikšen delež vzgojiteljev/-ic v javnem vrtcu pozna materiale montessori za 

jezikovno področje? 

6. Katere montessori materiale za jezikovno področje vzgojitelji/-ice poznajo? 

7. Ali naštete materiale montessori za področje jezika uporabljajo pri načrtovanju 

jezikovne vzgoje v vrtcu in pri katerih jezikovnih vsebinah?  

8. Ali vzgojitelji/-ice pogosteje uporabljajo jezikovne didaktične materiale, ki so jim 

poznani, ali radi/-e posegajo po novih? 

4 Raziskovalna metoda  

OPIS VZORCA 

V neslučajnostni namenski vzorec so bile vključene vzgojiteljice in vzgojitelji javnega Vrtca 

Ciciban – Šmartno pri Litiji ter naključni vzgojitelji in vzgojiteljice, ki smo jim anketo poslali 

prek spleta. Skupaj smo razdelili 40 vprašalnikov, od tega smo dobili vrnjenih 23.  

 

TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Sestavljen je iz štirih vprašanj 

zaprtega tipa, enega vprašanja odprtega tipa, dve vprašanji pa vsebujeta lestvico trditev s 

petimi ocenami. Pri vprašanjih zaprtega tipa so imeli anketiranci možnost izbire med vnaprej 

pripravljenimi odgovori. Pri vprašanjih odprtega tipa so morali sami oblikovati odgovor, tj. 

sestaviti krajše besedilo. Anketa je bila anonimna, oblikovali smo jo sami. Vprašalnik je bil 

sestavljen iz štirih vprašanj zaprtega tipa, enega vprašanja odprtega tipa, dve vprašanji pa sta 

vsebovali lestvico trditev s petimi ocenami.  
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OPIS POSTOPKA 

Anketne vprašalnike smo poslali na upravo Vrtca Ciciban v Šmartno pri Litiji ter e-poštno 

povezavo do spletne ankete naključnim vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Reševanje 

vprašalnikov je bilo anonimno. Anketiranje je potekalo teden dni, in sicer od 1. 9. 2014 do 8. 

9. 2014. 

 

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Podatke smo statistično obdelali in rezultate predstavili na različne načine (histogrami, 

preglednice) ter jih interpretirali z relevantnimi teoretičnimi spoznanji. 

5 Rezultati in interpretacija 

Struktura anketirancev po spolu 

Preglednica 1: Število (f) in strukturni odstotek (f%) vzgojiteljev predšolskih otrok glede na 

spol 

Spol f f% 

Ženske 22 96 

Moški 1 4 

Skupaj 23 100 

 

Graf 1: Grafični prikaz vzorca po spolu 

 

Vzorec je sestavljen iz 22 vzgojiteljic (96,0 %) in 1 vzgojitelja (4,0 %). Iz tega je razvidno, da 

so anketni vprašalnik reševale večinoma vzgojiteljice.  

22 

1 

Spol 

ženske

moški



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katarina Berčan; diplomsko delo 

32 

Starostna struktura anketirancev  

Preglednica 2: Število (f) in strukturni odstotek (f%) vzgojiteljev predšolskih otrok glede na 

njihovo starost. 

Starost  f f% 

Do 25 let 2 8,7 

26–30 5 21,7 

31–35 6 26,1 

36–40 4 17,4 

41–45 4 17,4 

Več kot 45 2 8,7 

Skupaj 23 100,0 

 

Graf 2: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na njihovo starost 

 

Največ vzgojiteljev predšolskih otrok, 26,1 % (6 oseb), je starih od 31 do 35 let; sledijo 

vzgojitelji, ki so stari 26–30 let, teh je 21,7 % (5); 17,4 % (4) vzgojiteljev je starih od 36 do 

40 let; prav tako je 17,4 % (4) vzgojiteljev starih od 41 do 45 let; najmanj pa je vzgojiteljev 

starih nad 45 let,  8,7 % (2), in do 25 let, 8,7 % (2).  
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V naslednji preglednici in grafu je predstavljena razporeditev vzgojiteljev glede na leta 

delovne dobe.  

