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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Vpeljevanje najmlajših v svet geometrijskih teles 

obravnavam vsebine iz geometrije v predšolskem obdobju. 

Različni avtorji navajajo ključne dejavnike učenja geometrije. V diplomskem delu bom 

predstavila učenje geometrije po Piagetu in van Hielu ter prek principov učenja matematike 

tudi po Hejnyju.  

Piaget zagovarja diskontinuiteto v razvoju, saj pravi, da razvoj mišljenja poteka v stadijih. Za 

vsak stadij so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se navzven kažejo v specifičnih 

oblikah intelektualne aktivnosti in vedenja. Omenjeni stadiji zajemajo tudi področje 

geometrije, saj otroci približno enake starosti, ki so v istem stadiju razvoja, dajejo ob 

reševanju nekega geometrijskega problema podobne odgovore. Piaget govori o štirih stadijih 

razvoja, dva od njih zajemata predšolsko obdobje.  

Van Hielova teorija vključuje pet stopenj geometrijskega razvoja, ki opisujejo, kako otrok 

napreduje v geometrijskem znanju. Na vsaki stopnji otrok usvoji novo znanje, ki ga prenese 

na naslednjo stopnjo, ta pa brez usvojene predstopnje ni mogoča. Prav tako je verjel, da 

starost ne vpliva na prehod na višjo raven, saj lahko nekatere osebe vse življenje ostanejo na 

začetni stopnji.  

Novejši avtor Milan Hejny predstavi učenje matematike na drugačen način, pri katerem otrok 

raziskuje matematiko prek sebe in ob tem doživlja zadovoljstvo. Učenje matematike predstavi 

prek dvanajstih principov, s katerimi se otrok srečuje, jih usvaja in tako pride do želenega 

rezultata.  

Zadnji omenjeni avtor pa je pustil največji vtis tudi name. Njegove principe sem prilagodila 

za poučevanje in učenje matematike. Pri organiziranju matematičnih situacij za predšolske 

otroke je pomembno slediti njegovim principom in otrokom zagotoviti čim več lastnih 

izkušenj ter novih spoznanj. Empirični del predstavlja izvedbo in analizo geometrijskih 

dejavnosti v starostni skupini predšolskih otrok, starih od 1 do 2 leti.  

Otroci so skozi proces učenja o geometrijskih vsebinah napredovali v prepoznavanju 

geometrijskih teles in njihovih lastnostih.  

Ključne besede: matematika v vrtcu, geometrija, geometrijska telesa, igra  



 
 

ABSTRACT 

The thesis, entitled Introducing children to the world of solids, deals with geometry in the 

preschool period. 

Different authors define various key factors influencing the process of learning geometry. The 

thesis is based on the theories of Piaget and Van Hiele on learning geometry and the 

principles of Hejny on teaching mathematics. 

Piaget advocates discontinuous development, stating that the development of thinking 

proceeds by stages. Each stage is characterised by special structures of our consciousness, 

which are on the outside visible as specific forms of intellectual activity and behaviour. The 

said stages also involve geometry because children of approximately the same age and at the 

same development stage provide similar answers to a certain geometry problem. Two of 

Piaget's four stages of development occur in the preschool period. 

As for the Van Hiele theory, it proposes five stages of geometry development that describe 

the child's progress in the area of geometry. The child acquires new knowledge at every stage 

and transfers it to the next one. However, this is only possible if the previous stage is reached. 

The theory also suggests that age is not crucial for achieving the next stage as some people 

may remain at the initial stage throughout their life. 

Milan Hejny, a more contemporary author, has a different approach to learning mathematics: 

the child explores it through himself and feels satisfied with the experience. Hejny proposes 

twelve principles of learning mathematics that the child encounters and learns in order to 

work towards the result. 

This author has left a strong impression on me. To this end, I adapted his principles to 

teaching and learning mathematics. When organising mathematical situations for preschool 

children, it is necessary to follow his principles and provide children with as much personal 

experience and new findings as possible. The empirical part of the thesis presents the 

implementation and analysis of geometrical activities conducted in a group of preschool 

children aged from 1 to 2 years.  

Through learning geometrical concepts, the children made progress in recognising 

geometrical bodies and their characteristics. 

Keywords: mathematics in kindergarten, geometry, geometrical bodies, play 
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I. UVOD 

Iz otrokovih misli in izražanj lahko ugotovimo, da otrok obvlada določene matematične 

spretnosti že pred dopolnjenim prvim letom starosti. Različni poizkusi so pokazali, da otrok v 

drugem letu starosti ve, kateri kos kolača je največji, loči ostre robove od zaobljenih … Otrok 

torej matematične izkušnje in znanja uporablja v vsakdanjih problemih. Ob reševanju 

matematičnih problemov se veseli uspehov in dosežkov ter se ob tem zabava (Japelj Pavešič, 

2001).  

V predšolskem obdobju je pomembno, da otroci pridobivajo izkušnje in nova spoznanja na 

področju jezika, umetnosti, gibanja, matematike, družbe in narave. Menim, da je matematika 

kot eno izmed področij redkeje izvedena predvsem v prvih starostnih skupinah, zato sem si 

zadala cilj, da najmlajše otroke prvič seznanim z geometrijskimi oblikami in dejavnostmi, ki 

so povezane z njimi.  

V diplomskem delu namenjam pozornost otrokom prve starostne skupine, kateri se že od 

rojstva naprej srečujejo z matematiko in geometrijskimi telesi tako skozi igro kot tudi pri 

opazovanju. 

V teoretičnem delu sem prikazala pomen matematike v vrtcu skozi igro ter vsakodnevne in 

načrtovane dejavnosti. Preko Kurikula za vrtce sem navedla cilje in dejavnosti vezane na 

vsebine iz geometrije in ob tem predstavila vlogo odraslih. Primere učenja geometrija pa sem 

povzela po Piagetu, van Hielu in preko Hejnyjevih principov.  

V empiričnem delu sem z dejavnostmi, ki so bile načrtovane skozi igro, otrokom približala 

geometrijske pojme, kot so valj, krog, kvader in kocka, ter jih seznanila s pojmom okroglo in 

oglato telo.   
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II. TEORETIČNI DEL 

1. MATEMATIKA V VRTCU 

Matematika je področje, ki vključuje najrazličnejše dejavnosti že v vrtcu. Otroka spodbuja, da 

v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, 

majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kaj je celota in 

kaj del, kakšne so oblike itn.  

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da lahko nekatere naloge in vsakodnevne 

probleme rešuje učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko 

najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove strategije, ki so vsakič znova izziv za 

preizkušanje njegove rešitve problema in potrditev njegovega načina ter smeri razmišljanja 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

Otroci že v vrtcu dobijo veliko priložnosti za sodelovanje pri različnih matematičnih 

dejavnostih. Pomembno je, da se otrok tudi v vrtcu neprisiljeno ukvarja z matematiko v igrah 

in vsakodnevnih dejavnostih.  

Pri zgodnjem seznanjanju otroka s »pravo« matematiko (naštevamo števila v pravilnem 

vrstnem redu, seznanjamo ga z odnosi: večje, manjše, enako ..., z različnimi oblikami, 

orientacijo v prostoru ...) moramo upoštevati otrokove izkušnje, predznanja in ne nazadnje 

njegove interese ter potrebe. Pomembno je organizirati »matematične« situacije, ki so kar se 

da blizu otrokovemu realnem življenju. Spodbudno dejstvo pri učenju matematike majhnih 

otrok je, da se ti ob reševanju realnih matematičnih problemov učijo o matematičnih pojmih 

in strategijah. Otroci so sposobni prenosa strategij reševanja vsakdanjih situacij na reševanje 

matematičnih problemov. Prav tako je pomembno, da je otrok aktivno vključen v načrtovanje 

in izvajanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu (praznovanje rojstnega dne, priprave na izlet ...). 

Naloga vzgojitelja je, da nato skupaj z otroki kritično ovrednoti izvedbo dejavnosti (Hodnik 

Čadež, 2002). 

 

1.1. IGRA 

Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 

življenja in ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem obdobju igra otrokova prevladujoča 

dejavnost (Batistič Zorec, Umek, Lešnik Musek, 1996). 
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Otrok uporablja matematiko v igri, a hkrati, ko se igra, se jo tudi uči. Iz poskusov pri igri, 

ponavljanja v enakih in spremenjenih pogojih sklepa na splošne resnice. Otrok opazuje osebe 

okoli sebe, v vrtcu največkrat vrstnike in vzgojiteljice, ter se uči s ponavljanjem. Učenja 

matematike se otrok loti v majhnih korakih in se sproti odloča, kaj se je pripravljen naučiti 

glede na to, kako lahko čim bolj učinkovito uporabi novo znanje ali izkušnjo (Japelj Pavešič, 

2001).  

Otrok uporablja za matematične igre v vrtcu vsakdanje okolje, predmete in priložnosti, ob tem 

govori, uporablja različne dele telesa, da razvija spretnosti in misli. Otrok se matematiko igra 

ali sprašuje po matematičnem znanju, da se bo lahko igral naprej. Vzgojiteljica načrtuje 

matematiko v otrokovo življenje v vrtcu glede na njegovo zmožnost in glede na to izbere 

ustrezne matematične cilje. Načrtovanje vsebuje tako predvidevanje razvoja spontane 

otrokove igre in njegove obogatitve z matematiko kot za izbrane matematične cilje načrtovane 

dejavnosti in načrtno ponujanje priložnosti za uporabo matematičnih spretnosti, govora in 

mišljenja. Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je, da se vzgojiteljica 

vključi v otrokovo igro in jo obogati z matematičnimi cilji. Vzgojiteljičina naloga je 

motiviranje otroka za nadaljevanje igre, pobuda igre pa ostane otrokova. Kolikor je mogoče, 

prevzame vlogo enakopravnega igralca otroku, pozorna je na razmerja med velikostjo igrače 

in otroka, na otrokovo perspektivo in na njegove uporabljene matematične besede, ki jih 

uporabi tudi sama. Igro izpelje tako, da otrok doživi uspeh svoje dobre rešitve, in mu daje 

dovolj časa, da v igri in po njej pride do nove izkušnje (Japelj Pavešič, 2001). 

 

1.2. VSAKODNEVNE IN NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

Otrok je vsakodnevno obkrožen z matematičnimi dejavnostmi, ob katerih lahko navezujemo 

spontana vprašanja (npr. vzgojiteljica vpraša: »Ali je to tudi kocka?« in otrok odgovori: »Da, 

tisto tam pa ni, ker ima špico.«) ali pa načrtovana, s katerimi vzgojiteljica želi doseči 

zastavljene cilje na področju matematike (igranje trgovine). 

Ob vsakdanjih opravkih vzgojiteljica enakomerno izkorišča priložnost za matematiko in 

omogoča izvedbo vnaprej načrtovanih matematičnih dejavnosti. Za doseganje matematičnih 

ciljev je pomembno, da se vzgojiteljica vnaprej pripravi na obe možnosti ustvarjanja 

priložnosti za doseganje matematičnih ciljev (Japelj Pavešič, 2001). 
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Otrok potrebuje stalne matematične spodbude. Pomembno je, da vzgojiteljica poleg 

običajnega časa izkoristi za načrtovanje dejavnosti tudi ostalo bivanje v vrtcu, in sicer (Japelj 

Pavešič, 2001): 

a.) prihod v vrtec 

V različnih vrtcih je prihod otroka povezan z različnimi rutinskimi dogodki. Matematiko 

oziroma bolj natančno geometrijo pa lahko srečajo povsod. 

 

b.) obroki 

Obroki so priložnosti za manipulacijo z objekti, ki jih je treba šteti ne samo zaradi štetja. 

Poleg tega je pripravljanje mize stvar, ki jo ponavljamo vsak dan in jo je že smiselno 

izkoristiti za pridobivanje znanja iz geometrije.  

 

c.) priprava na spanje ali počitek 

Tudi počitek lahko otroku nudi opazovanje in primerjanje predmetov ter pripomočkov, ki ga 

obdajajo v tistem času.  

 

d.) odhod na sprehod in bivanje zunaj 

Bivanje na igrišču je velikokrat namenjeno igri ali predlagani splošni aktivnosti, npr. 

sankanju, guganju, plezanju. Z otroki lahko vzgojiteljica izvaja tudi različne geometrijske 

dejavnosti. 

 

Primeri geometrijskih dejavnosti bivanja v vrtcu so: 

 opisovanje oblik ploščic, miz in klopi v garderobi, 

 pogovor o obliki izdelkov, ki visijo v garderobi ali igralnici, 

 povezovanje oblike panojev in oglasnih desk v garderobi z geometrijskimi telesi, 

 otroci zložijo prtičke na trikotnike (prepognejo jih povprek) za kosilo in pravokotnike 

(prepognejo jih po dolgem) za malico ter jih položijo na desno stran krožnika, 

 ugotavljajo oblike različnih sadežev, zelenjave in njihove geometrijske lastnosti, npr. 

banana ima valjasto obliko v primerjavi s paradižnikom, ki ima okroglo obliko, 

 seznanjanje o obliki ležalnikov, 

 pogovor o obliki ure, ki jim odšteva čas počitka, 

 primerjanje oblike vzglavnika in odeje, 
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 kotali različne predmete po različno strmih klancih in opazuje, kateri prej pride in 

kateri se ustavi najdlje, 

 opazuje oddaljene predmete, npr. oblike oken in vrat hiš, 

 tipa liste in druge dele rastline ter se pogovarja o tem, kaj je okroglo, oglato, 

 hodi po robu peskovnika, 

 poišče predmete, ki so različnih geometrijskih teles, in z njimi izvaja različne 

dejavnosti, kot so kotaljenje, potiskanje, valjanje, ter jih glede na dobljene rezultate 

razvršča na okroglo in oglato,   

 izvaja različne gibalne igre, npr. vzgojiteljica naroči otrokom, naj se dotaknejo teles, 

ki imajo določeno obliko, vsi otroci tečejo in se na vzgojiteljičini znak dotaknejo 

predmetov, ki imajo podobno obliko kot geometrijska telesa, 

 otroci se lahko z vzgojiteljico dogovorijo, kaj bodo opazovali na poti (oblike 

prometnih znakov, črte na cesti, strehe na hišah, oblike oblakov in sonca, oblike 

sadežev ali plodov, ki jih opazujejo na drevesih ...). Pomembno je, da otroci opazujejo 

sami zase, vsi skupaj pa se kasneje pogovarjajo o razlikah v opazovanju, 

 sprehod je primerna priložnost tudi za napovedovanje dogodkov. Vzgojiteljica 

poskuša v pogovoru z otroki vnaprej napovedati, kakšne oblike prometnih znakov 

bodo videli, po sprehodu pa ugotavljajo, če so bile njihove napovedi pravilne. 

