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POVZETEK 

 

Misel na matematiko nam v spomin prikliče težke enačbe in formule, ampak če dobro 

premislimo, matematiko srečamo na vsakem koraku in je prav zabavna. Otroci se z njo 

seznanijo že v predšolskem obdobju, vzgojitelji pa jo s pomočjo ostalih kurikularnih področij 

predstavijo kot prijetno in zanimivo. Prav medpodročno povezovanje omogoča zabavno 

učenje, ki preko igre zahteva aktivno sodelovanje otroka, s tem pa si otrok gradi nova 

spoznanja, izkušnje in občutke. V teoretičnem delu so opisani razvoj in učenje predšolskega 

otroka, oblike in metode pedagoškega dela, medpodročno povezovanje in posamezna 

področja kurikuluma. V empiričnem delu je predstavljenih pet dejavnosti (načrtovanje in 

analiza izvedbe), ki temeljijo na medpodročnem povezovanju, globalni cilj pa je s področja 

matematike. Namen teh dejavnosti je bil predstaviti načine in pomen medpodročnega 

povezovanja v predšolskem obdobju ter načrtovati, izvesti in analizirati dejavnosti, ki 

povezujejo področje matematike z več področji kurikuluma za vrtce v skupini najmlajših 

otrok. 

 

Ključne besede: medpodročno povezovanje, matematika v vrtcu, aktivno učenje, igra, 

gibanje, jezik, umetnost, družba, narava. 

 





ABSTRACT 

 

Interdisciplinary correlation in the project "Ball" with toddlers 

 

The first thing that comes to mind when hearing the work mathematics are difficult equations 

and formulas. However, on second thought, mathemathics is everywhere and actually quite 

fun. Children become acquainted with it already in the preschool period and their teachers can 

make it pleasant and interesting with the help of cross-curricular topics. Interdisciplinary 

correlation renders learning more fun because it encourages the child to be engaged through 

play, thus gaining new knowledge, experience and sensations. The theoretical part of the 

thesis outlines the development and learning of preschool children. It touches on the types and 

methods of pedagogical work, interdisciplinary correlation and individual areas of the 

curriculum. As for the empirical part, it presents five activities (planning and analysis of their 

implementation) that are based on interdisciplinary correlation and share a global goal that is 

related to mathematics.  The purpose of the activities was to demonstrate the types and 

significance of interdisciplinary correlation in the preschool period and to plan, implement 

and analyse the activities that would connect mathematics with several areas of the 

kindergarten curriculum for the youngest group of children. 

 

Keywords: interdisciplinary correlation, mathematics in kindergarten, active learning, play, 

movement, language, art, society, nature. 
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UVOD 

 

Matematika je vpletena v vsakdanje življenje v vrtcu. Otroci poiščejo in si obujejo svoje 

copate, pri kosilu delijo pribor prijateljem, se igrajo z žogami, štejejo metulje na travniku in se 

orientirajo v prostoru. V povezavi z ostalimi področji kurikuluma – gibanje, jezik, umetnost, 

družba in narava − jo otroci spoznavajo in občutijo kot nekaj zanimivega in zabavnega.  

 

Z aktivnim sodelovanjem otrok pridobi neposredne izkušnje in s tem trajnejše znanje, ki mu 

koristi na poti življenja. Ob tem uri strategije mišljenja in reševanja problemov, hkrati pa 

oblikuje sebe in svojo osebnost.  

 

Želene informacije otrokom lahko prenesemo na več načinov in najbolj primeren način v 

vrtcu je zagotovo igra. Igra je primarna dejavnost in potreba predšolskih otrok, ob kateri se 

zabavajo in občutijo ugodje. Otroci se med igranjem ogromno naučijo, ne da bi se tega sploh 

zavedali, saj igra zahteva aktivno sodelovanje, razmišljanje, raziskovanje ipd.  

 

Matematika me je zaradi njene raznolikosti prevzela že na začetku dela v vrtcu. Ko sem se 

seznanila še z medpodročnim povezovanjem, je padla odločitev o temi diplomskega dela. 

Kljub na videz težkim področjem sem se želela preizkusiti v seznanjanju otrok z 

matematičnimi pojmi v smiselni povezavi z ostalimi področji kurikuluma, ki je prilagojeno 

starosti, sposobnostim in interesom otrok. 
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1 RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Otrokov razvoj je zelo dinamičen proces, soodvisen od dednosti in okolja, na ravni fizičnega 

in socialnega okolja (Marjanovič Umek, 2001). Poteka po določenih zakonitostih, torej 

moramo slediti le tem in tako pomagati rasti. Sicer so v prvih letih pogoste individualne 

razlike, vendar je v večini vse v okvirjih normale (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

Otroški razvoj pa ima mejnike oz. t. i. kritična obdobja. To so obdobja, ko je otrok najbolj 

dovzeten za učenje določenih stvari (npr. učenje hoje, govora ipd.) (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010).  

 

Marjanovič Umek (2001) je zapisala nekaj bistvenih značilnosti razvojnopsiholoških teorij, na 

katere se največkrat opirajo avtorji različnih konceptov, in iz njih izpeljanih modelov 

predšolske vzgoje: 

 Piageteva teorija razvoja mišljenja: razvoj poteka po zaporednih, kronološko 

opredeljenih stopnjah (zaznavno-gibalna, preoperativna, konkretno operativna in 

formalno operativna stopnja oz. obdobje). Skozi te stopnje gre vsak otrok, 

individualne razlike so le v času, kdaj se določena stopnja pojavi. Učenje se začne s 

prepoznavanjem problema. Pomembno je otrokovo okolje, ki vključuje aktivno 

raziskovanje in interakcije (z odraslimi, vrstniki, različnimi materiali); 

 socio-kulturološka teorija mišljenja (Vigotski): učenje bi moralo biti korak pred 

razvojem in ga na ta način spodbuditi. Pomembno je socialno učenje (z vrstniki in 

odraslimi) in jezik; 

 Brunerjeva kognitivna teorija: otrok obdela informacije, ki jih dobi iz okolja, preko 

treh ravni, s pomočjo katerih oblikuje predstavo: aktivnost, slika in jezik. Najprej jih 

razume na intuitivni ravni, kasneje jih pretvori v zahtevnejšo raven. Pomembno vlogo 

ima socialno učenje. 

 

»Večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje posebej poudarja otroka kot središče oz. 

izhodišče vzgojnega dela v vrtcu in v tem kontekstu razvojno ustrezne programe oz. kurikule« 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 28). 
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Marjanovič Umek (2001) je opisala nekaj splošnih načel otrokovega razvoja, ki so 

vzgojiteljem v pomoč: 

 za razvoj sta pomembna dednost in okolje; 

 prepletanje kakovostne in količinske spremembe; 

 za razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima; 

 povezanost razvojnih področij (čustveno, socialno, gibalno, spoznavno področje); 

 v razvoju so napredki in nazadovanja; 

 individualne razlike; 

 kritična obdobja; 

 za razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti. 