Preglednica 3: Število (f) in strukturni odstotek (f%) vzorca po letih delovne dobe v vrtcu 

LETO POUČEVANJA f f (%) 

Od 1 do 5 5 21,7 

Od 6 do 10 3 13,0 

Od 11 do 15 6 26,2 

Od 16 do 20 3 13,0 

Od 21 do 25 2 8,7 

Od 26 do 30 4 17,4 

SKUPAJ 23 100,0 

 

Graf 3: Struktura anketirancev glede na leta dela v vrtcu s predšolskimi otroki 
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Največ anketiranih vzgojiteljev, 26,1 % (6 oseb), je v vrtcu zaposlenih od 11 do 15 let; sledijo 

vzgojitelji, ki so v vrtcu zaposleni od 1 do 5 let, teh je 21,7 % (5); 17,4 % (4) vzgojiteljev je v 

vrtcu zaposlenih od 26 do 30 let; od 6 do 10 let oziroma od 16 do 20 let je zaposlenih 13,1 % 

(3) vzgojiteljev, najmanj, to je 8,7 % (2), pa jih v vrtcu dela od 21 do 25 let.  

 

Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe  

Preglednica 4: Število (f) in strukturni odstotek (f%) vzgojiteljev predšolskih otrok glede na 

končano izobrazbo 

Končana izobrazba f f% 

Srednja poklicna  3 13,0 

Višja strokovna 3 13,0 

Visoka strokovna  15 65,3 

Drugi  2 8,7 

Skupaj  23 100,0 

 

Graf 4: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na končano izobrazbo 

 

Največ anketiranih vzgojiteljev, 65,3 % (15 oseb), ima končano visoko strokovno šolo; 

sledijo jim vzgojitelji s končano višjo strokovno šolo, teh je 13,0 % (3), ter srednjo poklicno 

šolo, 13, 0 % (3); pod drugo končano šolo pa je 8,7 % (2) vzgojiteljev.  
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1. Najprej nas je zanimalo, koliko vzgojiteljev pri svojem delu uporablja didaktične 

materiale.  

Preglednica 5: Ali pri svojem delu uporabljate didaktične materiale?   

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV 

 f f% 

Da 23 100,0 

Ne   0 0 

Skupaj  23 100,0 

 

Graf 5: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na uporabo didaktičnih materialov  

 

Vsi anketirani vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo didaktične materiale. Tak rezultat smo 

tudi pričakovali. Če bi kdo odgovoril, da jih ne uporablja, bi bili zelo presenečeni, saj 

menimo, da so didaktični materiali ključnega pomena pri vzgoji in izobraževanju.   

2. Na drugem mestu nas je zanimalo, ali uporabljajo didaktične materiale na 

jezikovnem področju v vrtcu? 

Preglednica 6: Ali uporabljate didaktične materiale na jezikovnem področju v vrtcu? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV 

 f f% 

Da 22 95,6 

Ne   1 4,4 

Skupaj  23 100,0 
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Graf 6: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na uporabo jezikovnih didaktičnih 

materialov 

 

Čeprav je le ena oseba odgovorila, da ne uporablja didaktičnih materialov na jezikovnem 

področju, smo bili začudeni, saj se nam zdi področje jezika eno najpomembnejših področij v 

kurikulumu.  

3. Zanimalo nas je, ali imajo v igralnici poleg knjižnega kotička še kakšen drug 

jezikovni kotiček. 

Preglednica 7: Ali imate v igralnici poleg knjižnega kotička še kakšen drug jezikovni kotiček?    

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV 

 f f% 

Da 12 52,2 

Ne   11 47,8 

Skupaj  23 100,0 

 

Graf 7: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na to, ali imajo poleg knjižnega kotička še 

kakšen drug jezikovni kotiček 
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Več kot polovica, 52,2 % (12), anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok ima v igralnici 

poleg knjižnega kotička še kakšen drug jezikovni kotiček, medtem ko 47,8 % (11) 

vzgojiteljev predšolskih otrok nima drugih jezikovnih kotičkov. 