  

2. VSEBINE IZ GEOMETRIJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Beseda »geometrija« izvira iz grščine (Gea – zemlja, metros – merjenje) in dobesedno 

pomeni zemljarstvo. Prve geometrijske pojme zasledimo že pri narodih, ki so pred več 

tisočletji živeli v Egiptu in Mezopotamiji (Pagon, 1995). 

Geometrija je matematična vsebina, ki se ukvarja z objekti različnih dimenzij, kot so 

tridimenzionalna oz. geometrijska telesa, dvodimenzionalni ali geometrijski liki, črte, ki so 

enodimenzionalne, oz. točke, ki jim ne določamo dimenzije. Geometrija v vrtcu pa vključuje 

tudi druge vsebine, ki so sorodne oz. vezane na obravnavo prostora. Otroci v vrtcu se 

ukvarjajo z oblikami teles in likov, s črtami, orientacijo v prostoru in simetrijo. V vrtcu se 

geometrija začne s spoznavanjem lastnosti likov, teles, prostora oz. z orientacijo v prostoru. 

Srečajo se z izrazi, ki opisujejo lastnosti likov in teles (okroglo, oglato, ravno ...), in z 

navodili, ki jih usmerjajo pri gibanju po prostoru (gor, dol, naprej, nazaj ...). Prav tako se učijo 
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izrazov, ki služijo za opisovanje razmerij med dvema ali več objekti (pred, za, na, pri, pod, 

skupaj ...), in se srečujejo s simetričnimi predmeti, zato hitro uganejo, kakšen je tisti del, ki ga 

ne vidijo. Otrok hitro spozna, da je predmet, ki ga drži v roki, enak predmetu, ki ga vidi v 

ogledalu.  

 

Vsebine geometrije v predšolskem obdobju so naslednje: 

 geometrijska telesa, 

 geometrijski liki, 

 črte, 

 simetrija, 

 orientacija v prostoru. 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila vsako izmed vsebin. 

 

2.1. GEOMETRIJSKA TELESA 

Telesa so z vseh strani omejeni deli prostora, z opazovanjem teles in izvajanjem aktivnosti pa 

lahko ugotavljamo tudi njihove različne lastnosti. Telesa so okrogla in oglata. Prva so lepo 

zaobljena, medtem ko so oglata telesa omejena s samimi ravnimi ploščami. Otrok skuša z 

otipom ugotoviti, kakšne so mejne ploskve, ki omejujejo določeno telo ali predmet (Cotič idr., 

1996). 

Tudi Japelj Pavešič (2010) v Priročniku h kurukulu za vrtce pove, da se otrok splošnih 

geometrijskih pojmov uči tako, da predmete posameznih oblik rokuje, prijema in opazuje. 

Navaja tudi, da je potrebno, da se s posameznimi telesi in liki otrok najprej igra tako dolgo, da 

mu postanejo domači.  

Otrok spoznava geometrijska telesa po štirih korakih (Hodnik Čadež, 2002).  

1. korak: Otrok se srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo, in jih povezuje z geometrijskimi 

modeli. 

Najpogostejše oblike, ki jih otrok srečuje in ga obkrožajo tako rekoč vsakodnevno, so krogla 

(primeri so žoga, sonce, snežna kepa ...), valj (primeri so valjar, sod, valjasta blazina ...), 

kvader (primeri so omara, škatle, blok ...), kocka (primeri so igralna kocka, leseni gradniki, 

kremna rezina ...) in stožec (primeri so kornet, rojstnodnevna kapa, čarovniška kapa ...). 
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2. korak: Otrok spoznava lastnosti geometrijskih teles. 

Bistvena lastnost geometrijskih teles, ki jih odkrivamo s predšolskimi otroki, je ta, da so 

nekatera telesa okrogla, druga pa oglata. Otrok lahko to izkušnjo pridobiva na različne načine: 

telesa kotali po klancu, piha vanje in jih skuša na tak način pognati v gibanje, opazuje sledi 

geometrijskih teles, ki smo jih prej namočili v barvo, telesa občuti v roki, si jih povalja v 

dlani, posluša, kako »ropotajo«, ko jih kotalimo po mizi ... 

3. korak: Otrok izdela modele geometrijskih teles iz različnih materialov. 

Tudi izdelovanje geometrijskih teles iz različnih materialov poglobi otrokovo razlikovanje 

med okroglimi in oglatimi telesi. Oglata telesa nimajo niti ene krive ploskve, medtem ko 

imajo okrogla vsaj eno krivo ploskev. 

4. korak: Otrok odtiskuje in obrisuje ploskve modelov geometrijskih teles. 

Ploskve teles lahko opazujemo z odtiskovanjem v plastelin, mivko, na papir kot štampiljke ... 

S tem postopkom pa prehajamo na dvodimenzionalne oblike, na oblike na ploskvi in na like. 

 

2.2. GEOMETRIJSKI LIKI 

 

Cotič idr. (1996) v priročniku Prvo srečanje z geometrijo navajajo, da otrok z natančnejšim 

opazovanjem teles preide na like. Pri dejavnostih, kjer uporabljamo telesa kot štampiljke in jih 

odtiskujemo v peskovnik ali na papir, preusmerimo otrokovo pozornost na posamezno 

ploskev telesa, značilno za določen lik. Na splošno si pod pojmom lik predstavljamo kakršen 

koli omejen del ravnine. Na začetku otrok najpogosteje prepoznava samo nekatere pravilne 

like, kot npr. krog, kvadrat in pravokotnik. 

Kot vse druge vsebine geometrije tudi like srečujemo tako rekoč na vsakem koraku. 

Pomembno je, da like, ki jih predstavimo predšolskim otrokom, najprej poiščemo v 

najbližjem okolju in predmetih. Tako lahko z otroki izvajamo različne načrtovane dejavnosti, 

ki potekajo prek igre. Otrok lahko (Jereb, 2009): 

 s pomočjo likov sestavi kompozicijo po lastni zamisli, 

 razvršča like iz pripravljene kompozicije, 

 obriše in preriše like s svinčnikom, voščenko ali barvico, 
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 s pomočjo likov nariše sliko, 

 riše like po želji, 

 razvršča like po barvi oziroma obliki v drevesnem prikazu. 

 

2.3. ČRTE 

Črte so množice točk, ki imajo eno samo razsežnost (Lipič in Rožič, 2010). 

V predšolskem obdobju otroci spoznajo sklenjeno črto, ki nastane, če jo začnemo risati in 

končamo v isti točki, nesklenjeno črto, kjer se začetek in konec ne ujameta, krivo črto, ki jo 

rišejo večinoma prostoročno, in ravne črte, ki jim v tem obdobju ne dajemo bistvenega 

pomena. Poleg ravnih in krivih črt pa otroci rišejo tudi sklenjene in nesklenjene črte. 

Seznanjanje s črtami lahko otroci osvojijo na različne načine. Najpogosteje in najprej se 

srečajo s črtami v znanem okolju, kjer lahko opazujejo različne sledi, ki jih puščajo različna 

prevozna sredstva (letalo, kolo) ali predmeti (svinčnik). Prav tako lahko črte opazujejo na 

cestah, kolesarskih stezah, ob prerisovanju likov …  

Otrok torej skozi geometrijska telesa prehaja na geometrijske like in iz likov na črte. S tem 

pridobivanje pojmov poteka bolj intuitivno, pomembne so izkušnje otrok, prehodi med 

vsebinami pa so elegantnejši in mehkejši. Vzgojiteljem tak pristop odpira nove možnosti, da 

otroka uvede v svet geometrije in s tem postavi trdne temelje za nadaljnje delo na tem 

področju. 

 

2.4. SIMETRIJA 

Lastnost predmeta ali lika, ki ga neka črta (simetrala) deli na dva ali več enakih delov in se ti 

popolnoma prekrivajo, imenujemo simetrija (Pozvek, 2008).  

Simetrija nas obdajajo od rojstva. Če je nek predmet simetričen, znamo ugotoviti, kakšen je 

tisti del, ki ga ne vidimo. Otrok spozna simetrijo prek predmetov v svoji okolici, ki ga 

obkrožajo, šele nato izdeluje simetrične oblike iz papirja oziroma na papirju. 

Najpomembnejše v predšolskem obdobju je barvna osna simetrija in izrezovanje simetričnih 

oblik ob pregibu papirja. Otroci uporabljajo posledice simetrije, niso pa še sposobni določiti 

simetrale simetričnemu predmetu. Prav tako otrok ne posveča pozornosti osi vrtenja, ampak 

raziskuje, kaj mora narediti s predmetom, da se bo kotalil. Veliko priložnosti za spoznavanje 
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simetrije nudijo tudi risanje in prerisovanje ter opazovanje ljudi in predmetov v ogledalu, kar 

imenujemo osna simetrija in je v predšolskem obdobju najbolj prisotna (Japelj Pavešič, 2001). 

Ne samo, da nas simetrija obdaja od rojstva, nahaja se skoraj povsod. Najdemo jo lahko pri 

metuljih, cvetovih, plodovih, listih, snežinkah, melodijah, likovni umetnosti in ne nazadnje 

tudi v matematiki. Najpomembnejši matematični pojmi, s katerimi se pri simetriji srečujejo 

tudi predšolski otroci, so zrcaljenje, vrtenje in vzporedni premik. Kot protiprimere simetrije 

pa lahko otrokom predstavimo predmete, ki jih prav tako vsakodnevno obdajajo (npr. čevlji).   

 

2.5. ORIENTACIJA V PROSTORU  

Ko se otrok zmore premakniti z mesta, začne intenzivno raziskovati prostor okoli sebe. Ob 

spreminjanju položajev se otrok seznanja z opisovanjem položaja predmetov (v, na, pod, pred, 

za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ...), ki jih najprej samo posluša in razume, 

kasneje pa jih uporablja tudi sam. Ob poslušanju navodil in premikanju v pravo smer se otrok 

nauči orientacije v prostoru, pri čemer izstopata pojma levo in desno. Ob tem, ko otrok išče in 

se premika v pravo smer, potrebuje tudi znanje strategij in dojemanje perspektive. Otrok si 

težje predstavlja, kaj vidijo drugi okoli njega, saj najprej dojema samo svojo perspektivo, zato 

je pomembno, da otrok opazuje z različnih položajev (z glavo navzdol, z višine in žabje 

perspektive). Za razvoj perspektive pomagajo tudi makete in načrti mest, narisani s pogledom 

od zgoraj. Običajno otroka zabava, da vidi nekaj tako, da ni v skladu z njegovim 

pričakovanjem, kar izkoriščajo knjige, ki vsebujejo ilustracije na prozornih listih. Podoben 

učinek opazimo pri igri z odsevi v zrcalu (Japelj Pavešič, 2010). 

Orientacija otroka se razvija postopno in jo delimo na notranjo, ki zajema orientacijo na sebi 

in orientacijo na drugem, ter na zunanjo orientacijo, ki zajema orientacijo v prostoru in 

orientacijo na ploskvi.  

Pri notranji orientaciji otrok prepozna svoje dele telesa in dele telesa drugih, njihove lokacije 

(zgornja, spodnja, sprednja, zadnja, leva, desna stran telesa) in njihove funkcije. Pri tem se 

otrok najprej orientira na svojem telesu in ob tem dobi znanje o velikosti, obliki, strukturi in 

prostorski urejenosti telesnih delov. Kasneje razvije tudi orientacijo na drugih, pri čemer pa 

težje dojame, da je njegova desna stran na tisti strani, kjer je leva stran drugega otroka. Z 

notranje orientacije otrok nato prehaja na zunanjo, kjer ponovno prepoznava strani (levo in 
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desno) in smeri (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj) ter številne predloge (pred, za, nad, pod, v …) 

(Pavlin, 2006).  

3. GEOMETRIJA V KURIKULU 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 tako v vrtcih kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 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 (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od vsebinskih področij dejavnosti za delo v 

vrtcu. Ker pa je kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi matematika uresničljiva le, ko se 

povezuje z drugimi področji, in sicer: 

 z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično izraža, 

 z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom tudi ne moremo predstaviti – od 

perspektive v likovni umetnosti do ritma v glasbi, 

 od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju, 

 od gibanja, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze,  

 od družbe, kjer otrok lahko živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme in 

logično sklepati.  

Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih (Japelj Pavešič, 

2001). 

 

3.1. GLOBALNI CILJI 

Otrok (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 si razvija matematično izražanje, 

 si razvija matematično mišljenje, 

 si razvija matematične spretnosti, 

 doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo. 
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3.2. CILJI KURIKULA, KI SO VEZANI NA VSEBINE IZ GEOMETRIJE 

Otrok (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 spoznava geometrijska telesa, 

 spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

 rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru, 

 prireja 1–1, 

 razvršča, 

 išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

 se sreča z geometrijskimi liki in telesi skozi igro, 

 prepozna in poimenuje preprosta geometrijska telesa in like.  

 

3.3. PRIMERI DEJAVNOSTI OD 1. DO 3. LETA 

Geometrija, ena izmed področij matematike, je v vrtcu pogosto prisotna pri različnih 

dejavnostih. V diplomskem delu sem se osredotočila na dejavnosti, ki so primerne za 

najmlajše otroke. V nadaljevanju bom navedla različne dejavnosti, ki vključujejo 

geometrijske pojme za starostno skupino od 1. do 3. leta in so zapisane v Kurikulumu za vrtce 

(1999). 