 

1.1 Učenje skozi igro 

 

Beseda učenje nas običajno spomni na prebiranje knjig ali šolo. Vendar, kot navajata 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010), moramo na učenje gledati širše − predšolski otroci se 

učijo skozi vsakodnevno igro v vrtcu in doma. So radovedni in jih učenje veseli. Prav zato 

morajo vzgojitelji načrtovati programe, ki bodo otroke spodbudili k ustvarjanju in odkrivanju 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

Igra je najpomembnejša dejavnost v otrokovem razvoju, saj se v njej prepletajo področja 

otrokovega razvoja (Marjanovič Umek, 2001). Poleg spontane igre v vrtcih vzgojitelj 

organizira igro kot metodo dela in jo natančneje načrtuje. Ta način dela v vrtcih prevladuje. 

Kot razlagata Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010), je igra za otroke dober motivator, z njo pa 

pridobijo nova znanja in utrjujejo že znano.  

 

Ampak kaj pravzaprav je igra? Igra se po nekaterih lastnostih loči od ostalih dejavnosti in ni 

le osnovna dejavnost otroka – je potreba in pogoj, da se otrok psihično in fizično razvija. Po 

eni strani je vrsta igre odvisna od otrokove starosti, po drugi strani pa se z igro razvija in 

oblikuje.  

 

»Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje 
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vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju« (Bahovec, 2011, str. 19). 

 

Znanih je več klasifikacij otroških iger. V Sloveniji najbolj razširjena je Toličičeva 

klasifikacija (1961), ki je predstavljena v naslednji tabeli. 

 

Tabela 1: Klasifikacija otroških iger po Toličiču (Marjanovič Umek, 2001) 

VRSTA IGRE KDAJ PREVLADUJE ZNAČILNOSTI 

Funkcijska igra 
V prvem in drugem letu 

starosti 

Otrok razvija svoje osnovne funkcije 

(prijemanje, metanje, vzpenjanje ipd.) 

Domišljijska oz. 

simbolna igra 
V drugem letu starosti 

Vključuje simbolne dejavnosti, igro 

vlog (otrok se pretvarja, da pije iz 

kozarčka ipd.) 

Dojemalna igra  Otrok posluša, opazuje, posnema ipd. 

Ustvarjalna igra  Otrok piše, riše, oblikuje, gradi ipd. 

 

Igra ima pomembno vlogo pri razvoju otroka, še posebej v predšolskem obdobju. Nekaj 

vplivov igre na razvoj je zapisala Batistič Zorec (2002): 

 razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti; 

 kognitivni razvoj (zaznavanje, govor, raziskovanje, reševanje problemov); 

 emocionalni razvoj (čustva, želje); 

 socialni in moralni razvoj (sodelovanje, razumevanje, usvajanje družbenih pravil); 

 osebnostni razvoj (avtonomnost, samopodoba). 

 

Kot so zapisale Devjak, Berčnik in Plestenjak (2008), nimajo vsi vzgojni koncepti, ki jih 

poznamo, enakega mnenja in pristopa glede učenja otroka: 

 M. Montessori je trdila, da se otrok ne uči, ampak da se oblikuje in gradi svoje znanje 

preko izkušenj. Otrok si aktivnost izbere prostovoljno, vsaka pa ga bo pripravila na 

življenje.  

 L. Malaguzzi, ki je utemeljitelj pristopa Reggio Emilia, zagovarja dejstvo, da je otrok 

individualni subjekt. Otrok se ne poučuje o nečem, česar bi se lahko naučili sami – 

torej je vloga odraslega ta, da pomaga oblikovati prava vprašanja, in ne posredovanje 

znanj, informacij. Odgovore in poti za reševanje problemov otrok išče sam.  
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 S. Neill, utemeljitelj Summerhillskega vzgojnega koncepta, je dajal velik poudarek na 

igro. Otroštvo je obdobje igre in igre se ne more naveličati noben otrok. V svojem 

konceptu ne zagovarja avtoritete in daje svobodo in izbiro otrokom. Bistvo učitelja v 

šoli Summerhill je, da otroke nauči, kako naj učijo sami sebe. 

 R. Steiner, ki je oblikoval valdorfski vzgojni koncept, meni, da je pomembno 

posnemanje. Odrasli v otrokovi okolici naj mu pokažejo, kaj naj oponaša oz. posnema. 

Otroci se učijo in razvijajo preko igre, ki je najmočnejše doživetje v naravnem 

posnemanju odraslih (slikanje, kuhanje, šivanje, grajenje ipd.).  

 

1.2 Zorenje in učenje predšolskega otroka 

 

»Zorenje je dedno zasnovan fiziološki proces rasti oz. razvoja organizma, ki ima osnovo v 

genih in poteka pri vsakem človeku v točno določenem zaporedju« (Marentič-Požarnik, 2003, 

str. 26). Seveda pa se pri posameznikih hitrost zorenja razlikuje. Zorenje in učenje se tesno 

prepletata, zato ju težko ločimo (Marentič-Požarnik, 2003). 

 

S pomočjo učenja se izobrazimo in razvijemo svoje navade, veščine, stališča in ne nazadnje 

tudi osebnost. Učenje je zmožnost, da spremenimo obnašanje na podlagi svojih neposrednih 

izkušenj (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Z učenjem pri predšolskem otroku ne smemo niti prehitevati niti zamujati – prehitevanje ne 

doseže želenega učinka, zamujanje pa je težavno zato, ker tako zamudimo kritična obdobja 

(Musek in Pečjak, 2001).  

 

»Predšolski otrok se uči celostno. Prek čutil prejema različne informacije, ki jih v povezavi s 

čustvenim doživljanjem in razmišljanjem spreminja v nova znanja in spretnosti« (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 70). Ravno zaradi pomembnosti čutil naj bi vzgojitelji 

omogočili čim več neposrednih izkušenj. Teh izkušenj so otroci deležni le na začetku 

šolskega sistema – višje v šolskem sistemu jih zamenjajo posredne, simbolične izkušnje 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

Zavedati se moramo, da se otrok ne uči le preko skrbno načrtovanih dejavnostih, ampak tudi v 

interakcijah z vrstniki in odraslimi ter skozi igro, dnevno rutino. Pomembno je tudi 
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povezovanje z vsakodnevnim življenjem otrok, njihovim okoljem in družinami (Batistič 

Zorec, 2003).  

 

1.2.1 Aktivno učenje 

 

Kaj pravzaprav je aktivno učenje? To je učenje preko neposrednih izkušenj in izpeljevanje 

pomena iz njih skozi razmišljanje. Na ta način otroci gradijo, in širijo znanje, ki jim pomaga 

razumeti svet okoli njih (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Moč aktivnega učenja pa izhaja iz otrok samih, njihove radovednosti in prirojene želje po 

raziskovanju. Otroci zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore – prav zato je zelo pomembna 

interakcija med odraslim in otrokom. Pomembno je, da odrasli podpiramo in spodbujamo 

otroke pri odkrivanju, raziskovanju in igri, saj bomo tako pripomogli k aktivnemu učenju in s 

tem razvoju otroka. Ko nam otrok nekaj razlaga in pripoveduje, ga pozorno poslušamo in 

utemeljeno komentiramo. To otroku omogoča, da samostojno izraža svoje misli in občutja, se 

odloča o smeri in vsebini pogovora in med pogovorom izkusi sodelovanje ter partnerstvo 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Primer aktivnega učenja je seznanitev z oglatimi in okroglimi predmeti. Vzgojitelj organizira 

učno okolje in otrokom ponudi predmete različnih oblik. Otrok bo z lastno aktivnostjo prišel 

do spoznanja, da se nekateri predmeti kotalijo, drugi ne. Med igro si bo zastavljal različna 

vprašanja (Zakaj se žoga kotali? Zakaj se kocka ne kotali?) in iskal odgovore (Žoga je 

okrogla, nima robov. Kocka ima robove – ni enake oblike kot žoga).  