4. Zanimalo nas je, ali vzgojitelji poznajo materiale za učenje branja in pisanja po 

metodi montessori 

Preglednica 8: Ali poznate materiale za učenje branja in pisanja po metodi montessori? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV 

 f f% 

Da 17 73,9 

Ne   6 26,1 

Skupaj  23 100,0 

 

Graf 8: Število vzgojiteljev predšolskih otrok, ki poznajo materiale za učenje branja in pisanja 

po metodi montessori 

 
 

Materiale za učenje branja in pisanja po metodi montessori pozna kar 73,9 % (17) 

vzgojiteljev, ne pozna pa jih 26,1 % vzgojiteljev predšolskih otrok. Nad rezultatom smo bili 

presenečeni, saj smo pričakovali, da bo prevladoval delež tistih, ki materialov ne poznajo.  

5. Otrok se ne seznanja z jezikom samo, ko rokuje z materiali za učenje jezika, ampak 

tudi pri delu z materiali, ki niso jezikovni. Zanimalo nas je, katere od naštetih 

materialov in kako pogosto, uporabljajo vzgojitelji na jezikovnem področju.  
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Preglednica 9: Pogostost uporabe jezikovnih didaktičnih materialov v vrtcu 

Didaktični material Pogostost uporabe 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

f f% f f% f f% f f% f f% 

1. Naravni materiali 0 0 2 8,7 7 30,4 8 34,8 6 26,1 

2. Modeli 

geometrijskih 

teles 

0 0 6 26,1 5 21,7 10 43,5 2 8,7 

3. Sestavljanke in 

vstavljanke 

(žebljički) 

0 0 2 8,7 0 0 9 39,1 12 52,2 

4. Ploščice različnih 

oblik 

1 4,3 2 8,7 4 17,4 8 34,8 8 34,8 

5. Različni glasbeni 

instrumenti 

1 4,3 1 4,3 3 13,2 13 56,5 5 21,7 

6. Računalnik 5 21,7 7 30,4 8 34,9 1 4,3 2 8,7 

7. Družabne igre 0 0 0 0 1 4,3 9 39,2 13 56,5 

8. Lutke 0 0 2 8,7 4 17,4 10 43,5 7 30,4 

9. Knjige 0 0 0 0 0 0 4 17,4 19 82,6 

10. Radio 2 8,7 1 4,2 4 17,4 6 26,2 10 43,5 

11. Labirint, spomin, 

zaporedje 

dogodkov, 

vzorčke, razlike 

…  

2 8,7 0 0 4 17,4 11 47,8 6 26,1 

12. Abeceda 1 4,3 3 13,2 7 30,4 7 30,4 5 21,7 

13. Kartice z napisi 0 0 2 8,7 6 26,1 10 43,5 5 21,7 

14. Igrače 0 0 0 0 1 4,3 3 13,1 19 82,6 

15. Slike oz. 

fotografije  

0 0 0 0 0 0 10 43,5 13 56,5 

100 % anketiranih vzgojiteljev predstavlja 23 oseb.  
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Graf 9: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na pogostost uporabe didaktičnih 

materialov za področje jezika v vrtcu 

 

Iz odgovorov smo razbrali, da največ vzgojiteljev za področje jezika zelo pogosto uporablja 

knjige in igrače, to je 82,6 % (19 vzgojiteljev), material pa uporabljajo trikrat na teden ali več.  

Različne glasbene inštrumente uporablja enkrat na teden ali več 56,5 % (13) vzgojiteljev, 

družabne igre in slike oz. fotografije pa trikrat na teden ali več prav tako 56,5 % (13) 

anketiranih. 

Zelo pogosto da otrokom na razpolago tudi sestavljanke in vstavljanke 52,2 % (12) 

vzgojiteljev; različne vzorčke, razlike, labirinte, zaporedja dogodkov pa uporablja 47,8 % (11) 

anketiranih pogosto, to je enkrat na teden ali več.  