Otrok: 

 poimenuje predmete in jih prelaga v množico, 

 iz posameznih delov sestavi celoto, 

 rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti ter položaja (barve, oblike 

(npr. okroglo, ravno, špičasto), površine (npr. mehko, mokro), velikosti (npr. 

veliko, majhno), spodaj, zgoraj, levo, desno), 

 izkusi geometrijske lastnosti predmetov z različnimi čuti tudi ob njihovih 

nasprotjih, 

 se igra z geometrijskimi telesi in liki (kocko, kroglo, piramido, trikotnikom, 

kvadratom, krogom, črto, piko itn.), išče oblike v naravi, jih imenuje, izdeluje, riše, 

 se igra z dvodimenzionalnimi in tridimenzionalnimi predmeti različnih barv in 

geometrijskih oblik, z votlimi in polnimi predmeti, 
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 opazuje simetrijo pri predmetih, v naravi, izdeluje simetrične slike, s pregibanjem 

še mokre slike odtisne simetrično sliko na drugo polovico papirja, opazuje, kaj se 

zgodi s predmeti pri sukanju, vrtenju, če jih pogleda v zrcalu, 

 raziskuje svojo igralnico in vsako stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere 

lahko zleze, podhode, predore, luknje in se pogovarja o tem, kje je kaj opazil, 

 opazuje, kaj je noter in kaj znotraj, daje stvari ven iz škatle s pokrovom in nazaj 

notri, skriva stvari in jih išče, jih primerja po zunanjem videzu in vsebini – enake 

lončke z različnimi vsebinami in različne zunanjosti z enako vsebino, 

 ob vsakodnevnem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno ter preproste 

orientacije v prostoru, 

 na svojem telesu se uči pojme levo in desno, spodaj, zgoraj, zadaj, spredaj, 

 razporeja predmete v malo in veliko skupino glede na različne lastnosti, 

 rabi izraze za primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih (veliko, malo, več, 

manj, enako, večji, manjši, težji itn.). 

 

3.4. VLOGA ODRASLIH 

Odrasle osebe, med katerimi sta tudi vzgojitelj in pomočnik, imajo pri matematičnih 

dejavnostih zelo pomembne vloge. Njihova naloga je, da iščejo zvezo med matematiko in 

vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma. Pred izvajanjem matematičnih dejavnosti je 

najpomembnejše opazovanje otrokovega razvoja in se odločiti o zahtevnosti dejavnosti, ki jih 

ponudimo posameznemu otroku. Opazovanje temelji na otroški igri, saj mu lahko v 

najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje za otroka) pomagamo razširiti 

matematično znanje. Eden izmed temeljev je tudi pogovor, s katerim lahko mimogrede 

uporabljamo matematične izraze, opišemo možen način reševanja problema, štejemo ipd. 

Tudi v povezavi z dejavnostmi drugih področij je mogoče razvijati otrokove spretnosti, med 

njimi uporabo bolj ali manj standardnih »matematičnih« pripomočkov, metod in postopkov. 

Vse dejavnosti, ki nastopajo kot primeri, so le ideje za delo, ponujene pa morajo biti v obliki 

izbire za otroka in v obliki dejavnosti, ki mu dopušča dinamično prilagajanje težavnosti 

naloge (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Vzgojiteljica naj pri načrtovanju dejavnosti in sploh učenju matematike v vrtcu upošteva 

nekatere pomembne zakonitosti, ki veljajo za to področje (Japelj Pavešič, 2001): 

 matematika je za otroka naporna, ker ob njej misli, zato lahko učinkovito 

sodeluje v matematičnih dejavnostih le kratek čas. Otrok v vrtcu ni sposoben 

ostati zbran dlje kot nekaj minut v mlajši skupini in morda do pol ure v 

starejših skupinah; 

 ker matematika zahteva mnogo koncentracije, vzgojiteljica načrtuje dejavnosti 

tako, da je lahko tudi sama popolnoma zbrana ves čas trajanja dejavnosti. 

Nedokončana matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni 

odgovori na matematična vprašanja lahko otroka zmedejo;  

 matematika je izrazito vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je 

individualen. V času pripravljenih dejavnosti ta običajno ni mogoč, zato 

vzgojiteljica zanj izkoristi vmesni čas; 

 otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase; 

 ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, da je matematika potrebna za vsakdanje 

življenje; 

 matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in doma, ne zato, 

ker jo bo potreboval nekoč kasneje; 

 opazovanje omogoča vzgojiteljici določiti težavnost za načrtovane 

matematične dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko iz 

dneva v dan spremlja njegov napredek. 

Otroke spodbujamo k opravljanju zahtevnejših nalog, ki jih je treba razdeliti med seboj. Skozi 

različne načine pomagajo predvideti razbite naloge na posamezne kose. Osredotočimo se, da 

otroci ob razbijanju na kose ne izgubijo izpred oči končnega cilja in da se zavedajo 

pomembnosti zadnjega dejanja sestavljanja delnih rešitev v celoto. 

Prav tako otroka spodbujamo in mu ponujamo dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve 

poskusov, npr. spuščanje različnih kock po klancu, po drugi strani pa tudi sami ponavljajo 

prikazovanje posameznih korakov iger, pogovor ponavljajo toliko časa, dokler ga zanima in 

veseli. Pomembno je, da otroke spodbujamo, da končajo začeto nalogo in s tem doživijo svoj 

uspeh.  
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Otroka ne učimo imen likov, teles, izrazov za opis položaja in drugih besed s področja 

matematike kot samozadostne dejavnosti. Glede na zanimanje in razvoj otrok vpeljujemo 

pojme in se orientiramo na iskanje primerov v naravi ter vsakdanjih rečeh. Otroku 

omogočamo, da se lahko varno igra s snovmi s čim manj dodatnimi opozorili ter prepovedmi 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

4. UČENJE GEOMETRIJE 

V slovenski osnovnih šolah se po predlogu novega šolskega učnega načrta za matematiko 

deklarira drugačen pristop k vsebinam geometrije. Gre za pristop, ki ga je uvedel primorski 

rojak dr. Franc vitez Močnik, poimenovan »Od telesa do točke«. Geometrijo naj bi najprej 

obravnavali z opazovanjem teles in od tod naprej počasi prehajali do površja telesa in pojma 

površina. Nadaljevali naj bi z robovi in razsežnostmi teles ter merjenjem dolžine, širine, 

višine, končali pa naj bi s predstavitvijo točke oziroma ogla. Omenjeni pristop je primeren 

tudi pri učenju geometrije v vrtcu (Perat, 2005). 

Prednost geometrijskega oblikoslovja je v geometrijskih predstavah, ki jih lahko pridobimo 

samo prek čutnih opazovanj. To je splošno priznano osnovno načelo, ni pa tako enotno 

mnenje pri izbiri učnega postopka, ki je potreben, da te predstave lahko pridobimo. Postopek 

učenja geometrije lahko predstavimo na dva načina. Pri prvem učnem postopku otroci z 

opazovanjem geometrijskih in vidnih stvari razvijajo osnovne predstave, npr. točko, črto, 

ploskev in telesa. Te predstave najprej na naraven in nazoren način uredimo ter vodimo 

obravnavo po različnih lastnostih in medsebojnih povezavah tako, da napredujemo od ravnine 

k različnim telesnim in prostorskim oblikam. Pri drugem učnem postopku pa pri vsakem 

telesu lahko opazujemo po vrsti: telo, ploskev, robove, oglišča in kote. Vse opazujemo glede 

na oblike, njihovo število in velikost. Od opazovanja se nato razširimo še na opazovanje 

lastnosti posameznih teles (Perat, 2005). 

Pri izbiri opazovanih geometrijskih teles moramo najprej gledati na to, da nam izbrana telesa 

nudijo čim več lastnosti. Opazovanje geometrijskih teles mora biti raznovrstno in smiselno. 

Začetni nauk geometrijskega oblikoslovja v prvi vrsti poudarja nazornost, ki je temeljito 

razložena na vidnih stvareh. Otroke napeljujemo na opazovanje resničnih prostorskih oblik, 

vendar do nekaterih geometrijskih zakonitosti ne moremo priti samo z gledanjem. Potrebno 

je, da zaobsežemo tudi upravičene zahteve praktičnega življenja, zato moramo rezultatom 
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opazovanja geometrijskih teles dodati še razširitev geometrijskega nauka, ki zapolni 

pomanjkljivosti v celosti geometrijske predstave (Perat, 2005).  

 

4.1. UČENJE GEOMETRIJE PO PIAGETU 

Piaget razlikuje v svoji teoriji otrokovega razvoja prostorskih pojmov med zaznavanjem in 

predstavljanjem. Zaznavanje opiše kot znanje s predmeti, s katerimi je v kontaktu, kar 

pomeni, da otrok zazna objekt, ko je v direktnem kontaktu z njim. Pojem predstavljanja pa 

opiše kot priklic predmetov v spomin v njegovi odsotnosti, kar pomeni, da si otrok predmet 

lahko predstavlja, tudi ko ga ne vidi in ko ni v direktnem stiku z njim (Dikson, Brown, 

Gibson, 1993). 

Piaget zagovarja diskontinuiteto v razvoju, saj pravi, da razvoj mišljenja poteka v stadijih, za 

katere so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se navzven kažejo v specifičnih oblikah 

intelektualne aktivnosti in vedenja. To pomeni, da otroci približno enake starosti, ki so v istem 

stadiju razvoja, dajejo ob reševanju nekega problema podobne odgovore. Piaget je bil zlasti 

pozoren na tipične nepravilne odgovore, iz katerih je sklepal, kako otroci razmišljajo. Stadiji 

se med seboj razlikujejo in med njimi ni stroge meje, saj se v vsakem stadiju ohranjajo 

nekateri vzorci iz prejšnjega stadija. Prehod na nov stadij lahko traja mesec, več mesecev ali 

celo leto, predvsem pa gre za postopnost. Otrok doseže stanje ravnotežja, ko vzorec mišljenja 

poveže v skladen sistem ravnanja. Zaporedje stadijev je stalno za vse otroke, medtem ko se 

čas pojavljanja določenega stadija lahko razlikuje od posameznika do posameznika (Batistič 

Zorec, 2006). 

Piaget govori o štirih stadijih razvoja; dva od njih zajemata predšolsko obdobje tudi na 

področju geometrije: 

I.) Senzomotorična stopnja je obdobje zaznavanja vnosa in usklajevanja fizičnih 

aktivnosti od 0 do 2 leti. 

Otrok prek aktivnega iskanja stimulacije združuje primarne reflekse s ponavljajočimi se 

vzorci obnašanja. Ob rojstvu so vse otrokove aktivnosti njegov svet. Ob koncu prvega leta pa 

svoj pogled na svet spremeni, ko dojame stalnost predmetov zunaj svoje zaznave. Otrok v tem 

stadiju še ni sposoben notranjega predstavljanja, v zadnjem delu te stopnje pa se kaže neka 

oblika »logike v akciji«. 
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II.) Predoperacionalna stopnja je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja od 

2. do 7. leta. 

Ob prehodu na to stopnjo otrok odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo na mestu drugih. 

Otrokovo mišljenje je že ponotranjeno in ni več povezano le z zunanjo dejavnostjo. Notranje 

predstave mu zagotavljajo bolj aktivno orodje pri njegovem razvoju inteligentnosti. Na 

začetku te stopnje se pojavljajo oblike notranjega predstavljanja, kot so posnemanje, 

simbolična igra, domišljija in jezik. V tem obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in hiter 

razvoj govora. Otrokova sposobnost je kljub velikim dosežkom v simboličnem delovanju 

logičnega mišljenja še vedno nestalna. V tem obdobju so pomembnejše naslednje omejitve 

(Labinowicz, 1989): 

- nesposobnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na izhodiščno točko 

oz. v prvotno stanje (ireverzibilnost), 

- nesposobnost obdržati v zavesti spremembe dveh dimenzij istočasno (centracija), 

- nesposobnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (egocentrizem). 

Znotraj vsakega obdobja razvoja Piaget navaja postopen razvoj geometrijskih predstav in 

pojmov oz. postopno razlikovanje geometrijskih lastnosti. Navaja, da razvoj geometrijskih 

pojmov in predstav sledi po določenem zaporedju. Otrok najprej s pomočjo senzomotoričnih 

aktivnosti oblikuje topološke predstave (npr. ali je neka črta sklenjena ali ne). Kasneje razvije 

predstave o konceptih projektivne geometrije (npr. koncept pravega kota) in na koncu 

predstave evklidske geometrije (položaj v dvo- ali tridimenzionalnem prostoru, podobnosti ...) 

(Dikson, Brown, Gibson, 1993). 

Prvi koncepti, ki jih otrok spoznava na predoperativni stopnji, so topološke narave. Otrok v 

predšolskem obdobju najprej spozna topološke lastnosti, ki niso odvisne od oblike in 

velikosti. Univerzalne lastnosti so bližina, ločenost, urejenost, sklenjenost in nepretrganost. 

Primeri teh lastnosti, ki veljajo pri otroškem risanju, so (Dikson, Brown, Gibson, 1993): 

- bližina (npr. risanje človeka, ki ima oči tesno skupaj, čeprav so v sorazmerju z usti 

enako oddaljene), 

- ločenost (npr. glava in trup se ne prekrivata), 

- urejenost (npr. nos je narisan med očmi in usti), 

- sklenjenost (npr. oči so narisane znotraj glave, so del celote), 

- nepretrganost (npr. otrok nariše roko iz telesa, ne pa iz glave). 
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Otrok si v tem obdobju težje predstavlja predmete z drugega zornega kota, saj še nima razvite 

sposobnosti predstave z različnih perspektiv. 

V obdobju konkretnih operacij otrok že razlikuje projektivne lastnosti. Sposoben je 

predvidevati, kako bi bil videti nek objekt oz. predmet z različnih zornih kotov, na primer, ko 

otrok nariše glavo s profila, a mu hkrati nariše cel obraz, torej še vedno nariše dve očesi 

namesto enega. 