 

1.3 Oblike pedagoškega dela 

 

V skupini so otroci z različnimi osebnostmi, sposobnostmi in zanimanji. Vzgojitelj se mora 

vsakič znova odločati, na kakšen način bo delal s skupino, da bodo želeni in zastavljeni cilji 

doseženi (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  
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1.3.1 Frontalna učna oblika 

 

Frontalna oz. skupna učna oblika poteka takrat, ko dela vzgojitelj z vsemi otroki naenkrat oz. 

s celotno skupino. S to obliko dela bomo želene informacije oz. snov predali v kratkem času. 

Neprimerna je za heterogene skupine, saj niso vsi otroci na podobni stopnji spretnosti in znanj 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Ta oblika pedagoškega dela je najstarejša, prav zato jo 

je težko zamenjati z drugimi oblikami. Najpogosteje jo uporabljajo učitelji in vzgojitelji, ki 

menijo, da je za pedagoško delo dovolj le stroka oz. strokovno znanje iz znanosti (Tomić, 

1997). 

 

 

Slika 1: Frontalna učna oblika (Tomić, 1997, str. 119) 

 

1.3.2 Skupinska učna oblika 

 

Pri tej obliki dela vzgojitelj otroke razdeli na manjše skupine. Za vsako skupino načrtuje 

dejavnosti, pripravi potreben material, otroke vodi, spodbuja. Delo v manjši skupini lahko 

poteka skupno (celotna skupinica rešuje neko nalogo) ali pa delo opravlja vsak otrok zase. S 

to obliko dela otroke navajamo na sodelovanje z drugimi (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010). Da posamezna skupina reši dani problem, mora med seboj komunicirati. Tako si 

izmenjujejo informacije in gradijo nova spoznanja (Tomić, 1997). 

 

 

Slika 2: Skupinska učna oblika (Tomić, 1997, str. 130) 
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1.3.3 Individualna učna oblika 

 

Že samo ime nam pove, da gre za obliko dela, kjer vzgojitelj dela s samo enim otrokom 

hkrati. Zahtevnost in tempo reševanja naloge se tako prilagodita vsakemu otroku. Sicer 

porabimo več časa, vendar je zaradi lažje individualizacije precej pogosta oblika dela v vrtcih 

– predvsem pri mlajših (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

 

Slika 3: Individualna učna oblika 

 

1.3.4 Delo v dvojicah 

 

Delo v dvojicah ali tandemu pomeni, da skupaj delata dva otroka – podobnih starosti ali bolj 

izkušen otrok z mlajšim. Pri takšni obliki dela se otroci učijo sodelovanja in medsebojne 

pomoči (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

 

Slika 4: Delo v dvojicah (Tomić, 1997, str. 123) 

 

1.4 Projektno delo v vrtcu 

 

Projektno delo je oblikoval W. H. Kilpatrick v začetku 20. stoletja, do danes pa se je že 

nekoliko spremenilo. Gre za načrtno izvajanje vnaprej projektiranega dela (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010). »Je način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati in delati 

projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo« (Novak, 2009, str. 13).  
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V vrtcu ločimo 4 vrste projektov (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010): 

 projekt vzgojitelja: pobudnik je vzgojitelj, ki vnaprej določi temo, pri tem pa upošteva 

vsa področja otrokovega razvoja, integracijo vzgojnih področij in načelo 

sistematičnosti in postopnosti; 

 projektno delo z otroki prvega starostnega dela: projekt pripravi vzgojitelj v 

sodelovanju s starši. Otroci sodelujejo v fazi izvedbe po svojih zmožnostih; 

 projektno delo z otroki drugega starostnega obdobja: vzgojitelj le okvirno predvidi 

temo in cilje, sam projekt pa dokončno sooblikujejo otroci; 

 projekt na pobudo otrok: vzgojitelj skupaj z otroki pripravi projekt na temo, ki so jo 

predlagali otroci. Ta oblika projekta je pomembna, saj se tako otroci počutijo opažene 

in upoštevane. 

 

Vsa projektna dela zajemajo 4 faze: oblikovanje pobude in končnega cilja, načrtovanje 

izvedbe, izvajanje in evalvacijo izvedbe (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

Projektno delo vpliva tudi na interakcijo in odnose med otroki in odraslimi. Pri projektih je 

sodelovanje otrok in odraslih pomembno, zato se na ta način krepijo in razvijajo medsebojni 

odnosi (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Poleg projektnega dela pa v vrtcu srečamo tudi druge metode dela, ki se lahko uporabijo 

znotraj projektnega dela in se med seboj tesno prepletajo. 

 

Metoda praktičnega dela se nanaša na tri spoznavne funkcije – opazovanje, mišljenje in 

prakso. Zajema izdelovanje različnih izdelkov ali pa opazovanje izdelovanja izdelka pri drugi 

osebi (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

Dejavnosti v vrtcu lahko popestrimo z lutko. Je zelo dober medij med vzgojiteljem in 

otrokom in prav tako med otroki samimi. Predaja želene informacije, poje, nastopa, pleše, 

hkrati pa spodbuja medsebojne odnose, sprošča vzdušje v skupini, daje možnost izražanja 

čustev, rešuje konflikte in da neko magično energijo (Korošec, 2013). 

 

Pri metodi opazovanja gre za, kot pove že poimenovanje samo, otrokovo opazovanje nečesa. 

To opazovanje se lahko zgodi načrtovano ali spontano. Ob opazovanju vzgojitelj vodi 
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pogovor in postavlja vprašanja, s katerimi otroke spodbuja k natančnejšemu opazovanju 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

Metoda eksperimenta je zelo uporabna pri odgovarjanju na otrokova vprašanja »Zakaj?«. Ta 

metoda otroka motivira, ker v njej lahko aktivno sodeluje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010). Otroci eksperiment doživijo čustveno, z njim pa pridobijo nove izkušnje, znanja. 

Bistvo te metode je, da otrok izvaja različne eksperimente in s tem odgovarja na svoja 

vprašanja (Poljak, 1990).  

 

Govor je za človeka zelo pomemben, saj s tem izražamo interese, želje, potrebe, čustva. 

Ravno zato je metoda pripovedovanja ena najpomembnejših metod pri vzgojno-

izobraževalnem delu. Vzgojitelj otrokom pripoveduje pravljice, pesmi, svoja doživetja in 

izkušnje. Da otroke pritegne oz. motivira, mora govoriti doživeto in s poudarki ter primerno 

hitrostjo. Otrok s poslušanjem krepi besedni zaklad, poveča govorno ustvarjalnost in 

izražanje, spodbudi razmišljanje in se ne nazadnje zabava in veseli (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010).    

 

2 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 

 

Predšolski otroci svet doživljajo celostno in na to dejstvo vzgojitelj ne sme pozabiti. Seveda 

pa tako delo ni lahko, saj mora vzgojitelj poznati specifičnosti posameznih področij, ki so v 

neki dejavnosti povezana, hkrati pa mora vzpostaviti smiselne povezave (Hodnik Čadež, 

2004). 