43,5 % (10) vzgojiteljev predšolskih otrok pogosto uporablja tudi modele geometrijskih teles, 

lutke in kartice z napisi; zelo pogosto pa uporabljajo radio. Pogosto uporabijo tudi različne 

naravne materiale, ploščice različnih oblik, včasih pa tudi računalnik; 34,8 % (3). 30,4 % (7) 

anketiranih včasih, to je dvakrat na mesec, uporablja tudi abecedo.  
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6. M. Montessori je za vsako področje razvila materiale, s katerimi otrok dela in razvija 

svoje sposobnosti ter se uči. Tudi za področje jezika obstajajo prav posebni materiali, 

zato nas je zanimalo, koliko vzgojiteljev pozna naštete materiale za področje jezika.  

Preglednica 10: Poznavanje in uporaba materialov montessori 

Montessori 

material 

Poznanje in uporaba 

 Ga ne 

poznam 

Ga poznam, 

vendar ga 

ne 

uporabljam 

Enkrat sem ga 

uporabil 

Občasno ga 

uporabljam  

Pogosto ga 

uporabljam  

f f% f f% f f% f f% f f% 

Peščene črke 1 4,3 8 34,8 6 26,1 6 26,1 2 8,7 

Ga ne pozna 1 4,3  Ga pozna 22 95,7 

Pikalo  7 30,4 7 30,4 2 8,7 4 17,4 3 13,1 

Ga ne pozna 7 30,4 Ga pozna 16 69,6 

Premična abeceda  7 30,4 7 30,4 6 26,2 2 8,7 1 4,3 

Ga ne pozna 7 30,4 Ga pozna 16 69,6 

Geometrijski liki 4 17,4 5 21,7 4 17,4 8 34,8 2 8,7 

Ga ne pozna 4 17,4 Ga pozna 19 82,6 

Kartice z ukazi 6 26,1 6 26,1 2 8,7 9 39,1 0 0 

Ga ne pozna 6 26,1 Ga pozna 17 73,9 

Ovojnice z glasovi, 

črkami in 

podobami 

5 21,7 3 13,1 5 21,7 7 30,4 3 13,1 

Ga ne pozna 5 21,7 Ga pozna 18 78,3 

Zvočni valji 10 43,5 6 26,1 5 21,7 1 4,3 1 4,3 

Ga ne pozna 10 43,5 Ga pozna 13 56,5 
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Montessori 

material 

Poznanje in uporaba 

 Ga ne 

poznam 

Ga poznam, 

vendar ga 

ne 

uporabljam 

Enkrat sem ga 

uporabil 

Občasno ga 

uporabljam  

Pogosto ga 

uporabljam  

f f% f f% f f% f f% f f% 

Šivalni pribor 2 8,7 6 26,1 8 34,8 6 26,1 1 4,3 

Ga ne pozna 2 8,7 Ga pozna 21 91,3 

100 % anketiranih vzgojiteljev predstavlja 23 oseb.  

Graf 10: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na poznavanje materialov montessori s 

področja jezika 
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Graf 11: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na pogostost uporabe montessori 

jezikovnih didaktičnih materialov 

 

Iz vprašalnika je razvidno, da je vzgojiteljem najmanj poznan montessori material zvočni 

valji, saj ga ne pozna kar 43,5 % (10) vzgojiteljev. Pikala in premične abecede ne pozna  

30,4 % (7) vzgojiteljev, ta isti material pa pozna, vendar ga ne uporablja ravno tako 30,4 % 

(7) vzgojiteljev. Šivalni pribor je enkrat uporabilo 34,8 % (8) vzgojiteljev, ovojnice z glasovi, 

s črkami in podobami pa občasno uporablja 30,4 % (7) vzgojiteljev. 34,8 % (8) vzgojiteljev 

predšolskih otrok občasno uporablja tudi geometrijske like, kartice z ukazi pa presenetljivih  

39,1 % (9) vzgojiteljev.  
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7. Na vprašanje, pri načrtovanju katerih jezikovnih dejavnosti uporabljajo določen 

material montessori, so anketiranci odgovorili z odgovori, predstavljenimi v 

nadaljevanju.  