Za zadnjo stopnjo, stopnjo formalnih operacij, pa je značilen razvoj evklidskih relacij. Na tej 

stopnji otrok razvije evklidske lastnosti. To so lastnosti, ki se nanašajo na velikost, razdaljo, 

smer itn. Otrok je sposoben razlikovati med trapezom in kvadratom na podlagi različnih kotov 

geometrijskega lika in dolžin njegovih stranic (Dikson, Brown, Gibson, 1993). 

Piageteve raziskave so pokazale, da spoznavanje otroka prehaja skozi stadije ustvarjanja na 

različnih nivojih in da so prehodi skozi stadije zelo postopni. Razvoj matematičnih predstav 

se začne s pomočjo materialov in šele potem pride do razlaganja pojavov z zbiranjem 

podatkov in analiziranjem. Piaget meni, da ti nivoji niso le omejitve, temveč tudi pokazatelji 

novih možnosti. Spoštovati otrokovo mišljenje pomeni vztrajati pri dejavnostih, ki so njemu 

lastne, in mu nuditi dovolj časa, da do konca razišče svoje nove sposobnosti (Labinowicz, 

1989). 

Labinowicz (1989) meni, da bi se morali vzgojitelji naprej naučiti, kako se učiti. Poudarja 

pomen dobrega poznavanja otroka, saj Piageteva teorija opozarja na precejšnje razlike med 

otroki iste starosti. Vzgojitelj bi moral najprej diagnosticirati stopnjo razvoja za vsakega 

otroka. S prepoznavanjem problema naj bi se začelo učenje, zato mora biti naloga dovolj blizu 

otrokovemu miselnemu okviru. Pri učenju so ključna obdobja prehoda oziroma stanja 

neravnotežja v mišljenju, ki se kažejo kot negotovost, zato na videz najbolj »zmedeni« otroci 

navadno pridejo do rešitve na najvišjem nivoju razumevanja. Prav tako Labinowicz meni, da 

so temelji učenja v spontani igri, in sicer od igre s kockami, peskom, vodo do družabnih iger. 

Naloga vzgojitelja je, da otroke spodbuja k razmišljanju, ne sme pa jim vsiljevati svojih 

odgovorov in znanj. Pomembno je, da ima otrok čas za premislek in možnost, da pride do 

rešitve z lastno aktivnostjo. Odrasli naj sprejmejo vse odgovore otrok, tudi napačne. Pretirano 

hvaljenje lahko negativno vpliva na razvoj otrok, še slabše pa je, če jih kritiziramo. Namesto 

tega naj bi otrokom nudili konkretne in natančne povratne informacije o nalogi. Interakcija z 

vrstniki je ena izmed najpomembnejših temeljev, med katerimi imajo otroci zaradi podobnega 

načina razmišljanja večje možnosti kot v odnosu do odraslega (Laibnowicz, 1989). 
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4.2. UČENJE GEOMETRIJE PO VAN HIELU 

Svojo teorijo geometrijskega mišljenja je poleg Piageta razvil tudi nizozemski učitelj van 

Hiele, ki je zavrnil koncept »od točke k telesu«, saj je ta pristop v nasprotju z otrokovimi 

izkušnjami. Zagovarjal je pristop »od telesa k točki«, saj naj bi otrok znanje hitreje osvojil 

prek dejavnosti kot z razlago. 

Van Hielova teorija vključuje pet stopenj razvoja, ki opisujejo, kako se pri otroku razvija 

geometrično mišljenje oz. kako otrok napreduje v geometrijskem znanju. Na vsaki stopnji 

otrok osvoji novo znanje, ki ga prenese na naslednjo stopnjo, ki brez osvojene predstopnje ni 

mogoča. Prav tako je verjel, da starost ne vpliva na prehod na višji nivo, saj nekatere osebe 

lahko celo življenje ostanejo na začetni stopnji. 

Za vse te stopnje je značilno opazovanje lastnosti predmetov, ki vodijo v oblikovanje pojmov 

v geometriji (Dikson, Brown, Gibson, 1993). Poleg prve stopnje se v predšolskem obdobju 

pojavlja tudi druga stopnja, kjer otrok pri opazovanju predmetov uporablja lastne opise, ki 

niso v povezavi z matematično terminologijo. Ostale stopnje pa se pojavijo kasneje v šoli.  

Stopnje geometrijskega znanja po van Hielu so sledeče (Clements, Battista, 1992; Dikson, 

Brown, Gibson, 1993): 

Stopnja 0: predspoznavna 

Otrok na tej stopnji opazi le podmnožice vizualnih lastnosti neke oblike, kar se kaže v 

nesposobnosti ločevanja oblik med seboj. Lahko npr. loči krog od trikotnika, ne more pa ločiti 

kvadrata od trikotnika (Clements, Battista, 1992). 

 

1. stopnja: vizualna stopnja 

Vizualna stopnja se pojavi že v zgodnjem otroštvo, v vrtcu in v nižjih razredih osnovne šole. 

Definirana je sposobnost naučiti se imen geometrijskih oblik in prepoznati oblike na podlagi 

videza, ne pa na podlagi njihovih lastnosti in delov. Obliko pogosto prepoznajo s 

primerjanjem z že znanim prototipom (npr. trikotnik je trikotnik, ker je videti kot trikotnik). 

Otrok lahko pozna geometrijske pojme, ne pozna pa njihovih definicij. Vsako geometrijsko 

obliko otrok vidi kot celoto, ne prepozna lastnosti posameznih geometrijskih teles in ne 

povezuje med geometrijskimi pojmi ter lastnostmi geometrijskih oblik. Prehod na drugo 

stopnjo se začne, ko skupinam vizualnih objektov začnejo pripisovati določene geometrijske 

lastnosti (Dikson, Brown, Gibson, 1993).   
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2. stopnja:deskriptivno-analitična (opisna) stopnja 

Na tej stopnji imajo učenci sposobnost določiti oblike glede na njihove lastnosti (npr. 

trikotnik ima tri stranice) in oblikovati skupine oblik, niso pa sposobni razložiti razmerij med 

lastnostmi in še vedno ne razumejo definicij. Sposobni so posplošenega mišljenja in pridejo 

do spoznanja, da zaradi določenih skupnih lastnosti določene oblike tvorijo skupino. Sposobni 

so našteti vse lastnosti, npr. pravokotnikov in kvadratov, ne vidijo pa dejstva, da so kvadrati 

neke vrste pravokotniki. Pri opisovanju lastnosti geometrijskih likov in teles so bolj natančni. 

Kombinirajo matematično terminologijo s svojim lastnim besednjakom. Vzgojiteljeva naloga 

je, da sprejme otrokov jezik, vendar naj ob pravem času predlaga pravo poimenovanje, saj se 

s časoma naučijo uporabljati pravilne matematične izraze (Clements, Battista, 1992). 

3. stopnja:abstraktno relacijska (teoretična) stopnja 

Abstraktno relacijska stopnja se pojavi v višjih razredih osnovne šole. Učenci so na tej stopnji 

sposobni vzpostavljati povezave med lastnostmi ali v skupini geometrijskih oblik med 

skupinami. Razumejo definicijo geometrijskih odnosov in jim sledijo, sposobni so 

neformalnega argumentiranja. Učenci začnejo dojemati, da je kvadrat posebna oblika 

pravokotnika, saj ima vse lastnosti pravokotnika, pravokotnik pa ni kvadrat, ker nima vseh 

stranic enakih. Sposobni so razmišljati v smeri če – potem, kar jim omogoča razvrščanje oblik 

na podlagi majhnega števila značilnosti. Rezultati razmišljanja so razmerja med lastnostmi 

geometrijskih oblik (Clements, Battista, 1992). 

 

4. stopnja: formalno deduktivna stopnja 

Na tej stopnji učenci razumejo in logično interpretirajo nedefinirane aksiome, domneve, 

definicije, dokaze in teorije. Zmožni so razviti dokaz na nivoju visokošolske geometrije, 

razumejo razliko med nujno in zadostno informacijo (npr. dovolj je, da vemo, da ima lik štiri 

stranice, kar pomeni, da je štirikotnik, nujno pa je, da ima kvadrat vse stranice enake in vse 

kote prave). Objekt mišljenja so odnosi med lastnostmi geometrijskih skupin (Clements, 

Battista, 1992). 

 

5. stopnja: strogo matematična stopnja 

Ta stopnja je značilna za univerzitetni nivo študija matematike. Predstavlja sposobnost 

vpeljevanja in primerjanja različnih aksiomskih sistemov. Učenci so sposobni razumeti 

uporabo posrednega dokaza in razumejo neevklidske sisteme. Rezultat razmišljanja so 
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primerjave in razlike med različnimi aksiomskimi sistemi geometrije (Clements, Battista, 

1992). 

 

4.3. UČENJE GEOMETRIJE PREK HEJNYJEVIH PRINCIPOV 

Novejši avtor Milan Hejny predstavi učenje matematike na drugačen način, pri katerem otrok 

raziskuje matematiko prek sebe in ob tem doživlja zadovoljstvo. Učenje predstavi prek 

dvanajstih principov, s katerimi se otrok srečuje, jih usvaja in tako pride do želenega rezultata. 

 

V nadaljevanju bom opisala vseh dvanajst Hejnyjevih principov, ki so zapisani na spletni 

strani H-mat in sem jih priredila v empiričnem delu za obravnavanje vsebin iz geometrije v 

predšolskem obdobju (http://www.h-mat.cz/en): 

1. princip: gradnja sheme 

Prvi princip govori o shemah v otrokovih glavah, ki jih razloži s primerov. Če sami sebe 

vprašamo, koliko oken imamo v hiši, v večini primerov odgovora ne vemo na pamet. Vendar 

ko premislimo in si v glavi zamislimo neko shemo, načrt hiše, lahko pridemo do rešitve. Prav 

tako tudi otroci povezujejo različne sheme in sklepajo splošne vzorce iz njih. 

 

2. princip: delo v znanem okolju 

Otrok mora dobro poznati svoje okolje in se v njim dobro počutiti, saj šele takrat lahko 

uspešno rešuje naloge, pri tem pa ga ne smejo ovirati neznane stvari ali pojmi. Vsako okolje 

(družina, igrišče, sošolci ...) ima drugačno funkcijo na otroka. Sistem temelji na upoštevanju 

različnih otrokovih učnih načinov in delovanju otrokovega uma. Le tako je otrok motiviran za 

nadaljnjo eksperimentiranje.  

 

3. princip: strategije reševanja 

Odrasli ne predstavljajo izolirane informacije za otroka, sami lahko kadar koli prikličejo neko 

shemo v njihove glave. Prav tako odrasli ne sestavljajo matematičnih pojavov, saj morajo 

upoštevati različne strategije otrok pri reševanju nalog. Otroci nato sami izberejo, katera 

strategija jim najbolj ustreza in pri kateri se počutijo sproščeno, naravno. 

 

 

 

http://www.h-mat.cz/en
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4. princip: načelo socialnega vedenja in moralna rast 

Eden od glavnih konceptov profesorja Hejnyja pri ustvarjanju njegove učne metode je 

zaščititi otroka pred manipulacijo skozi celotno njegovo življenje. Prav zaradi tega principa 

vzgojitelj ne uporablja metode pripraviti – narediti pri svojem poučevanju, ampak otroke 

pouči, kako razlagati, razpravljati in ocenjevati. Tako se otroci naučijo, kaj je zanje prav, 

spoštujejo drug drugega, sprejemajo odločitve in posledice njihovih dejanj. Otroci tako skupaj 

z matematiko odkrivajo načela socialnega vedenja in moralno rast. 

 

5. princip: resnična motivacija 

Pri tem Hejnyjevem principu so vsi matematični problemi zasnovani tako, da otroci 

samostojno uživajo pri reševanju nalog. Najpomembnejša motivacija je notranja, ki ni 

prisiljena s kakšnim zunanjim dejavnikom. Pomembno je, da otroci najdejo rešitev zaradi 

njihovih lastnih prizadevanj. Naloga odraslih pa je, da otrokom ne vzamejo veselja do 

osebnega uspeha in jih spodbujajo ter pohvalijo tudi takrat, ko otrok pride do rešitve kasneje 

kot ostali. 

 

6. princip: osebne življenjske izkušnje 

Otrok tvori osebne izkušnje od trenutka, ko se rodi (doma s starši, medtem ko raziskuje svet 

okrog lastne hiše, s prijatelji pri igri v peskovniku ...). Pomembno je, da jih gradimo v 

naravnem in konkretnem okolju, saj le tako otrok lahko oblikuje splošne sklepe. Primer, ki ga 

izpostavi, je, da otroci sami sešijejo »obleko« za kocko in s tem samostojno ugotovijo, koliko 

stranic, oglišč in robov ima, izračunajo površino ... 

 

7. princip: zadovoljstvo ob učenju matematike 

Iz izkušenj je razvidno, da je najbolj učinkovita motivacija izhajati iz otrokovega občutka 

uspeha in njegovega veselja ob reševanju ustrezno zahtevne naloge. S tem pridobijo občutek 

napredovanja in spoštovanja drugih. Otroci, ki tega ne doživijo, lahko preidejo na 

»matematično paralizo«, ki je že značilna v tradicionalnem izobraževanju.  

 

8. princip: osebno znanje 

Osmi princip govori na primeru osebnega znanja, ko mora šestletnik zgraditi kvadrat s 

pomočjo palic, ki jih zlaga. Pri tem ugotovi, da potrebuje štiri palice, če želi sestaviti kvadrat, 

in ko ga želi povečati, ugotovi, da potrebuje še štiri dodatne enake palice za izgradnjo večjega 

kvadrata. Na podlagi samostojnega znanja in ugotavljanja lahko preide tudi na posplošitve.  
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9. princip: vloga vzgojitelja  

Vzgojitelj v vlogi učitelja je lahko nekdo, ki ima znanje in sposobnost predavanja o 

matematiki, pozna matematiko in jo zna razložiti otrokom. Vendar prepogosto otroci 

poslušajo vzgojiteljeve razlage, napišejo nekaj ugotavljanj, poslušajo navodila, kako rešiti nov 

problem, in se naučijo uporabljati nov postopek reševanja problema. Vse to izvira samo iz 

vzgojitelja in ne iz otroka, njegove želje po uspehu, zadovoljstvu, kot pri Hejnyjevih 

principih, kjer ima vzgojitelj drugačno vlogo. 