 

Celostno učenje in prepletanje področij je najlažje doseči z medpodročnim povezovanjem, 

zaradi česar je to pomembno. S tem spodbujamo otrokovo ustvarjalnost, lahko pa služi kot 

učinkovito motivacijsko sredstvo. Otrokom omogoči spoznavanje nove snovi z več vidikov in 

povezovanje informacij oz. spoznanj (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). 

 

Medpodročno povezovanje je pravzaprav didaktični pristop, ki otroke pripravi na 

vseživljenjsko učenje. Uporabimo ga takrat, ko je to smiselno in ko za to obstajajo razlogi in 

ustrezne možnosti (Štemberger, 2008). Se pa, kot navaja Hodnik Čadež (2008), razlikuje od 
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ostalih učnih strategij, saj povezuje učne vsebine in skuša posamezno vsebino predstaviti čim 

bolj celostno.  

 

Medpodročno povezovanje spodbuja tudi Kurikulum za vrtce, natančneje načelo horizontalne 

povezanosti, ki poudarja »povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri 

tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej 

značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja ipd.« (Bahovec, 

2011, str. 14).  

 

Prednosti medpodročnega povezovanja so (Hodnik Čadež, 2008): 

 spodbujanje ustvarjalnosti otrok; 

 motiviranost; 

 kritično mišljenje; 

 reševanje problemov; 

 povezava z realnim življenjem; 

 ipd. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Že od nekdaj me zanima medpodročno povezovanje, saj sem mnenja, da je to eden boljših 

pristopov pri delu z najmlajšimi. Glede na to, da se otrok uči celostno, je aktivno učenje in 

neposredno pridobivanje izkušenj najprimernejše, ravno to pa najlažje dosežemo z 

medpodročnim povezovanjem. Prav zato se mi zdi medpodročno povezovanje pomemben del 

predšolske vzgoje, saj otrokom olajšamo pot do znanja in jim učenje predstavimo kot 

zanimivo in zabavno. S svojim diplomskim delom želim spodbuditi vse strokovne delavce, ki 

poučujejo otroke, da se začnejo še bolj opirati na tak način dela, in s tem izboljšati kvaliteto 

predšolske vzgoje. Tako bomo vzgojili radovedne otroke, ki se bodo veselili nadaljnjega 

učenja, hkrati pa bodo v sebi že nosili določena znanja za življenje, ki so jih pridobili v vrtcu 

preko lastnih izkušenj.  
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Prav tako je medpodročno povezovanje tesno povezano s projektnim delom. Pri načrtovanju 

in izvedbi posameznega projekta vključimo različna področja in jih smiselno povežemo v 

celoto. Skrbno je treba izbrati tudi oblike dela pri posameznih dejavnostih znotraj projekta, saj 

bomo na ta način lahko realizirali zastavljene cilje.  

 

Učenje predšolskega otroka predstavlja igra. Vrsta igre je odvisna od starosti in sposobnosti 

otrok. Matematičnih konceptov in pojmov se otrok uči preko domišljijske, dojemalne in ne 

nazadnje tudi ustvarjalne igre. Tako mora vzgojitelj načrtovati dejavnosti, ki bodo vključevale 

igro, in s tem aktivno sodelovanje otrok, pri čemer bodo realizirani zastavljeni cilji.  

 

V empiričnem delu sem raziskala učni pristop, ki temelji na medpodročnem povezovanju pri 

najmlajših. Glavni metodi dela sta bili igra (predvsem domišljijska in dojemalna) in aktivno 

sodelovanje otrok. V dejavnostih se prepletajo področja kurikuluma (matematika, jezik, 

narava, družba, gibanje in umetnost) in različne vsebine, ki so popestrile samo dejavnost 

(naslovi dejavnosti: Miška in slon, Rdeča žoga, Gosenica, Milni mehurčki, Pridi, igraj se z 

mano). Uporabila sem različne oblike dela, in sicer odvisno od posamezne dejavnosti 

(frontalna, individualna, skupinska oblika dela, tandem). Vse dejavnosti sem načrtovala glede 

na mesečni projekt oddelka in enote. V našem vrtcu je mesec maj posvečen športu, ko 

spoznavamo različne športne discipline, pripomočke in športno kulturo. Tokrat smo se v naši 

skupini posvetili žogam – tema je primerna starosti, sposobnostim in interesu otrok. Projekt 

Žoga je tematski, saj smo okrog vnaprej določene teme načrtovali cilje in dejavnosti.  

 

3.2 Cilji 

 

Cilja diplomskega dela sta: 

 predstaviti načine in pomen medpodročnega povezovanja v predšolskem obdobju; 

 načrtovati, izvesti in analizirati dejavnosti, ki bodo povezovale področje matematike z 

več področji kurikuluma za vrtce v skupini najmlajših otrok. 

 

3.3 Metodologija 

 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  
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Dejavnosti, ki sem jih izvedla z najmlajšimi, sem načrtovala vnaprej, ob izvajanju pa sem 

upoštevala tudi želje in ideje otrok. Vseh pet načrtovanih priprav ima opredeljeno temo, 

področje in cilje s kurikuluma, oblike in metode dela, pripomočke ter opis poteka vzgojno-

izobraževalnega dela. Na koncu vsake priprave je analiza s fotografijami.  

 

3.4 Vzorec 

 

Dejavnosti sem izvedla v Vrtcu Antona Medveda Kamnik (enota Rožle), kjer sem zaposlena, 

in sicer v mesecu maju 2015.  

 

Vzorec je sestavljalo 14 otrok iz skupine Ribice, od tega 3 dečki in 11 deklic. Starost otrok je 

bila 1–2 leti. 

 

3.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Načrtovala, izvedla in analizirala sem učni pristop, ki temelji na medpodročnem povezovanju. 

Pripravila sem pet dejavnosti, v katerih se matematika prepletala z ostalimi področji 

kurikuluma (gibanje, jezik, narava, družba in umetnost). Tema Žoge je povezana z mesečnim 

načrtom oddelka.  
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Slika 5: Okvirna shema tematskega mesečnega projekta Žoga 

 

Zgornja shema predstavlja okviren načrt dejavnosti projekta Žoga, ki sva ga z vzgojiteljico 

sproti dopolnjevali in oblikovali (glede na interese otrok). 

 

Podatke sem pridobila s pisanjem dnevnika, v katerega sem zabeležila opažanja, odzive, 

razmišljanja in izjave otrok. Dogajanje sem dokumentirala s fotografijami (za fotografiranje 

otrok in objavo njihovih fotografij v diplomskem delu, ki bo objavljeno na spletni strani PeF, 

sem pridobila dovoljenje s strani staršev). 

 

3.6 Potek dela in analiziranje rezultatov 

 

Dejavnosti so raznolike, saj se vsebine razlikujejo glede na temo, poudarjeno področje 

kurikuluma, aktivnost otrok in zahtevnost, kljub temu pa se ohranja rdeča nit oz. glavni cilj 

vseh dejavnosti (otrok se seznanja z okroglimi telesi). Vključevale so aktivno sodelovanje 

otrok, saj sama zagovarjam splošno znano stališče, da se otrok preko lastne aktivnosti nauči 

največ, tako pridobljeno znanje pa je dolgotrajno. Med samo dejavnostjo sem pripravila 

izzive, na osnovi katerih lahko sklepam o otrokovem znanju oz. napredovanju. 
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Glavni cilj po področjih so:  

 matematika: otrok spoznava okrogla telesa;  

 jezik: otrok se po svojih zmožnostih vključuje v komunikacijske procese; 

 narava: otrok se seznani z določenimi živalmi (miš, slon, gosenica) in lastnostmi vode; 

 družba: otrok razvija in ohranja prijateljske odnose; 

 gibanje: otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja; 

 umetnost: v otroku spodbujamo radovednost in veselje do umetniških dejavnosti. 