Za razvoj glasovnega zavedanja jih uporablja kartice z ukazi 4,3 % (1), 8,7 % (2) 

vzgojiteljev premično abecedo, zvočne valje 17,4 % (4), največ pa uporabljajo ovojnice z 

glasovi, s črkami in podobami, to je kar 52,2 % (12) vzgojiteljev. Ostali, to je 17,4 %, pa 

odgovora pri tem delu vprašanja niso podali.  

Za spoznavanje črk uporabljata po dve osebi pikalo in ovojnice z glasovi, s črkami in 

podobami, to je 8,7 % vzgojiteljev, premično abecedo jih uporablja 21,7 % (5), peščene črke 

pa kar 43,5 % (10) vzgojiteljev predšolskih otrok. Na vprašanje ni odgovorilo 17,4 % 

anketirancev. 

Za širjenje besedišča uporablja šivalni pribor in peščene črke po ena oseba, to je 4,3 % 

vzgojiteljev, po šest oseb uporablja premično abecedo in kartice z ukazi, 26,1 %; največ 

vprašanih pa za širjenje besedišča uporablja ovojnice z glasovi, s črkami in podobami, to je 

34,8 % (8) vprašanih. 4,4 % anketiranih na ta del vprašanja ni odgovorilo.  

Za prepoznavanje tiska iz okolja uporablja 4,3 % (1) anketiranih geometrijske like; 13,1 % 

(3) peščene črke; 17,4 % (4) premično abecedo; 21,7 % (5) kartice z ukazi in 26,1 % (6) 

ovojnice z glasovi, s črkami in podobami. Tudi pri tem delu vprašanja se je pojavilo, da 

nekateri nanj niso odgovorili; 17,4 %.  

Za razumevanje navodil uporablja ena oseba, to je 4,3 % vprašanih, premično abecedo, 

ovojnice z glasovi, s črkami in podobami ter šivalni pribor; geometrijske like uporablja 8,7 % 

(2) in kartice z ukazi kar 69,6 % (16) vzgojiteljev. Pri tem delu pa na vprašanje nista 

odgovorili dve osebi, to je 8,8 %.  

Za razvijanje pozornosti, spomina vzgojitelji najmanj uporabljajo premično abecedo, 4,3 % 

(1); šivalni pribor 8,7 % (2); po tri osebe, 13,1 %,  pa uporabljajo peščene črke, geometrijske 

like, kartice z ukazi in zvočne valje. Tudi pri tej dejavnosti se vzgojitelji največ poslužujejo 

ovojnic z glasovi, s črkami in podobami, in sicer 21,7 % (5) vprašanih. 12,9 % (2) na 

vprašanje ni odgovorilo. 

Za razvoj drobnogibalnih spretnosti najmanj posegajo po ovojnicah z glasovi, s črkami in 

podobami, 4,3 % (1); geometrijskih likih 8,7 % (2); peščenih črkah 13,1 % (3) ter po pikalu, 
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17,4 % (4), največ pa v ta namen uporabljajo šivalni pribor, 43, 5 % (10). 13,0 % vprašanih na 

vprašanje ni podalo odgovora.  

Za držo pisala, roke, telesa najmanj uporabljajo premično abecedo, 8,7 % (2), peščene črke, 

13,1 % (3) ter šivalni pribor, 17,4 (4); največ pa posegajo po pikalu, 34,8 % (8). 26,1 % 

vprašanih ni podalo odgovora.  

Za gibalno-grafične vaje vzgojitelji najmanj posegajo po geometrijskih likih, 8,7 % (2); 

pikalu in šivalnem priboru, 13,1 % (3), največ pa uporabljajo kartice z ukazi, 17,4 % (4) in 

peščene črke 21,7 % (5). 26,1 % oseb na vprašanje ni podalo odgovora.  