Vlogo vzgojitelja pa poudarja tudi Kurikulum za vrtce, o čemer sem že pisala v diplomskem 

delu. Vzgojitelj uporablja pri otrocih pozitivne interakcijske strategije, s katerimi vzpostavlja 

pristne odnose, in se osredotoča na otrokove sposobnosti. Pomembno je, da vzgojitelj 

upošteva otrokovo pravico do izbire in izražanja drugačnosti ter s tem omogoča enakovredne 

pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka. Pomembno je, da vzgojitelj otroka sprejme in 

spoštuje, tudi če ni v okviru njegovih vrednosti, norm in pričakovanj. Do tega pride, ko 

vzgojitelj otroka dobro spozna in ga opazuje pri njegovi igri ter na podlagi opazovanja 

načrtuje nadaljnje matematične dejavnosti, ki so primerne glede na razvoj otroka.     

 

10. princip: učenje iz napak 

Če je otroku prepovedano, da pade, se nikoli ne bo nauči hoditi. Vsak otrok analizira svoje 

lastne napake in občutke ob tem, ki mu pomagajo, da si zapomni znanje, ki ga je pridobil. 

Vzgojitelj pa uporablja napake kot sredstvo za učenje. Otroke spodbuja, da prepoznajo lastne 

napake, in jim skuša razložiti, zakaj je prišlo do njih. Zaupanje med vzgojiteljem in otrokom 

krepi otroško veselje pri uresničevanju njihovih nalog. 

 

11. princip: ustrezni izzivi 

Strokovna literatura pri matematiki za predšolske otroke predstavlja problem glede različnih 

težavnostnih stopenj. Omogočati bi morali tudi šibkejšim učencem uspešno reševanje 

problemov brez občutkov tesnobe in strahu pred nadaljnjim poukom matematike. Hkrati pa je 

treba omogočiti učencem, ki so naprednejši, dodatne izzive in s tem preprečiti doživljanje 

dolgčasa. Učitelj naj ne bi obremenjeval učencev pri nalogah, ampak jim določal naloge, ki 

jim bodo ohranile motivacijo. Pomembno je, da učitelj izbira naloge glede na potrebe 

posameznega otroka.  
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12. princip: sodelovanje 

Prek Hejnyjevih principov otrokom ni treba čakati, da se pojavi »rešitev na dlani«. Vsak 

lahko dela v skupini, parih ali posamično in je sposoben deliti svojo rešitev z ostalimi. Rešitev 

nastaja s sodelovanjem, pri tem pa učitelj ne predstavlja organa, ki odloča, ali je odgovor 

pravilen ali ne. Učenci skupaj sestavljajo smiselne koščke znanja v njihovem vlaku misli.  

 

Pri učnem pristopu se bom tudi sama ravnala po Hejnyjevih principih in otrokom dopustila, 

da sami pridejo do želenega rezultata ter uživajo ob izvajanju dejavnosti. Glede na starost 

otrok bom skušala zagotoviti dejavnosti, ki jim bodo primerne, a bodo kljub temu 

predstavljale nove izzive. Glede na dosedanje delo predvidevam, da bodo ob učnem pristopu 

potrebne pogoste pohvale, ki bodo motivacijsko delovale na otroke.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5.  PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN METODOLOGIJE 

5.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Geometrija je matematična vsebina, ki se ukvarja z objekti različnih dimenzij. To so 

tridimenzionalna oz. geometrijska telesa, dvodimenzionalni ali geometrijski liki, črte, ki so 

enodimenzionalne, oz. točke, ki jim ne določamo dimenzije. Geometrija v vrtcu pa vključuje 

tudi druge vsebine, ki so sorodne oz. vezane na obravnavo prostora. Otroci se v vrtcu 

ukvarjajo z oblikami teles in likov, s črtami, orientacijo v prostoru in simetrijo. V vrtcu se 

geometrija začne s spoznavanjem lastnosti likov, teles, prostora oz. z orientacijo v prostoru. 

Srečajo se z izrazi, ki opisujejo lastnosti likov in teles (okroglo, oglato, ravno ...), in z 

navodili, ki jih usmerjajo pri gibanju po prostoru (gor, dol, naprej, nazaj ...). 

 

Namen empiričnega dela je predstaviti dejavnosti iz geometrije, ki so načrtovane za otroke 

prve starostne skupine, natančneje za otroke najmlajše jaslične skupine. Otrokom sem na 

nevsiljiv način predstavila štiri geometrijska telesa (kvader, kocko, valj in kroglo) in pri tem 

upoštevala njihovo razvojno stopnjo, interese in izkušnje z modeli geometrijskih teles, ki jih 

večina otrok še ni imela.  

 

Cilji raziskave: 

- Izhajati iz otrokovih zmožnostih ter jih skozi igro in dejavnosti seznaniti z 

geometrijskimi telesi.  

- Oblikovati učni pristop za učenje o geometrijskih telesih. 

- Ugotoviti napredek glede prepoznavanja geometrijskih teles po izvedenem učnem 

pristopu. 

 

 

  



25 
 

5.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali otroci prepoznajo geometrijska telesa in v kolikšni meri? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera nova spoznanja bodo otroci pridobili po izvedenem učnem 

pristopu? 

Raziskovalno vprašanje 3: Katere dejavnosti z geometrijskimi telesi bodo otroke najbolj 

pritegnile? 

 

Hipoteza 1: Otroci bodo skozi dejavnosti vedno bolje prepoznavali geometrijska telesa in 

bodo uspešnejši pri reševanju geometrijskih problemov. 

Hipoteza 2: Otroci bodo spoznali in prepoznali različna geometrijska telesa ter jih glede na 

njihove lastnost znali ločiti na okroglo in oglato telo. 

Hipoteza 3: Otroke bodo najbolj pritegnile dejavnosti, povezane z dotikom, in dejavnosti s 

kroglo. 

 

5.3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

5.3.1. RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

5.3.2. VZOREC 

Dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Urša v Domžalah v skupini otrok, starih od 1 do 2 leti. 

Vključenih je bilo 14 otrok, in sicer 7 deklic in 7 dečkov. Za obdelavo podatkov in uporabo 

fotografij v diplomskem delu sem pridobila soglasje staršev, ki so seznanjeni, da bo 

diplomsko delo objavljeno na spletu. 

5.3.3. PRIPOMOČKI 

Za izvajanje dejavnosti sem uporabila različne pripomočke, predvsem so bili to predmeti, s 

katerimi se otroci vsakodnevno srečujejo. Geometrijska telesa smo spoznavali tako prek 

odpadne embalaže, športnih pripomočkov in igrač, ki jih imamo na voljo v vrtcu pri 

seznanjanju z matematičnimi dejavnostmi.   
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5.3.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbirala s pomočjo opazovanja z udeležbo, postavljanja vprašanj, spodbud in s 

pogovorom. Opažanja sem sprotno zapisovala in fotografirala. Po izvedenih dejavnostih sem 

preverila spoznanja in ugotovitve otrok na osnovi analiz izvedenih dejavnosti. 

5.3.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Dobljene podatke sem obdelala pisno z analizo z vidika doseganja zastavljenih ciljev. 

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

Pred izvajanjem dejavnosti sem kot uvodno dejavnost otrokom ponudila prosto igro z 

različnimi predmeti in odpadno embalažo, ki so bili različnih geometrijskih oblik. S tem sem 

želela preveriti otroške ideje glede igre z omenjenimi predmeti. Dejavnosti, ki so nato sledile, 

sem izvajala en mesec in otroci so z njimi pridobili prve izkušnje o geometrijskih telesih in z 

njimi povezana nova spoznanja. Po končanih dejavnostih sem otrokom pripravila dejavnost, s 

pomočjo katere sem želela ugotoviti, katera spoznanja na področju vsebine iz geometrijskih 

teles so pridobili otroci.   

 

6.1. UVODNA DEJAVNOST – UGOTAVLJANJE PREDZNANJA 

Namen uvodne dejavnosti je opazovanje otrok pri rokovanju z različnimi geometrijskimi 

predmeti. Zanimale so me njihove ideje glede igre s predmeti, na osnovi katerih sem nato 

načrtovala učni pristop.  

Cilj: otrok se rokuje z različnimi geometrijskimi telesi skozi igro 

V igralnico sem prinesla predmete različnih geometrijskih teles (škatlice zdravil in kartonske 

igrače v obliki kock ter kvadrov, valjaste embalažne posode, plastične in mehke žoge). 

Predmete sem postavila pred otroke in jih spodbudila k igri. Nato sem se umaknila in 

opazovala njihovo igro. Otroci so skozi igro rokovali z različnimi geometrijskimi telesi in se 

seznanjali z njihovimi lastnostmi. Okrogla telesa so predvsem kotalili po tleh, si jih med seboj 

podajali in poizkušali graditi stolpe, vendar neuspešno. Dve deklici sta ugotovili, da na 

valjastih telesih lahko sedimo in se gugamo ter se ob tem zabavamo. Z oglatimi telesi pa so 

otroci predvsem gradili tako, da so postavljali kocke in kvadre eno na drugo, nekateri pa so 

preizkusili tudi stabilnost na kocki in stopili nanjo. 
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Slika 1: Igra z okroglimi telesi 

Slika 2: Igra z oglatimi telesi 
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6.2. UČNI PRISTOP 

Učni pristop je bil sestavljen iz devetih dejavnosti, ki so bile med seboj povezane. Pri prvih 

štirih dejavnostih so otroci spoznavali lastnosti različnih geometrijskih oblik, nato pa so 

sledile dejavnosti, kjer so otroci prepoznavali in se rokovali z različnimi geometrijskimi 

oblikam. Z deseto, končno dejavnostjo sem želela ugotoviti, katera spoznanja so pridobili 

otroci na področju vsebine iz geometrijskih teles.  Pri vseh dejavnosti sem poizkušala slediti 

Hejnyjevim principom in otrokom omogočila lastno aktivnost. Predvsem pri prvih štirih 

dejavnosti sem poizkušala upoštevati različne strategije reševanja nalog in izhajati iz otrokove 

notranje motivacije. Od pete dejavnosti najprej pa sem otrokom dopustila učenje iz napak in 

zagotovila ustrezne izzive. Najpomembnejši princip, zadovoljstvo otrok ob učenju 

matematike, pa sem poizkušala zagotoviti pri vseh desetih dejavnosti.  

Dejavnosti so bile izvedene v skupini otrok, starih od 1 do 2 leti, večino časa pa je bilo 

prisotnih 14 otrok. Med izvajanjem dejavnosti sem bila pozorna na motivacijo otrok, vključiti 

pa sem želela vse otroke in ne samo nekaterih. 

 

PRVA DEJAVNOST 

Cilji: 

Otrok:  

- prek čutne poti odkriva in spoznava lastnosti geometrijskih teles, 

- išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

- sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hojo, valjanje, plazenje).  

 

Učni obliki: individualna, frontalna. 

Učne metode: metoda branja, opazovanja, demonstracije in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: pravljica Oglato in okroglo (Nele Moost, Annet Rudolph), zaviti predmeti, ki 

nastopajo v pravljici, žoge, mrežasta vrečka, valjasti tunel, kartonski škatli, kartonski kvadri 

in kocke. 

Motivacija:  

Po zajtrku se z otroki usedemo na blazino in jim preberem pravljico z naslovom Oglato in 

okroglo. Ob pravljici otrokom kažem zavite predmete, ki nastopajo v njej, in jim ponudim, da 

z njimi rokujejo.   
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Potek dejavnosti:  

Po končnem branju otrokom povem, da sem jim pripravila čutno pot z različnimi 

geometrijskimi predmeti. Povem jim tudi, naj bodo pozorni na dotike in oblike predmetov. 

Otrokom najprej sama predstavim čutno pot, nato povabim vsakega posebej k sodelovanju. 

Pri prvi postaji čutne poti se otrok zakotali po vreči, v kateri so žoge. Nato sledi valjast tunel, 

ki ga otrok preplazi po kolenih in s pomočjo rok. Ko pride iz tunela, otrok ostane na kolenih 

in preplazi še kartonsko škatlo. Sledi postaja, kjer otrok spleza v kartonsko škatlo, ki je 

napolnjena z manjšimi žogicami, in skuša priti na drugo stran škatle, kjer spleza ven. Pri 

zadnji postaji otrok prehodi pot iz kock in kvadrov. Ko vsi otroci zaključijo s čutno potjo, jih 

spodbudim k samostojni izvedbi in prehajanju iz ene postaje na drugo. Po končani izvedbi 

skupaj pospravimo čutno pot.  

 

Analiza dejavnosti: 

Pravljica je bila otrokom všeč, predvsem zaradi vizualne ponazoritve ob njej. Otrokom sem 

ob prebiranju pravljice kazala in animirala predmete, ki so nastopali v njej. Vsak otrok si je 

okrogle in oglate predmete dobro ogledal in otipal. Po pravljici je sledila čutna pot, skozi 

katero so otroci na petih postajah spoznavali različne lastnosti geometrijskih teles prek dotika. 

Prva postaja je bila otrokom všeč, saj so se zakotalili po mrežasti vreči, ki je bila napolnjena z 

žogami, zaradi katerih so se nenehno odbijali od podlage in valovito kotalili. Sledila je 

postaja, ki je bila otrokom najbolj všeč, in sicer je bil to valjast tunel. Zabavali so se predvsem 

zato, ker so se morali previdno plaziti po kolenih, ob tem pa se je tunel premikal levo in 

desno. Vsi otroci so iz tunela prišli nasmejani in nekateri so hoteli kar takoj ponoviti postajo. 