 

3.6.1 Rdeča žoga 

 

Področje: Matematika 

Povezovanje z ostalimi področji: Jezik, umetnost 

Tema: Rdeča žoga 

Cilji s področja matematike: 

 Otrok se seznani z rdečo barvo. 

 Otrok razvršča žoge po barvi (je rdeča, ni rdeča). 

 Otrok sestavi celoto iz dveh delov. 

Ostali cilji: 

 Otrok se seznani z zgodbo Rdeča žoga. 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

 Otrok poskuša sestaviti celoto iz dveh delov. 

 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, delo z lutko, praktično delo 

Pripomočki: 

 knjiga Rdeča žoga (M. Karl); 

 rdeča žoga (pripovedovanje zgodbe); 

 žoge (rdeče, zelene, rumene); 

 predmeti rdeče barve; 

 lepilo in čopič; 

 bel papir (A4); 
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 izrezana rdeča žoga (dve polovici); 

 fotoaparat. 

Viri in literatura: 

 Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 Karl, M. (1996). Rdeča žoga. Ljubljana: EPTA.  

 

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

VZGOJITELJICA OTROK 

Otroke povabim na blazino, kjer se 

posedemo v krog. Predstavim jim Rdečo 

žogo, ki jim bo povedala zgodbo. 

 

Rdeča žoga ob slikanici doživeto 

pripoveduje zgodbo. 

 

Po končani zgodbi sledi pogovor. Otroke 

spodbujam z vprašanji (kdo je to, kaj dela 

žoga, kakšna je žoga, kakšne barve je žoga 

ipd.).  

 

Pogovor preusmerim na rdečo barvo – 

otrokom pokažem predmete, ki so rdeče 

barve. Otroke spodbujam k sodelovanju, 

komunikaciji.  

 

Potem na blazino stresem žoge (rdeče, 

rumene in zelene). Otroke spodbudim k 

opazovanju množice in razvrščanju – je 

rdeča žoga, ni rdeča žoga. Otroke 

spodbujam k sodelovanju, komunikaciji, 

usmerjam jih z dodatnimi vprašanji. 

 

Sledi individualno delo – otrok se posede za 

 Posedejo se v krog in umirijo. 

 

 

 

Pozorno poslušajo zgodbo o Rdeči žogi. 

 

 

Sodelujejo v komunikaciji, odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja.  

 

 

 

Opazujejo in opisujejo predmete pred sabo. 

Sodelujejo v komunikaciji in odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

 

 

Opazujejo in opisujejo žoge. Sodelujejo v 

komunikaciji in odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja. Žoge razvrščajo po barvi (je 

rdeča žoga, ni rdeča žoga). 

 

 

 

Otrok za mizo sestavi obliko žoge v celoto 
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mizo, kjer so pripravljeni lepilo, čopič, papir 

in polovici žoge. Otroku dam navodilo, da 

naj sestavi žogo, nato pa jo prilepi na 

podlago – bel papir. Ob dejavnosti jih 

spodbujam, pohvalim in usmerjam. Z 

vprašanji preverjam napredek. 

Med individualnim ustvarjanjem se ostali 

otroci igrajo z žogami na blazini (z njimi je 

vzgojiteljica). Opisujejo žoge, jo kotalijo, 

mečejo, si podajajo ipd. 

(iz dveh delov), nato pa s čopičem nanese 

lepilo in žogo prilepi na podlago.  

 

 

 

 

Sodelujejo pri igri, opazujejo kotaljenje 

žoge, jih opisujejo, komunicirajo z 

vzgojiteljico. 

 

ANALIZA: RDEČA ŽOGA 

 

Prisotnih otrok: 11 

 

Z otroki smo na blazini zarajali Ringa raja in tako naredili krog (naša navada za začetek 

jutranjega kroga). Pokazala sem jim Rdečo žogo in jih z vprašanji spodbudila k opisu le-te. 

Vsi so vedeli, da je to žoga, da se z njo igramo in da visoko skače. Ena izmed deklic se je 

spomnila tudi na pesem Žogica (M. Voglar). Ko sem jih vprašala po barvi, mi niso znali 

povedati njene barve – naštevali so imena barv (bela, zelena, roza). Rdeče niso omenili. Nato 

sem jim preko lutke Rdeče žoge ob slikanici pripovedovala zgodbo Rdeča žoga. Otroci so 

pozorno poslušali. Vmes so me prekinjali in sami začeli opisovati slike. Po končani zgodbi 

smo preko vprašanj obnovili zgodbo in takoj mi je ena izmed deklic povedala, da je naša žoga 

rdeče barve.  
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Slika 6: Zgodba Rdeča žoga z lutko 

 

Na blazino v sredino kroga sem postavila rdeče predmete (kanglica, kocka, avto, cvetlična 

ogrlica, blazina, plišasta jagoda, jabolko ipd.). Deklica, ki je hitela z odgovori in 

poimenovanji barv predmetov, je vztrajala pri zeleni barvi. Starejša deklica jo je začela 

popravljati in ji opisovati predmete (rdeče jabolko, rdeče rožice, rdeča kocka ipd.). Pri tem 

delu dejavnosti so aktivno sodelovale le štiri deklice. Ostali so pozorno poslušali in opazovali 

dogajanje. 

 

Nato sem prinesla žoge (rumene, zelene in rdeče). Otroci so se želeli žogati, vendar jih je 

Rdeča žoga motivirala za nadaljnje delo. Po jasnih navodilih je vsak otrok posebej v množici 

poiskal rdečo žogo in jo dal v košaro. Za pomoč sem v roki držala rdečo žogo, da so otroci 

vedeli, kaj iščejo, in so lahko primerjali. Pet otrok je brez težav izločilo rdečo žogo iz 

množice. Štirje otroci so potrebovali pomoč in usmerjanje, vendar so na koncu našli rdečo 

žogo (ena izmed deklic je glasno komentirala in jih popravljala ob »napačni« izbiri). Dva 

otroka, najmlajša, pa kljub pomoči nista znala izločiti rdeče žoge. Aktivnost jim je bila tako 

zanimiva, da smo jo ponovili štirikrat. Iz kroga v krog so otroci napredovali in potrebovali 

manj pomoči.  
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Slika 7: V košari z žogami poiščemo rdeče žoge 

 

Potem sem otrokom na blazino stresla žoge. Nisem jim podala točnih navodil, kaj naj z njimi 

počnejo. Otroci so jih metali v zrak, kotali, se skušali usesti na njih, si jih podajali v krogu, se 

vrteli z žogami ipd. 

 

Individualno so otroci hodili k mizi, kjer so sestavljali celoto iz dveh delov. Pred seboj so 

imeli dve polovici rdečega kroga, ki je predstavljal žogo, ki so ju sestavili v celoto, nato pa jo 

prilepili na podlago. 