Graf 12: Število vzgojiteljev predšolskih otrok glede na uporabo materialov pri načrtovanju 

jezikovnih dejavnosti 
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III. SKLEP  

V javnem vrtcu skoraj vsi anketiranci uporabljajo jezikovne didaktične materiale, razen ene 

osebe, ki pravi, da didaktičnih materialov na jezikovnem področju ne uporablja. Uporabljajo 

predvsem sestavljanke in vstavljanke (žebljičke), različne družabne igre, knjige, lutke, radio, 

igrače ter razne slike oziroma fotografije. Več kot polovica anketiranih ima v svoji igralnici 

poleg knjižnega kotička tudi kak drug jezikovni kotiček, še vedno pa se mi zdi preveč takšnih, 

ki imajo samo knjižni kotiček, kar je po našem mnenju premalo. Ugotovili smo, da v javnih 

vrtcih vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok uporabljajo jezikovne materiale 

montessori. Delež teh, ki poznajo materiale za učenje branja in pisanja po metodi montessori, 

je več kot polovica, in sicer 73,9 %. Najbolj poznan material montessori med vzgojiteljicami 

in vzgojitelji so geometrijski liki, ovojnice z glasovi, s črkami in podobami ter kartice z ukazi, 

najmanj poznani so jim zvočni valji, premična abeceda in pikalo. Naštete materiale 

montessori vzgojiteljice in vzgojitelji v javnih vrtcih uporabljajo pri načrtovanju jezikovne 

vzgoje v vrtcu. Največkrat jih uporabijo pri načrtovanju za spodbujanje glasovnega zavedanja, 

spoznavanje črk, za razumevanje navodil in razvoj drobnogibalnih spretnosti. Čeprav smo bili 

presenečeni nad poznavanjem materialov montessori med vzgojiteljicami in vzgojitelji, 

menimo, da še vedno raje posegajo po materialih, ki so jim bližje in bolj znani. Opazili smo, 

da se v vse več vrtcih pojavljajo materiali, ki so približek materialom montessori, a jih ne 

poimenujejo kot material montessori, ampak kot senzoričen material, npr. senzorični pladnji. 

Materiale montessori v javnih vrtcih poznajo in jih uporabljajo, vendar ne v preveliki meri, saj 

zagovarjajo, da vzgajajo in izobražujejo po Kurikulumu za vrtce (1999) in ne po pedagoškem 

konceptu montessori.   

Mislimo, da bi več vzgojiteljev posegalo po materialih montessori, če bi se imeli možnost 

večkrat udeležiti kakšnega predavanja na to temo. Mogoče sta razloga za neuporabo 

materialov ravno njihovo nepoznavanje in strah pred novim. Vseeno pa mislimo, da več 

mladih vzgojiteljic in vzgojiteljev posega in si upa vključiti didaktične materiale montessori 

kot starejša populacija vzgojiteljic in vzgojiteljev, saj ima ta že neke navade, ki jim sledi. 

Čeprav so bili rezultati o poznavanju materialov montessori po našem mnenju presenetljivi, bi 

se lahko lotili bolj obširne raziskave, v kateri bi zopet raziskovali didaktične materiale v 

javnih vrtcih in vrtcih montessori. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem bi dali več možnosti z 

vprašanji odprtega tipa, da bi lahko podali tudi svoje mnenje in predloge o uporabljenih 

didaktičnih materialih, ter možnost, da poleg omenjenih materialov montessori navedejo tudi 
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druge materiale. Zanimalo nas bi tudi, zakaj kdo ne uporablja materialov montessori, čeprav 

te pozna, itn.  

Za otroke je dobro, če jim ponudimo nekaj novega, nekaj, česar nimajo vsak dan na 

razpolago, zato pa jim omogočimo, da se s tem srečujejo v vrtcih in razvijajo svoje 

sposobnosti. Glede na to, da imajo vzgojiteljice in vzgojitelji v javnih vrtcih veliko svobode 

pri izbiri didaktičnih materialov, se nam zdi, da bi lahko sebi in otroku v prid to večkrat 

izkoristili.  
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PRILOGA 

Vprašalnik 

 

Sem Katarina Berčan in končujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V diplomskem delu želim raziskati, katera didaktična sredstva vzgojiteljice in 

vzgojitelji najpogosteje uporabljate za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. 

Prijazno vas naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, podatki pa 

bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.  