Spodbudila sem jih, da so pot nadaljevali in se zopet splazili skozi kartonsko škatlo, pri kateri 

so opazili, da se podlaga ne premika, saj je ravnoa. Sledila je postaja, kjer so otroci morali 

splezati v kartonsko škatlo, ki je bila napolnjena z manjšimi žogami. Iz nekaterih obrazov sem 

razbrala, da jim hoja po žogah ni bila prijetna, saj so stopali zelo počasi, se plazili ali pa so 

celo obstali ne enem mestu, zato sem jih morala spodbuditi, da so postajo opravili in 

nadaljevali pri naslednji. Drugi pa so pri tej postaji izražali zadovoljstvo in celo skakali po 

žogah. Zadnja, peta postaja je bila pot, ki je bila sestavljena iz kvadrov in kock, in otroci so 

morali ob sestopu na kocko dvigniti nogo, ob spustu kvadra pa paziti, da so pravilno stopili 

navzdol.  
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Večina otrok je pot prehodila brez težav, razen ene deklice, ki se je odločila, da bo pot 

preplazila po kolenih. Ko so vsi otroci uspešno opravili čutno pot, je sledilo prosto gibanje po 

postajah in tudi tokrat so otroci potrdili, da jim je bilo najbolj všeč v valjastem tunelu, saj so 

se komaj zvrstili in prišli vsi na vrsto. Po končani motivaciji in zanimanju smo predmete 

čutne poti pospravili in nadaljevali dan v vrtcu zunaj na soncu. Dejavnost je bila otrokom 

zanimiva in polna novih spoznanj glede lastnosti geometrijskih teles. Vsakemu otroku sem 

dovolila, da je katero koli postajo opravil tako, kot si je sam zamislil. Želela sem, da otroci 

predmete dobro otipajo in ob dotiku čutijo ugodje.  

Prva dejavnost je bila izvedena uspešno, saj so otroci prek čutne poti odkrivali in spoznavali 

lastnosti geometrijskih teles ter iskali lastne rešitve pri reševanju problemov, ob tem pa 

izvajali naravne oblike gibanja z zadovoljstvom.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Slika 3: Kotaljenje po žogah 

Slika 4: Pot iz kock in kvadrov 
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DRUGA DEJAVNOST 

Cilji: 

Otrok: 

- spoznava geometrijska telesa, 

- išče in uporablja različne možnosti reševanja problema, 

- vzpostavlja, vzdržuje in čuti zadovoljstvo v sodelovanju prijateljskih odnosov z 

ostalimi otroki. 

Učni obliki: frontalna in delo v paru. 

Učni metodi: metoda demonstracije in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: blazine Elan.  

Motivacija:  

V igralnico prinesem blazine Elan, ki so različnih geometrijskih oblik, in jih razporedim po 

igralnici. Otroke spodbudim k prosti igri z njimi. 

Potek dejavnosti: 

Po končani motivaciji otroke spodbudim, da blazine skušajo spraviti v gibanje. Seznanim jih s 

kotaljenjem in drsanjem omenjenih teles. Otroke nato razdelim v pare in vsakemu paru 

ponudim blazino okrogle in oglate oblike. Ponovno jih spodbudim, da si blazine med seboj 

podajajo.  

Analiza dejavnosti:  

V igralnico sem prinesla blazine Elan različnih geometrijskih oblik. Otroci so blazine sami 

spravili v gibanje. Nekateri so jih kotalili same ali pa se nanje ulegli ter se z njimi skupaj 

zakotalili. Na valjaste blazine so se celo usedli in se gugali naprej, nazaj, levo in desno. 

Najbolj jim je bila všeč krogla, ki so si jo med seboj podajali in jo kotalili po celi igralnici. 

Malo manj zanimanja so otroci posvetili blazinam v obliki kvadrov in kock, saj so jih težje 

spravili v gibanje. Otroke sem nato razdelila v pare in vsakemu paru ponudila blazini okrogle 

in oglate oblike. Spodbudila sem jih, da si najprej izberejo eno izmed blazin in si jo med seboj 

skušajo podajati. Otroci so kmalu ugotovili, da si lahko okrogla telesa brez težav podajajo, 

malo več težav pa so jim povzročala oglata telesa. Nekateri so jih potiskali po eni površini ali 

skušali prevračati z ene stranice na drugo. Vsak par si je skušal podajati tako oglato kot tudi 

okroglo blazino.  
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Med dejavnostjo so otroci uživali tako v sodelovanju eden z drugim kot tudi skupinsko. Z 

dejavnostjo sem želela, da otroci spoznajo, da se vse geometrijska telesa ne gibljejo enako, saj 

ima vsako telo svoj način gibanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Slika 5: Kotaljenje po okrogli blazini 

Slika 6: Podajanje oglate blazine 
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TRETJA DEJAVNOST 

Cilja: 

Otrok:  

- spoznava geometrijska telesa glede na kotaljenje po klančini, 

- rabi izraze za opisovanje položaja predmetov.  

Učni obliki: individualna in frontalna. 

Učne metode: metoda razlage, demonstracije, lastne aktivnosti in metoda pogovora. 

Pripomočki: lesena geometrijska telesa, predmeti različnih geometrijskih oblik, stoli s 

klančino.  

Motivacija:  

Pred izvajanjem dejavnosti otroke seznanim s štirimi geometrijskimi telesi, in sicer z valjem, 

kvadrom, kocko in kroglo. Ob modelu predstavim vsakega posebej in povem nekaj osnovnih 

značilnosti. Telesa razdelim na okrogla in oglata ter otroke seznanim s kotaljenjem omenjenih 

teles glede na njihovo razdelitev. 

Potek dejavnosti: 

Po predstavitvi in razdelitvi geometrijskih teles v igralnici pripravim stol s klančino. Otroke 

povabim k sebi in jim ponudim predmete različnih geometrijskih oblik. Najprej sama 

predstavim, kako predmete spustijo po klančini, nato jih spodbudim, da poizkusijo sami. Ko 

vsak otrok po klančini zakotali vse štiri predmete različnih geometrijskih oblik, v igralnico 

prinesem še dva stola s klančinami. Otroke spodbudim k samostojni igri kotaljenja teles po 

klančinah. Po končani dejavnosti predmete razvrstimo glede na obliko in jih pospravimo. 

Sledi kratek pogovor o kotaljenju predmetov. 
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Analiza dejavnosti: 

Vsakemu otroku sem ponudila vse štiri predmete različnih geometrijskih teles naenkrat in jih 

spodbudila, da si najprej izberejo enega in ga spustijo po klančini. Večina otrok si je najprej 

izbrala kroglo, ki so jo spustili in ugotovili, da se lepo zakotali po klančini in uide na drugo 

stran igralnice. To se je otrokom zdelo zabavno, zato je bila krogla predmet, ki so jo 

največkrat spustili po klančini. Podobno je bilo tudi pri valjastih predmetih, ki so jih nekateri 

otroci najprej spustili navpično navzdol po klančini in ugotovili, da se tako valj samo zapelje 

in ne zakotali. Spodbudila sem jih, da so valj obrnili vodoravno in ga poizkusili zakotaliti še v 

takem položaju. Bili so presenečeni, ko so ugotovili, da se valj prav tako kot krogla lahko 

zakotali po klančini navzdol. Malo manj zanimanja pa so otroci namenili predmetom v obliki 

kocke in kvadra. Ko so skusili oglate predmete zakotalili po klančini, so bili začudeni, zakaj 

se ne zakotalijo tako kot valj in krogla. Nekateri otroci so poizkusili večkrat spustiti omenjene 

predmete po klančini, vendar z večkratno vajo se oglata telesa niso in niso hotela zakotaliti.  

Ko so vsi otroci prišli na vrsto in poizkusili zakotaliti vse geometrijske predmete, je sledila še 

prosta dejavnost. Otrokom sem ponudila še dva stola s klančinami in jih spodbudila k 

samostojni igri. Pri opazovanju sem opazila, da so otroci ponovno največ pozornosti namenili 

okroglim telesom, saj so se jim zdela zanimiva zaradi kotaljenja. Med dejavnostjo sem otroke 

spodbujala k rabi izraza za opisovanje položaja predmeta (na stol, pod mizo). Po končani 

dejavnosti smo predmete razvrstili glede na obliko. Otrokom razvrščanje ni povzročalo težav, 

zato so bili predmeti hitro pospravljeni. Nato sem otroke prosila, da se usedejo na blazino. 

Ponovno sem jim pokazala geometrijska telesa in skupaj smo jih poimenovali ter ponovili, 

katera telesa se kotalijo in katera ne. Celotna dejavnost je bila zelo sproščena in v očeh otrok 

zanimiva. Z dejavnostjo sem želela, da otroci spoznajo oglata in okrogla telesa tudi glede na 

kotaljenje po klančini in ne samo kot kotaljenje po ravnini. Klančina je bila za otroke največja 

motivacija, saj so z njo dosegli, da so se predmeti zakotalili brez njihovega dodatnega 

potiskanja. 

Cilji, ki sem si jih zastavila pri tej dejavnosti, so bili realizirani, saj so otroci sami ugotovili, 

katera telesa se kotalijo in katera ne, ob tem pa sem jih seznanila in spodbudila k izražanju 

opisovanja položaja telesa. Večina otrok je besedo, ki je izražala položaj predmeta, ponovila 

za menoj, razen ene deklici, ki je govorno najbolj razvita in je sama od sebe poimenovala 

položaj predmeta.  
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Slika 7: Kotaljenje okroglega telesa 

Slika 8: Poizkus kotaljenja oglatega telesa 
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ČETRTA DEJAVNOST 

Cilji: 

Otrok: 

- zaznava in se seznanja z lastnostmi krogle in kvadra, 

- razvija ravnotežje, 

- rabi izraze za opisovanje položaja predmetov.  

Učni obliki: frontalna in individualna. 

Učna metoda: metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: manjše žoge, zgoščenka Mire Voglar – Žogica, večja žoga – krogla, lesen 

kvader. 

Motivacija: 

Po zajtrku otroke povabim k sebi in jim predvajam zgoščenko Mire Voglar – Žogica, ki jo 

otroci dobro poznajo. Med otroke stresem manjše plastične žogice, s katerimi se otroci med 

pesmico igrajo, podajajo itd. 

Potek dejavnosti: 

Plastične žoge in pesmico pustim, da se otroci naprej z njimi prosto igrajo. Individualno 

pokličem k sebi vsakega otroka in mu ponudim lesen kvader ter kroglo. Vsakega spodbudim, 

da najprej stopi na kvader z obema nogama, nato, če zmore, na njem stoji samo z eno nogo. 

Po kvadru otroku ponudim še kroglo. Pri sestopu na kroglo pomagam in jih držim vsaj za eno 

roko. Ponovno jih spodbudim, da dvignejo eno nogo, če to lahko. 

Analiza dejavnosti: 

Motivacijska dejavnost je bila otrokom že znana in kot vedno so tudi tokrat bili razpoloženi, 

igrivi in veseli. Zaradi dobrega odziva otrok smo pesmico zavrteli kar nekajkrat in večkrat 

pobrali žogice ter jih nato zopet raztresli po igralnici. Sledila je glavna dejavnost, in sicer 

stabilnost na kvadru in kocki. Otrokom sem najprej ponudila lesen kvader, na katerega je vsak 

sam stopil. Večina otrok je na kvader stopila sama, mlajši otroci pa so potrebovali mojo 

pomoč. Ko so vsi stabilno stali na kocki, sem jih spodbudila, da dvignejo katero koli nogo in 

poizkusijo obdržati ravnotežje. Za večino otrok je bila to kar težka naloga, saj so se bali, da 

bodo padli. Ponudila sem jim svojo roko, nekatere sem nato izpustila, drugi pa so se me trdno 
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držali. Po poizkusu stabilnosti na kvadru je sledila še krogla. Pri tej so otroci z mojo pomočjo 

najprej z navdušenjem stopili nanjo, vendar so kmalu ugotovili, da je stati na žogi veliko težje 

kot na kvadru. Brez moje pomoči otroci na krogli ne bi mogli stati, vendar so dobili občutek, 

da krogla nima ravnih površin, in se zato zaziba, če stopimo nanjo. Nekateri otroci imajo že 

dobro ravnotežje, zato sem jih držala samo za eno roko, ostale pa za obe roki. Tako kot pri 

kvadru sem jih tudi tokrat spodbudila, da dvignejo eno nogo. Nihče izmed otrok ni mogel 

oziroma ni želel dvigniti ene noge, saj so imeli težave pri ravnotežju že z obema nogama. Kot 

v prejšnjih dejavnostih je tudi tokrat več zanimanja pri otrocih pustila krogla, zato so nekateri 

želeli večkrat ponoviti vajo stabilnosti na njej. Po končani dejavnosti smo skupaj pospravili 

manjše žoge, s katerimi so se igrali med individualnim izvajanjem dejavnosti. Med 

dejavnostjo sem otroke spodbujala, da opišejo, kje stojijo, in jih s tem seznanjala z rabo 

opisovanja položaja predmeta (na kvadru, na krogli).  

Z dejavnostjo so otroci pridobili izkušnjo glede stabilnosti na dveh različnih geometrijskih 

telesih in ob tem ponovili, da imajo telesa različne lastnosti, zaradi katerih jih delimo na 

okrogla in oglata. Ponovno smo opisovali položaje predmetov, ki so bili otrokom bližji in 

lažje izgovorljivi kot pri tretji dejavnosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Stabilnost na kvadru Slika 9: Stabilnost na kvadru 
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PETA DEJAVNOST 

Cilji: 

Otrok: 

- sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja – valjanje, 

- spoznava geometrijska telesa, 

- prepoznava enake geometrijske oblike. 

Učna oblika: individualna. 

Učne metode: metoda demonstracije, razlage, pogovora in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: dva valjasta tulca, dve kocki, dva kvadra, dve krogli, igrače – kocke.  

Motivacija: 

Otroke pokličem k sebi in jim predstavim kotaljenje valja, najprej na modelu, nato še sama. 

Otrokom nato naročim, naj se kotalijo po igralnici tako kot valj.  

 

Slika 10: Stabilnost na krogli 
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Potek dejavnosti: 

Po gibalni motivacijski dejavnosti otrokom ponudim igrače – kocke, s katerimi sestavljajo in 

gradijo. Vsakega otroka posamezno pokličem k sebi in mu ponudim osem geometrijskih 

predmetov (dva valjasta tulca, dve kocki, dva kvadra in dve krogli). Pri vsaki obliki je eden 

izmed predmetov zavit v papir, naloga otroka pa je, da prepozna in združi predmete, ki so si 

enaki po obliki. 