 

 

Slika 8: Sestavljanje celote iz dveh delov 
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Večina otrok (sedem od enajstih) je celoto sestavila brez težav in zelo natančno. Ko so jo 

prilepili na list, pa celota ni bila več tako natančno sestavljena. Ta »problem« sestavljanja so v 

celoto že rešili, kasneje so imeli za »problem« lepljenje. Pet otrok je že pri začetnem 

sestavljanju imelo nekaj težav (posebno najmlajša dva). Eden izmed dečkov je želel že 

prilepljeni polovici združiti (zavihal je papir, podlago). Ob individualnem delu je bilo vzdušje 

prijetno, sproščeno. Pogovor je večinoma potekal o žogah, igri, rdeči barvi, Rdeči žogi. Z 

vprašanji sem preverjala »novo« znanje otrok o rdeči barvi. Po končani dejavnosti je sedem 

otrok prepoznalo rdečo barvo. Prav tako je bilo sproščeno na blazini, kjer so se igrali in 

krepili prijateljske vezi. Do konfliktov med otroki ni prišlo, vsi so se samostojno dogovarjali 

in si pomagali.  

 

Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili doseženi oz. deloma doseženi (razlike tudi med otroki).  

 

3.6.2 Miška in slon 

 

Področje: Matematika 

Povezovanje z ostalimi področji: Gibanje, jezik, narava 

Tema: Miška in slon 

Cilji s področja matematike: 

 Otrok razvršča žoge po velikosti. 

 Otrok se orientira v prostoru. 

Ostali cilji: 

 Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

 Otrok razvija ravnotežje. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati navodila. 

 Otrok usvaja osnovne načine gibanja z žogo. 

 Otrok se seznani s slonom in miško. 

 Otrok se po svojih zmožnostih vključuje v komunikacijske procese z odraslimi in 

vrstniki. 

 

Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, delo z lutko 

Pripomočki: 
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 Rdeča žoga (lutka); 

 velike in majhne žoge; 

 slika slona in miške; 

 slika velike in majhne žoge; 

 vreča iz blaga; 

 tunel; 

 obroči (4 manjši in 2 večja); 

 2 stojali s palicama (za slalom); 

 fotoaparat. 

Viri in literatura: 

 Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 Vučko, V. (2015). Miška in slon, vodena vizualizacija. 

 

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

VZGOJITELJICA OTROK 

Otroke povabim na blazino, kjer se 

posedemo v krog. Pokažem jim Rdečo žogo 

in vodim pogovor (Kdo je to? Kakšne barve 

je? Kaj dela žoga?).  

 

Nato jim s pomočjo Rdeče žoge povem o 

prigodi miške in slona. Z vprašanji jih 

spodbudim k razmisleku in povabim k 

sodelovanju (Kako se počutita miška in 

slon? Kaj bomo naredili? Bi pomagali najti 

žoge in jih vrniti miški in slonu?). 

 

Otroke z izštevanko An, ban razdelim v dve 

skupini (polovica otrok v eni skupini). 

Obema skupinama dam navodila – prva 

skupina se obleče in odide na teraso, kjer se 

prosto igrajo (žoge, gugalnice, orodja za 

razvijanje ravnotežja), z njimi pa gre 

Posedejo se na blazino, sodelujejo, 

komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

Prisluhnejo prigodi, ki jo pripovedujem. 

Odgovarjajo na zastavljena vprašanja, 

razmišljajo, se skušajo vživeti v zgodbo, 

iščejo rešitve. 

 

 

 

Otroci pozorno poslušajo navodila in jih 

upoštevajo. 
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sodelavka.  

Druga skupina ostane v igralnici. 

Povem jim, da se bomo kasneje zamenjali, 

tako da bodo vsi pomagali miški in slonu. 

 

Pripravim poligon. 

 

Pokažem jim vrečo, v kateri so žoge, ki jih 

je skril palček Nagajalček. Notri so velike in 

majhne žoge. Z vprašanji jih spodbudim k 

razmišljanju, komu bomo dali velike in 

komu male žoge (velike žoge so slonove, 

male pa miškine). 

Skupaj premagamo poligon preko zgodbe in 

opravimo nalogo – razvrstiti velike in 

majhne žoge. Nato poligon premagujejo 

individualno. Med potjo jih spodbujam z 

vprašanji, vodim prijetno komunikacijo in 

jim nudim pomoč, če je le-ta potrebna.  

 

Po končani dejavnosti s prvo skupino 

poligon premaguje še druga skupina – na 

enak način kot prva. 

 

Sledi umiritev – vodena vizualizacija Miška 

in slon. 

 

 

 

 

 

Počakajo na blazini. 

 

Sodelujejo, odgovarjajo na vprašanja, iščejo 

rešitev, primerjajo. 

 

 

 

 

Premagujejo poligon in razvrstijo žoge. 

 

 

 

 

 

Zamenjajo se – skupina, ki je bila na terasi, 

pride v igralnico, kjer jih čaka poligon. 

Druga skupina se obleče in odide na teraso. 

 

Ležijo na blazini, se umirijo in sprostijo.  

 

 

 

GIBALNI POLIGON PREKO ZGODBE: 

Uvod na blazini: Miška in slon sta dobra prijatelja Rdeče žoge. Zelo rada se žogata – žoge 

skačejo visoko, visoko. Vendar, veste, kaj se je zgodilo? Ponagajal jima je palček Nagajalček 

– skril jima je njune žoge. Zelo sta žalostna!  

 

Glavni del: Pot do miške in slona nas vodi preko reke, ki jo lahko prečkamo s skokom po 

majhnih kamnih (mali obroči). Kmalu pridemo do gozda, kjer so velika drevesa (slalom). 
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Paziti moramo, da se ne zaletimo v deblo. Ko pridemo iz gozda, nas čaka dolg tunel. Pazimo 

na žogo, da je ne izgubimo v tunelu. Končno smo prispeli do miške in slona (dva velika 

obroča, ob katerih sta sliki miške in slona ter majhne in velike žoge). Komu bomo dali veliko 

in komu malo žogo?  

 

 

Slika 9: Gibalni poligon 

 

Umiritev/zaključni del: Vodena vizualizacija 

 

Ulezi se na hrbet in zapri oči. Počasi dihaj. 

 

Slišiš, kako šumi voda. Prečkaš jo preko majhnih kamnov. Pazi, da ti ne spodrsne. Hodiš po 

pisanem, dišečem travniku. Zagledaš metulja, ki leta iz cveta na cvet. Pot te vodi naprej skozi 

gozd. Slišiš ptičje petje. Gozd se zaključi s tunelom, ki ga hitro prečkaš in nato zagledaš … 

miško in slona. Smejeta se, vesela sta! Igrata se z žogami. Slon ima veliko žogo, miška pa 

malo. Tudi ti si vesel, da si pomagal prijateljem. Zadovoljen se odpraviš po poti nazaj domov.  

Odprite oči, zazehajte, se pretegnite. Zdaj smo spet v naši igralnici. 

 

ANALIZA: MIŠKA IN SLON 

 

Prisotnih otrok: 11 

 

Ko sem otrokom pokazala Rdečo žogo, so bili navdušeni. Takoj so začeli govoriti en čez 

drugega, da je to žoga, ki skače »hopla, hop«. Na moje vprašanje o barvi žoge so otroci 

odgovarjali različno (bela, zelena, rumena). Dve deklici (ki sta barve bolj osvojili) sta 
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prijatelje popravili in jim razložili, da je žoga rdeče barve. Ena izmed deklic je povedala tudi, 

da se žoga kotali in to ji je zelo všeč.  