 

Katarina Berčan  

 

Spol:  M Ž 

Starost:  

Število let delovne dobe v vrtcu: 

Stopnja izobrazbe:  a) Srednja poklicna. 

   b) Višja strokovna. 

   c) Visoka strokovna. 

   č) Drugo. 
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1. Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor. 

Ali pri svojem delu uporabljate didaktične materiale?    Da.   Ne. 

Ali uporabljate didaktične materiale na jezikovnem področju v vrtcu? Da.   Ne. 

Ali imate v igralnici poleg knjižnega kotička še kakšen drug jezikovni  

kotiček?            Da.   Ne. 

Ali poznate materiale za učenje branja in pisanja po metodi  montessori?   

                                                     Da.             Ne. 

2. V vprašanju so naštete trditve v zvezi z uporabo didaktičnih materialov na 

jezikovnem področju v vrtcu. Vsak material ocenite od 1 do 5 glede na to, kako pogosto 

ga uporabljate pri pedagoškem delu. 

 5 = zelo pogosto (trikrat na teden ali več) 3 = včasih (dvakrat na mesec) 1 = nikoli  

4 = pogosto (enkrat na teden ali več)  2 = redko (enkrat na mesec) 

Katere didaktične materiale uporabljate za spodbujanje otrokovega 

govorno-jezikovnega razvoja?  

5 4 3 2 1 

1. Naravne materiale.  5 4 3 2 1 

2. Modele geometrijskih teles.  5 4 3 2 1 

3. Sestavljanke in vstavljanke (žebljički).  5 4 3 2 1 

4. Ploščice različnih oblik.  5 4 3 2 1 

5. Različne glasbene instrumente. 5 4 3 2 1 

6. Računalnik.  5 4 3 2 1 
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7. Družabne igre (npr. spomin, sestavljanke, karte itd.). 5 4 3 2 1 

8. Lutke.  5 4 3 2 1 

9. Knjige.  5 4 3 2 1 

10. Radio.  5 4 3 2 1 

11. Labirint, spomin, zaporedje dogodkov, vzorčke, razlike …  5 4 3 2 1 

12. Abecedo.  5 4 3 2 1 

13. Kartice z napisi.  5 4 3 2 1 

14. Igrače.  5 4 3 2 1 

15. Slike oz. fotografije.  5 4 3 2 1 

 

3. Spodnja vprašanja se nanašajo na jezikovne materiale montessori. Vsak material 

ocenite od 1 do 5 glede na to, ali material poznate in ali ste ga že kdaj uporabili.  

5 = pogosto ga uporabljam   3 = enkrat sem ga uporabil/-a  1 = ga ne poznam  

4 = občasno ga uporabljam              2 = ga poznam, vendar ga ne uporabljam  

Material  5 4 3 2 1 

1. Peščene črke   

 

5 4 3 2 1 
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2. Pikalo    

 

5 4 3 2 1 

3. Premična abeceda  

 

5 4 3 2 1 

4. Geometrijski liki 

 

5 4 3 2 1 

5. Kartice z ukazi 

 

5 4 3 2 1 

6. Ovojnice z glasovi, s črkami 

in podobami  

 

5 4 3 2 1 
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7. Zvočni valji 

 

5 4 3 2 1 

8. Šivalni pribor  

 

5 4 3 2 1 
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4. Pri načrtovanju katerih jezikovnih dejavnosti uporabljate določen material 

montessori? Odgovor označite z X. 

 Peščene 

črke 

Premična 

abeceda 

Geometrijski 

liki 

Kartice 

z ukazi 

Ovojnice 

z glasovi, 

s črkami 

in 

podobami 

Pikalo Zvočni 

valji 

Šivalni 

pribor 

Za razvoj 

glasovnega 

zavedanja 

        

Za 

spoznavanje 

črk 

        

Za širjenje 

besedišča 

        

Za 

prepoznavanje 

tiska iz okolja 

        

Za 

razumevanje 

navodil 

        

Za razvijanje 

pozornosti, 

spomina 

        

Za razvoj 

drobnogibalnih 

spretnosti 

        

Za držo pisala, 

roke, telesa 

        

Gibalno-

grafične vaje 

        