Analiza dejavnosti: 

Gibalna motivacijska dejavnost je bila otrokom všeč, saj so se med seboj rahlo zaletavali in 

lovili drug drugega. Večina otrok se že zna kotaliti v obe smeri, dva najmlajša dečka pa sta pri 

tem potrebovala mojo pomoč. Otroke sem spodbujala, da so se kotalili v vse smeri. Nato sem 

jim ponudila kocke, s katerimi so se igrali, medtem ko sem vsakega posameznika poklicala k 

sebi. Pred vsakega otroka sem postavila osem geometrijskih predmetov, od tega so bili štirje 

predmeti, in sicer za vsako obliko po en predmet, zaviti v papir. Vsakega posameznika sem 

nato spodbudila, da si izbere najprej en predmet in skuša najti še en predmet, ki mu je po 

obliki enak. V večini primerov so otroci najprej izbrali eno izmed krogel in tudi vsi našli 

drugo kroglo, katere oblika je bila enaka prvemu prijetemu predmetu. Ob iskanju enakih oblik 

sem otroke seznanjala z imeni geometrijskih teles, katere so držali, in jih spodbujala, da 

poiščejo enak predmet po obliki. Vsi otroci, razen enega dečka, so prepoznali vse predmete po 

obliki in v večini brez moje pomoči. Omenjeni deček je odkril samo krogli. Otroka sem 

spodbujala, da poišče še ostale predmete, vendar ni želel. Ko sem ga poslala nazaj k igri s 

kockami, je od daleč opazoval naslednjo deklico, ki je bila na vrsti pri prepoznavanju 

predmetov. Deklica ni takoj našla enakih geometrijskih oblik, zato je deček prišel zraven ter ji 

to pokazal. Očitno mu ni bilo všeč, ko je bil izpostavljen, poleg tega pa sem ga takrat še 

fotografirala. Ponovno sem ga poklicala k sebe, vendar zopet ni želel sodelovati. Pri tej 

dejavnosti so me otroci presenetili, saj sem mislila, da bodo pri prepoznavanju potrebovali 

moje usmerjanje in pomoč. Prav tako sem mislila, da bodo enake geometrijske oblike 

prepoznali predvsem starejši otroci. Dejavnost sem izvedla za mizo, saj so bili otroci tako bolj 

pozorni in zbrani pri reševanju naloge. Z dejavnostjo sem bila zadovoljna in spoznala, da tudi 

najmlajši otroci zmorejo miselne dejavnosti.  

Otroci so se pri tej dejavnosti znova seznanjali z geometrijskimi telesi in njihovimi 

poimenovanji. Najpomembnejši cilj – prepoznavanje enakih geometrijskih oblik – je bil 

uspešno realiziran, saj so bili otroci pri tej dejavnosti zelo uspešni. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

ŠESTA DEJAVNOST 

Cilja: 

Otrok: 

- spoznava odtise dveh geometrijskih teles, 

- loči valj in kocko na ustrezno podlago glede na odtis. 

Učni obliki: frontalna in individualna. 

Slika 11: Iskanje enakih geometrijskih oblik – krogli 

Slika 12: Iskanje enakih geometrijskih oblik – kvadra 
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Učne metode: metoda demonstracije, razlage in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: modra tempera barva, dva valja, dve kocki, podlagi v obliki kvadrata in kroga. 

Motivacija:  

Otroke povabim na blazino, kjer jim ponovno predstavim valj in kocko. Najprej pomočim valj 

v modro tempera barvo in na list papirja odtisnem njegov odtis. Otroke seznanim, da z 

odtisom valja dobimo lik, in sicer krog. Nato odtisnem še ploskev kocke in otrokom povem, 

da z njenim odtisom dobimo lik, in sicer kvadrat.  

Potek dejavnosti: 

Individualno pokličem vsakega otroka k mizi, kjer imam pripravljeni dve podlagi v obliki 

dveh likov, kroga in kvadrata. Otroku ponudim dva valja in dve kocki ter ga spodobim, da 

razvrsti geometrijska telesa na ustrezno podlago. Otroku v pomoč in za lažjo odločitev glede 

razvrstitve geometrijskih teles ponudim odtisa, ki smo ju skupaj naredili v uvodnem delu. 

Analiza dejavnosti:  

Pri ponovni predstavitvi valja in kocke so otroci že sami poimenovali omenjena telesa. Valj 

sem pomočila v modro tempera barvo in na list papirja odtisnila njegovo ploskev. Otrokom 

sem pokazala, kaj je nastalo na listu, in jim razložila, da je to lik po imenu krog. Odtis valja si 

je dobro ogledal vsak otrok, kot tudi odtis kocke, pri kateri je nastal kvadrat. Nato sem 

pripravila mizo, na katero sem dala dve podlagi (eno v obliki kroga in drugo v obliki 

kvadrata), dva valja in dve kocki. Vsakega otroka sem posamezno poklicala k sebi in 

predstavila pripomočke ter razložila navodila dejavnosti. Valja in kocki sem položila na 

sredino mize in otroke spodbudila, da telesa ustrezno razporedijo na podlago. Vsi otroci so 

brez večjih težav takoj razporedili oba valja na okroglo podlago in obe kocki na kvadratno 

podlago. Razen dveh dečkov, ki sta pri razvrščanju vsa štiri telesa naprej razporedila na 

okroglo podlago. Ponovno sem jima pokazala odtise, ki smo jih skupaj odtisnili, in ju 

spodbudila, da preverita ustreznost dobljene rešitve. Po ogledu odtisov sta oba dečka 

razporedila kocki na ustrezno podlago. Dejavnost je potekal gladko, brez večjih težav. Otroci 

so me ponovno presenetili, saj sem pričakovala, da jim dejavnost ne bo šla tako gladko. 

Pričakovala sem tudi, da bodo otroci večkrat poizkušali razporediti posamezno telo in čakali 

na mojo reakcijo glede pravilnosti razporeditve, vendar se to ni zgodilo. Z dejavnostjo sem 

želela, da otroci spoznajo še eno lastnost geometrijskih teles, ki jih ločuje med seboj.  
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Slika 13: Razvrščanje kock na ustrezno podlago 

Slika 14: Razvrščanje geometrijskih teles na ustrezno podlago 
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SEDMA DEJAVNOST 

Cilji:  

Otrok: 

- posnema gibanje okroglih teles, 

- prek dotika spoznava okroglo in oglato telo, 

- vzpostavlja, vzdržuje in čuti zadovoljstvo v prijateljskih odnosih z ostalimi otroki. 

Učni obliki: delo v paru in frontalna. 

Učne metode: metoda razlage, demonstracije in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: okrogli in oglati predmeti, blazine, zgoščenka klasične glasbe.  

Motivacija:  

Po zajtrku otroke motiviram s telovadbo, in sicer s posnemanjem gibanja okroglih teles. 

Spodbudim jih k vrtenju, kotaljenju, poskokih, gibanju z boki, rokami in nogami.  

Potek dejavnosti: 

Otroke razdelim v pare, nekateri se najprej preizkusijo v vlogi maserja, ostali v vlogi 

obiskovalca masažnega salona, nato vloge zamenjamo. Vsakemu paru ponudim manjšo 

blazino in različne predmete oglatih in okroglih oblik. Vse otroke, ki se najprej preizkusijo v 

vlogi maserja, spodbudim k uporabi predmetov in masiranju z njimi. Vsak otrok poizkusi 

masirati z oglatim in okroglim predmetom. Po menjavi vlog otroke, ki masirajo, ponovno 

spodbudi k uporabi različnih predmetov. Masažo zaključimo s skupinskim ležanjem na 

blazinah in poslušanjem klasične glasbe. 

Analiza dejavnosti: 

Otroke sem motivirala s posnemanjem gibanja krogle v obliki jutranje telovadbe. Skupaj smo 

se kotalili, vrteli, skakali kot žogice, krožili z rokami, boki in nogami. Nato sem otrokom 

razložila, da bomo našo igralnico spremenili v masažni salon. Predstavila sem jim masažne 

pripomočke in jih razdelila v pare. Pri vsakem paru sem najprej določila otroka, ki je položil 

glavo na blazino in se prepustil masiranju drugega otroka v paru. Vsak otrok je imel na voljo 

oglat ter okrogel predmet in spodbudila sem jih k uporabi obeh. Vloge smo nato tudi 

zamenjali, nekateri otroci so se med seboj kar sami izmenjavali. Nekateri so se osredotočili in 

masirali predvsem predel hrbta, drugi pa so s predmeti masirali predel od nog do glave. Vsi 

otroci so bili pri tej dejavnosti vidno zadovoljni in sproščeni. Večini je bilo najbolj všeč 
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masiranje z okroglimi predmeti, saj so se lepo kotalili. Vsi so poizkusili masirati tudi z 

oglatimi predmeti, vendar njihova motivacija in vztrajnost ni bila tako dolga kot pri okroglih 

predmetih. Vsem otrokom so bili dotiki in masiranje prijetna in sproščujoča dejavnost. Po 

končani motivaciji za masiranje smo se skupaj ulegli na blazine in poslušali umirjeno klasično 

skladbo.  

Pri tej dejavnosti so otroci prek dotikala ločili oglato in okroglo telo, ob tem pa razvijali 

socialni in telesni stik z ostalimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Slika 15: Masaža z oglatim predmetom 

Slika 16: Masaža z okroglim predmetom 



45 
 

OSMA DEJAVNOST 

Cilja: 

Otrok: 

- spoznava geometrijska telesa, 

- išče, zaznava in uporablja različne možnosti pri reševanju problema. 

Učna oblika: individualna. 

Učne metode: metoda razlage, demonstracije in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: leseni gradniki, igrača vtikanka z lesenimi geometrijskimi telesi. 

Motivacija: 

Po zajtrku otrokom ponudim lesene gradnike različnih geometrijskih oblik. Spodbudim jih k 

sestavljanju in gradnji z njimi. 

Potek dejavnosti: 

Med prosto igro z lesenimi gradniki vsakega otroka posebej pokličem k sebi in mu predstavim 

vtikanko ter navodila igranja. Vsakemu ponudim različna geometrijska telesa, s katerimi 

skušajo najti ustrezno odprtino vtikanke.  

Analiza dejavnosti: 

Otroci so z lesenimi gradniki sestavljali hiške, stolpe in različne druge objekte. Bilo jim je 

všeč, da so sestavljene objekte podirali in lovili okrogle predmete, ki so se zakotalili po 

igralnici. Pri sestavljanju in gradnji sem jim pustila prosto pot. Med tem, ko so se igrali z 

lesenimi gradniki, sem vsakega posebej poklicala k sebi in mu ponudila vtikanko, ki je imela 

različne odprtine. Vsakemu sem ponudila nekaj različnih kvadrov, kock in valjev ter ga 

spodbudila, da je omenjena telesa vstavljal v ustrezne odprtine. Vsi otroci so brez težav 

najprej vstavili valje, več težav pa so jim povzročali kvadri različnih oblik. Nekateri otroci so 

potrebovali več časa za razporeditev vseh predmetov, drugi pa so nalogo rešili zelo hitro. 

Predvsem me je presenetil deček, ki je sicer najstarejši, ko je vse predmete brez moje pomoči 

ali usmerjanja pravilno vstavil, in to tako, da je takoj vedel, v katero odprtino sodi določen 

predmet. Glede na to, da sem si vtikanko izposodila od sosednje starejše skupine, sem 

sklepala, da se je deček že srečal s podobno igračo. Predvsem mlajši otroci so pri tej 

dejavnosti potrebovali več motiviranja in usmerjanja, vendar so vsi dejavnost uspešno 
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zaključili. Pri tej dejavnosti so otroci ponovno spoznavali različna geometrijska telesa in 

njihove lastnosti, ki se med seboj bistveno razlikujejo. Prav tako so ugotovili, da ima vsako 

geometrijsko telo svojo obliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

DEVETA DEJAVNOST 

Cilji: 

Otrok: 

- prek dotika prepoznava geometrijska telesa, 

- občutke ob dotiku prenese na dvodimenzionalno podlago – fotografijo, 

- razvršča geometrijske predmete na ustrezno podlago. 

Učna oblika: individualna. 

Učne metode: metoda razlage, lastne aktivnosti in metoda pogovora. 

Pripomočki: kartonske igrače, odpadna embalaža, vreča, sveča, Rubikova kocka, novoletni 

okrasek – bunkica, tri podlage s tremi geometrijskimi telesi. 

Motivacija: 

Otrokom po zajtrku ponovno ponudim kartonske kvadre in kocke ter odpadno embalažo 

različnih oblik. Spodbudim jih k igri in jih ob tem opazujem. 

 

Slika 17: Vstavljanje geometrijskih teles v ustrezno odprtino 
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Potek dejavnosti: 

Po opazovanju proste igre s kartonskimi igračami in odpadno embalažo vsakega otroka 

pokličem k sebi. Pred otroka postavim tri podlage, na katerih so geometrijska telesa: valj, 

kocka in krogla. Vsakemu otroku razložim, da se v vrečki skriva predmet, s katerim se mora 

dobro rokovati. Vsak predmet posebej skrijem v vrečko, in ko otrok zatipa vsak predmet, 

skuša svoje občutke ob dotiku oblike predmeta pokazati na slikah geometrijskih teles. Ko 

otrok pokaže na ustrezno fotografijo telesa, skupaj pogledava, kateri predmet se je skrival v 

vreči. Vsakega otroka po razkritju predmeta spodbudim, da predmet nato še razvrsti na 

ustrezno fotografijo glede na njegovo obliko.  