 

Sledilo je razgibavanje, ki ga je vodila Rdeča žoga. Razgibali smo glavo, roke, boke in noge. 

Deset otrok je bilo dobro motiviranih, en deček pa nas je le opazoval in kljub mojim 

spodbudam ni želel sodelovati. Pri gibanju so se zabavali in posnemali Rdečo žogo.  

 

Nato sem jim povedala prigodo miške in slona s palčkom Nagajalčkom. Opazovala sem 

otroke in iz izrazov treh otrok je bilo moč razbrati, da so se v zgodbo vživeli. Sami so 

predlagali rešitve, kaj bi lahko naredili, da bi pomagali miški in slonu. Nekdo je predlagal, da 

jima damo naše žoge iz igralnice, drugi pa, da jih gremo razveselit, da ne bosta več žalostna. 

Ko sem jim povedala še mojo idejo oz. možno rešitev, da bi lahko mi poiskali žoge in jih 

odnesli miški in slonu, so se v en glas strinjali – postali so precej glasni od navdušenja in 

začeli vstajati iz blazine. Med samim dogovarjanjem o rešitvi je ena izmed deklic vprašala 

vzgojiteljico (ki je fotografirala dogajanje): »A si slisua, Babala?!« (»Ali si slišala, 

Barbara«). Z vzgojiteljico sva bili presenečeni nad izjavo. Vzgojiteljica je deklico prosila, da 

ji še enkrat pove, kaj se je zgodilo. Brez težav je ponovila zgodbo. Njen govor je bil hiter, 

malo nerazločen in zelo doživet. Zgodbo je obnovila dokaj natančno.  

 

Z vprašanji in slikami sem jih spodbudila k razmišljanju – komu bomo dali večje žoge in 

komu manjše. Na začetku so imeli kar nekaj težav. Dejali so, da bomo miški dali veliko žogo, 

slonu pa majhno – njihove besede sem ponazorila s prikazom: sliki slona sem priložila 

majhno žogo, sliki miške pa veliko. Ena izmed deklic (najstarejša v skupini) je ugotovila, da 

se miška ne more igrati s tako veliko žogo in da bi bilo bolje, da zamenjamo. Po menjavi so se 

strinjali, da velikemu slonu damo velike žoge, mali miški pa majhne. Otroke so pritegnile tudi 

barve na žogi. Ena izmed deklic je najprej prepoznala rdečo barvo.  
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Slika 10: Velika in majhna žoga 

 

Z izštevanko An, ban sem otroke razdelila v dve skupini. V eni je bilo šest otrok, v drugi pa 

pet. Moja navodila so pozorno poslušali. Ena izmed deklic, ki je bila v skupini, ki se je najprej 

odpravila na teraso, je želela pomagati miški in slonu. Z njo sem se pogovorila in ponovila 

navodila, da se bomo kasneje zamenjali in bo tudi ona lahko pomagala miški in slonu.  

 

Skupina, v kateri je bilo pet otrok, je odšla na teraso. S sodelavko so se igrali z žogami, lovili 

ravnotežje in gugali. Največjo oviro jim je predstavljalo orodje za ravnotežje, ki ga kar nekaj 

otrok še nima dobro razvitega. S spodbudo sodelavke so uspešno premagali tudi to oviro. 

Glede žog je bilo nekaj sporov, ki so jih rešili z dogovori (imeli so velike in majhne žoge). 

 

Skupina, v kateri je bilo šest otrok, je počakala na blazini, da sem pripravila prostor – 

postavila gibalni poligon. Nato sem jih spodbudila k opazovanju prostora, kam bi lahko 

palček Nagajalček skril žoge. Vsi otroci so se ozrli po igralnici in zelo hitro opazili belo 

vrečo. Notri so res bile žoge – velike in majhne. Otroci so sami opazili razliko v velikosti. 

Sami so si izbrali žogo, ki jo bodo nesli miški oz. slonu. 

 

Najprej smo gibalni poligon premagali skupaj. Ob tem sem jim pripovedovala zgodbo. Zelo 

so se vživeli in zelo skrbno pazili na žogo, da je ne bi na poti izgubili.  

 

Otroci pri »prečkanju reke preko kamnov« niso stopili v vse obroče. Enega so izpustili. Prav 

tako so bili nenatančni in stopili tudi na rob ali izven obroča. Pri slalomu je imela težave ena 

deklica, ki je želela malce prehiteti in prečkati »gozd« kar naravnost. Skozi tunel jim je največ 
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težav povzročala žoga, ki jih je ovirala pri plazenju. Le ena deklica se je znašla in najprej 

žogo porinila skozi tunel, nato pa ga je premagala tudi sama.  

  

 

Slika 10: Hoja po kamnih 

 

 

Slika 11: Hoja skozi gozd 
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Slika 12: Plazenje skozi tunel 

 

Samo razvrščanje velikih in malih žog ni delalo velikih težav. Pomagala sem jim z vprašanji. 

Eni deklici je bila miška tako zelo všeč, da ji je na vsak način želela dati veliko žogo, ki jo je 

imela v roki.  

 

 

Slika 13: Razvrščanje velikih/malih žog 

 

Ko so vsi razvrstili žoge, ki so jih izbrali, smo se po isti poti vrnili na začetek, kjer je bilo še 

nekaj žog. Ponovno so si izbrali žoge in se postavili »pred reko«. Gibalni poligon so tokrat 

premagovali individualno. Vsakemu posebej sem ob premagovanju pripovedovala zgodbo, da 

so se vživeli. Pri razvrščanju so bili tudi tokrat uspešni.  

 



28 

Po razvrstitvi vseh žog je motivacija otrok padla. Prav tako je bilo na terasi. Približeval se je 

čas kosila (dejavnost je potekala dlje časa, kot sem načrtovala), otroci pa so bili utrujeni in 

nezainteresirani. Po posvetovanju z vzgojiteljico sem se odločila, da bomo skupini zamenjali 

prihodni dan. Otroke sem s to informacijo seznanila. Vsi so jo lepo sprejeli in se strinjali.  

 

 

Slika 14: Vodena vizualizacija 

 

Potem smo se vsi zbrali na blazini, kjer sem jih umirila z vodeno vizualizacijo (avtorsko delo) 

Miška in slon. Govorila sem tišje, počasi, umirjeno. Trije otroci so imeli med poslušanjem 

zaprte oči, vsi pa so bili mirni. 

 

Celotna dejavnost je otrokom ustrezala. Bila je načrtovana primerno starosti in sposobnostim 

otrok. Cilji, ki sem si jih zadala pri načrtovanju, so bili doseženi oz. delno doseženi (nekateri 

izmed njih so uresničljivi preko procesa, več ponovitev). 

 

Brez prepletanja področij dejavnost ne bi bila tako zanimiva. Predvidevam, da ne bi tako 

motivirala otrok. 
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3.6.3 Pridi, igraj se z mano 

 

Področje: Matematika 

Povezovanje z ostalimi področji: Družba, jezik 

Tema: Pridi, igraj se z mano 

Cilji s področja matematike: 

 Otrok se seznani z okroglimi in oglatimi telesi. 