Analiza dejavnosti: 

Pri motivacijski dejavnosti sem se osredotočila na napredek otrok ob igri z različnimi 

predmeti geometrijskih oblik. Opazila sem, da so otroci pri gradnji in sestavljanju uporabili 

samo oglate predmete, s katerimi je to mogoče. Okrogle predmete pa so uporabili predvsem 

za kotaljenje in podajanje. Z vsemi dejavnostmi so otroci spoznali, da so si telesa med seboj 

različna in da z vsemi telesi ne morejo izvajati istih stvari. Pri glavni dejavnosti pa sem 

otrokom ponudila tri predmete, pri čemer sem vsakega posebej skrila v vrečko. Otroci pred 

tem niso videl predmetov, zato so nekateri kar malo oklevali, preden so roko potisnili v vrečo. 

Vsak je predmet, ki je bil skrit v vreči, dobro otipal in nato skušal pokazati na fotografijo z 

ustreznim geometrijskim telesom. Pri tej dejavnosti nisem imela pretiranih pričakovanj glede 

uspešnosti, saj je bila dejavnost zahtevna, potrebni sta bili zbranost in koncentracija, kar pri 

najmlajših otrocih še ni tako razvito.  

Kot pri vseh ostalih dejavnostih so me otroci ponovno pozitivno presenetili, saj so bili zelo 

uspešni. Predvsem najstarejši otroci, ki tudi že malo govorijo, so bili pri vseh odkritih 

predmetih uspešni in brez težav pokazali na fotografijo otipanega telesa, kot tudi razvrstili 

predmete na ustrezne fotografije. Nekateri so imeli pri prepoznavi predmetov malo težav, zato 

sem jih sama spodbujala in se z njimi pogovarjala o oblikah predmetov. Za tri otroke je bila 

dejavnost kar težka, zato sem jih spodbujala, da so večkrat otipali predmete. Večina otrok je 

dejavnost rešila brez večjih težav, dva otroka pa sta prepoznala samo novoletno bunkico in jo 

pokazala na fotografiji kot kroglo.  
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Z dejavnostjo sem želela, da otroci prepoznajo geometrijska telesa, tudi če jih ne vidijo, in s 

tem ponovno povežejo, da ima vsako telo svojo obliko in svoje lastnosti, po katerih jih med 

seboj ločimo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 18: Tipanje skritih predmetov v vreči 

Slika 19: Razvrščanje skritih predmetov na ustrezno 

slikovno podlago 
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ZAKLJUČNA DEJAVNOST – UGOTAVLJANJE ZNANJA 

Cilji: 

Otrok: 

- rabi izraze za poimenovanje geometrijskih teles, 

- razvršča geometrijske predmete po obliki, 

- spoznava, da ima vsak predmet, s katerim se rokuje in ga obdaja, svojo obliko. 

Učni obliki: frontalna in individualna. 

Učne metode: metoda razlage, demonstracije, pogovora in metoda lastne aktivnosti. 

Pripomočki: škatle s slikovnim prikazom, različni predmeti v obliki kvadra, kocke, valja in 

krogle. 

Motivacija: 

V jutranjem krogu otrokom ponovno predstavim štiri geometrijska telesa, ki smo jih spoznali 

med vsemi dejavnostmi. Ob prikazu teles z otroki ponovimo, katero telo se kotali in katero ne. 

Vsa telesa razen krogle umaknem in otroke spodbudim, da si jo med seboj podajajo, med tem 

pa ponavljamo izštevanko, ki jo otroci že poznajo. 

Potek dejavnosti:  

Po motivacijski dejavnosti z otroki ostanemo v krogu. Pred otroke najprej postavim dve škatli. 

Na prvi škatli je fotografija žoge in na drugi fotografija embalažnega tetrapaka. Na sredino 

postavim različne predmete, ki so v obliki krogle in kvadra. Vsakega posameznika pokličem 

na sredino kroga in ga spodbudim k razvrstitvi geometrijska predmeta v ustrezno škatlo. Vsak 

otrok skuša razvrstiti vsaj en predmet glede na obliko. Nato je sledila zamenjava škatel. Pred 

otroka postavim škatlo s fotografijo pekovskega valja in škatlo s fotografijo igralne kocke. 

Ponovno razporedim po tleh različne predmete v obliki kocke in valja. Vsak otrok ponovno 

razporedi vsaj enega izmed predmetov na tleh v ustrezno škatlo glede na obliko. Ob sami 

dejavnosti otroke spodbujam k poimenovanju geometrijskih teles glede na obliko predmeta, ki 

ga drži v roki. 

Analiza dejavnosti: 

V jutranjem krogu smo skupaj poimenovali štiri geometrijska telesa, in sicer valj, kocko, 

kroglo in kvader. Otroci so pri prepoznavanju znali sami poimenovati kroglo in kocko, pri 

valju in kvadru pa sem jim pomagala z začetnimi črkami, nato pa so besedi izpeljali sami. 
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Vprašala sem jih, ali se kocka in krogla kotalita, in njihov odgovor je bil najprej pritrdilen. 

Skupaj smo se pogovorili in prišli do zaključka, da se kocka in kvader ne kotalita tako, kot se 

kotalita krogla in valj. Vse geometrijske predmete sem nato pospravila, pustila sem samo 

kroglo. Otroke sem spodbudila k podajanju s kroglo, med tem pa smo ponavljali izštevanko 

Am bam, ki jo otroci že poznajo. Bilo jim je zelo všeč, saj smo si skušali kroglo čim hitreje 

podajati.  

Nato je sledila skupna dejavnost. Na sredino kroga sem najprej postavila dve škatli, ki sta 

imeli vsaka svojo fotografijo. Prva škatla je imela fotografijo nogometne žoge, na drugi pa je 

bila fotografija embalažnega tetrapaka. Vsem skupaj sem razložila, da si vsak izbere enega 

izmed predmetov, ki sem jih položila na tla, in skuša izbrani predmet razvrstiti glede na 

obliko v ustrezno škatlo. Ko je vsak otrok izbral predmet, sem ga vprašala, kakšne oblike je in 

kateremu predmetu na fotografiji je podoben – žogi ali tetrapaku. Večina otrok pri razvrščanju 

ni imela večjih težav. Vsi so predmete prepoznali in jih ustrezno razporedili. Razvrščanje 

predmetov na okroglo in kvadratno obliko smo ponovili dvakrat. Nato sem predmete 

pospravila in jih zamenjala z drugimi predmeti, ki so bili v obliki kocke in valja. Prav tako 

sem zamenjala škatli, na katerih pa sta bili sedaj fotografija pekovskega valja in fotografija 

igralne kocke. Ponovno sem otrokom ponovila navodila dejavnosti in vsakega posebej 

poklicala na sredino kroga, kjer si je izbral predmet in ga skusil ustrezno razvrstiti. Tudi tokrat 

smo dejavnost ponovili dvakrat. Ponovno so otroci ustrezno razporedili predmete glede na 

obliko, razen dveh dečkov, ki sta predmeta najprej razporedila v napačno škatlo. Skupaj smo 

se pogovorili in ugotovili, da predmeta po obliki nista podobna fotografiji na škatli, ter ju 

razvrstili v drugo škatlo.  

Čeprav je dejavnost potekala brez večjih težav, je večina otrok pred razvrstitvijo predmeta 

potrebovala kar nekaj časa, saj so si najprej dobro ogledali fotografiji in predmet, ki so ga 

držali v roki, in ga nato skušali ustrezno razvrstiti. Med tem sem otroke ves čas spodbujala, 

jim zastavljala vprašanja in za pomoč prosila ostale otroke. Skupaj smo dejavnost uspešno 

izpeljali, zato sem jo želela še nadgraditi. Pred otroke sem postavila vse štiri škatle in po tleh 

razporedila vse predmete, ki smo jih že prej razvrščali. Nato sem otroke ponovno spodbudila, 

da si izberejo enega izmed predmetov na tleh in ga razporedijo v eno izmed štirih škatel. Ta 

dejavnost pa je bila za otroke pretežka, saj je večina otrok neustrezno razporedila predmete. 

Pravilno so razporedili samo predmete v obliki krogle, največ težav pa so jim povzročala 

oglata telesa, saj so med seboj pomešali kvadratne in kockaste predmete. Ko je vsak otrok 

prišel vsaj enkrat na vrsto, smo dejavnost zaključili in skupaj pospravili.      
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Kljub temu, da smo pri tej dejavnosti potrebovali malo več časa, so vsi otroci prišli do 

uspešnega zaključka. Podobne dejavnosti bomo v prihodnje še ponavljali, saj so otroci 

najmlajša starostna skupina, in z vajo ter ponavljanjem bodo kmalu usvojili želeno znanje. 

Otroci so me skozi vse dejavnosti pozitivno presenetili in tudi pri tej dejavnosti, ki je bila 

glede na njihovo starost in razvoj zahtevna, so bila moja pričakovanja zadovoljena. Otroci so 

spoznali, da so si predmeti po obliki lahko podobni ali pa popolnoma različni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

             

Slika 20: Razvrščanje predmetov po obliki: krogla – kvader 

Slika 21: Razvrščanje predmetov po obliki: kocka – valj 
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6.3. POVZETEK UGOTOVITEV 

Z učnim pristopom sem prišla do odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila 

pred izvajanjem raziskovalnega oziroma učnega pristopa. Odgovori, ki sem jih pridobila, v 

večini potrjujejo moje začetne hipoteze. 

Prvo raziskovalno vprašanje: Ali otroci prepoznajo geometrijska telesa in v kolikšni meri? 

Večina otrok se je z geometrijskimi telesi seznanila prvič. Skozi vse izvedene dejavnosti so 

otroci pridobili nova spoznanja in bili ob koncu učnega pristopa uspešni pri prepoznavanju in 

ločevanju geometrijskih teles (krog, valj, kocka, kvader). Vsi otroci so bili pri izvedeni 

dejavnosti uspešni, z večkratnim ponavljanjem pa bi prepoznavanje geometrijskih teles še bolj 

izpolnili. Mojo hipotezo, ki prav, da bodo otroci skozi dejavnosti vedno bolje prepoznavali 

geometrijska telesa in bodo uspešnejši  pri reševanju geometrijskih problemov, lahko potrdim. 

Otroci so se pri dejavnostih pogosto srečevali s principom učenje iz napak, kar pa jim je 

dajalo notranjo motivacijo in željo po uspešni rešitvi naloge in zadovoljstvu.   

 

Drugo raziskovalno vprašanje: Katera nova spoznanja bodo otroci pridobili po izvedenem ste 

učnem pristopu?  

Z dejavnostmi so otroci pridobili nova spoznanja glede lastnosti geometrijskih teles, ki so 

vezana na oglata in okrogla telesa. Otroci so spoznali, da se okrogla telesa kotalijo, za razliko 

od oglatih, ki nimajo te lastnosti. Prav tako so prišli do spoznanja, da lahko telesa med seboj 

ločimo po obliki, odtisu in dotiku. Moja hipoteza, da bodo otroci spoznali in prepoznali 

različna geometrijska telesa ter jih glede na njihove lastnosti ločili na okroglo in oglato, se je 

izkazala za pravilno oz. resnično. Spoznanja, ki so jih otroci pridobili, so bila načrtovana 

primerno njihovi starosti ter razvoju in so jim hkrati nudila nove izzive.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje: Katere dejavnosti z geometrijskimi telesi bodo otroke najbolj 

pritegnile? 

Prek učnega pristopa je kot geometrijsko telo največ zanimanja prevzela krogla kot tudi vse 

dejavnosti, povezane z njo. Predvsem so bile otrokom všeč dejavnosti, ki so zahtevale njihovo 

gibalno aktivnost. To so bile dejavnosti, vezane na podajanje, kotaljenje, prenašanje, in 

različne druge oblike gibanja. Glede na starost otrok je bilo pričakovati veliko zanimanja za 

dejavnosti, kjer so se otroci lahko rokovali z geometrijskimi predmeti, zato sem večino 

dejavnosti izpeljala v tej smeri. Mojo hipotezo, da bodo otroke najbolj pritegnile dejavnosti, 

povezane z dotikom, in dejavnosti s kroglo, lahko potrdim.  
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7. ZAKLJUČEK  

Geometrijska telesa so pomemben člen matematike, s katerimi otrok vstopa v svet geometrije. 

Prek geometrijskih teles se otrok seznanja z ostalimi členi geometrije, ki so potrebni za 

razumevanje različnih lastnosti geometrijskih teles. Geometrijska telesa so torej nepogrešljiv 

pojem v vsakdanjem življenju kot tudi pri bivanju v vrtcu.   

Pomembno je, da otrokom dopustimo samostojno raziskovanje in odkrivanje novih spoznanj, 

ob tem pa izkoristimo njihovo zanimanje. Otroci so sami po sebi raziskovalci, vedno 

pripravljeni na nove izkušnje, in to se je izkazalo tudi pri mojem učnem pristopu, saj so bili 

vedno zainteresirani in pripravljeni na sodelovanje. Kljub nekaterim težjim dejavnostim sem 

skušala zagotoviti, da je bilo za otroke vse na nivoji igre in ne učenja. Najpomembnejše pa mi 

je bilo, da so otroci pri dejavnostih uživali in pridobili nove izkušnje, ki jih bodo lahko 

uporabili v nadaljnjem življenju.  

V diplomskem delu sem se osredotočila na matematično področje, saj menim, da je 

matematika kot eno izmed področij Kurikuluma premalo obravnavano v vrtcih oziroma je 

redko načrtovana kot samostojna dejavnost. Z izvajanjem dejavnosti v najmlajši starostni 

skupini sem dokazala, da so tudi malčki lahko uspešni in dejavni na matematičnem področju, 

če jim omogočimo čas, prostor in primerne materiale, s katerimi se lahko spoprimejo.  

Ob izvajanju dejavnosti sem ugotovila, da je najpomembnejši pristop in motivacija s katero 

vzgojitelj pripravi otroka do tega, da se sooči z novimi izzivi. Aktivnosti v vrtcu, ki so 

spontane in načrtovane, naj bi otroku omogočale spoznanje, da je matematika vedno prisotna 

in del njega samega. Vzgojitelj ob tem skrbi, da je otrok vedno aktiven, se ne dolgočasi in 

predvsem doživlja zadovoljstvo ob izvajanju aktivnosti.   

S samim učnim pristopom sem tudi sama pridobila nove izkušnje in znanje, ki ga bom s 

pridom uporabljala v prihodnji poklicni karieri.   
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