 Otrok v množici prepozna vsiljivca. 

 Otrok razvršča predmete glede na obliko (okroglo, oglato). 

Ostali cilji: 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Otrok razvija in ohranja prijateljske odnose. 

 Otrok se po svojih zmožnostih vključuje v komunikacijske procese z odraslimi in 

vrstniki. 

 

Oblike dela: frontalna, skupinska 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, delo z lutko 

Pripomočki: 

 velike žoge; 

 masažne žoge (žoge z »bodicami«); 

 velike kocke; 

 baloni; 

 vreča; 

 fotoaparat. 

Viri in literatura: 

 Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 

  



30 

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

VZGOJITELJICA OTROK 

Otroke povabim na blazino in jim pokažem 

velike in masažne žoge, balone in kocke 

(število žog, balonov in kock je za polovico 

manjše od števila otrok). 

 

Z vprašanji jih spodbujam k razmišljanju, 

kako bi se vsi igrali, če imamo premalo žog, 

balonov in kock. O njihovih možnih rešitvah 

se pogovarjamo. V komunikacijo vključim 

vse otroke. 

 

Nato dam navodilo, da si izberejo prijatelja, 

s katerim se želijo žogati. Vsak par se 

posede na tla s stopali skupaj. Podajajo si 

veliko žogo, balon in kocko (pri kotaljenju 

kocke opazujem reakcije otrok). Spodbujam 

jih k sodelovanju s prijatelji. 

 

Po kotaljenju v parih se posedemo nazaj v 

krog, kjer se pogovorimo o sodelovanju in 

prijateljstvu. Vprašam jih tudi o kocki (Ali 

je drugačna od žoge?). 

 

Na sredino kroga postavljam različne 

množice predmetov (žoge, baloni, kocke). 

Vsaka množica ima enega vsiljivca. Otroke 

spodbujam k opazovanju, odkrivanju in 

opisovanju vsiljivca. 

 Posedejo se na blazino, opazujejo množico 

okroglih in oglatih teles. 

 

 

 

Komunicirajo, sodelujejo, iščejo rešitve. 

 

 

 

 

 

Izberejo si prijatelja in sledijo navodilom. 

Predmete kotalijo med nogami. 

 

 

 

 

 

Sodelujejo pri pogovoru o prijateljstvu. 

Razmišljajo, opazujejo in opisujejo kocko. 

 

 

 

Opazujejo množice in skušajo najti vsiljivca. 

Množice opisujejo, komunicirajo z odraslimi 

in vrstniki. 

 

 

  



31 

ANALIZA: PRIDI, IGRAJ SE Z MANO 

 

Prisotnih otrok: 10 

 

Že med zajtrkom, ko sem v igralnico prinesla veliko vrečo, so me otroci spraševali po žogah 

(»Žoge so to? Bomo se žogali?«). 

 

Potem smo se posedli v krog. Pokazala sem jim žoge. Otroci so dobili velike nasmeške na 

obraz. Na vprašanje »Kako se bomo igrali glede na to, da ni žog za vsakega?« so otroci začeli 

vpiti: »Jaz, jaz bom se igral/a.« Ko sem jim povedala, da bi se tudi jaz rada igrala z žogo, so 

bili začudeni. Nato je ena izmed deklic rekla, da bi se lahko igrali skupaj. Iz tega se je razvil 

pogovor o prijateljstvu. Otroci so povedali, da imajo radi svoje prijatelje, saj se z njimi igrajo, 

žogajo, rišejo, spijo, hodijo na sprehod, se »lupčkajo« ipd. Obiskala nas je tudi Rdeča žoga in 

nas spomnila na njena prijatelja – miško in slona, ki smo jima pred kratkim pomagali in bili 

pravi prijatelji. Med pogovorom o prijateljstvu so otroci začeli opisovati Rdečo žogo (je 

rdeča, skače, se kotali, je hitra, okrogla, debela, lepa ipd.). 

 

 

Slika 15: Pogovor o prijateljstvu 

 

Z izbiranjem prijateljev otroci niso imeli večjih težav. Izbrali so si prijatelja in ga vprašali, ali 

bi se žogal z njim. Vsi vprašani otroci so privolili in tako smo dobili pet parov. Trije otroci so 

bili zelo nemirni in so potrebovali več spodbude in opozoril, kako sedeti. Pri kotaljenju balona 

so se zelo zabavali. En par je imel na začetku nekaj težav, saj sta obe deklici v paru želeli 

balon zase. Po spodbudi in demonstraciji sta začeli balon kotaliti od ene k drugi. Velike žoge 

so skakale po vsej igralnici, saj jih niso le kotalili, ampak tudi metali. Ob tem je ena izmed 
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deklic pela pesem Žogica (M. Voglar). Postali so nemirni, zato sem žoge zamenjala s kocko in 

opazovala reakcije. Dva para sta se kocko trudila kotaliti (večkrat so jo zakotalili, da je kocka 

prišla do prijatelja). En par se kocke ni niti dotaknil – deklici sta se začeli smejati druga drugi. 

Naslednji par si je kocko podajal iz roke v roko, kar me je presenetilo. Najstarejša deklica je 

dejala, da se ona s kocko ne more žogati, ker to ni žoga. Kocke imamo za sestavljanje gradu. 

Pogledali smo kocko in ugotovili, da je drugačna kot žoga in se ne kotali lepo. Pokazala sem 

jim, da je to zaradi robov, ki jih ima. Otroke sen vprašala, ali jim je bilo žoganje s prijatelji 

všeč, in vsi so pritrdili. Strinjali smo se, da se je bolje igrati skupaj in ne prepirati.  

 

 

Slika 16: Žoganje z balonom 

 

 

Slika 17: Žoganje z žogo 
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Slika 19: Žoganje s kocko 

 

Sledila je igra Vsiljivec. Prva množica je bila sestavljena iz štirih masažnih žog, od tega so 

bile tri modre in ena rumena. Skupaj smo opisali žoge po barvi in na ta način je ena izmed 

deklic hitro sklepala, da je rumena žoga vsiljivec, saj je drugačna od ostalih. Na željo deklice 

smo jih primerjali z Rdečo žogo in ugotovili, da se razlikujejo po barvi, velikosti in 

»bodicah«. 

 

Naslednja množica je bila sestavljena iz treh velikih žog in kocke. Otroci so sprva trdili, da so 

vse stvari enake. Ko smo poimenovali vsako stvar posebej, je druga deklica rekla, da je kocka 

drugačna od žog in ne sodi k njim. Zadnja množica pa je bila sestavljena iz treh velikih žog in 

ene manjše (teniške). Takoj so ugotovili, da je manjša žoga drugačna. Deklica jo je opisala: 

»To je žoga, ki jo vržemo kužu, da teče in se igra.« Druga deklica jo je hitro popravila in 

rekla, da je to teniška žogica, s katero njena sestrica igra tenis.  
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Slika 20: Igra Vsiljivec  

 

 

Slika 21: Igra Vsiljivec 

 

Po končani dejavnosti smo žoge in kocke pospravili ter odhiteli na sprehod.  

 

Dejavnost je bila načrtovana primerno in otroci so se zabavali. Glede na starost otrok bi bilo 

naslednjič morda bolje, da bi bile skupine večje ali pa bi se žogali vsi skupaj (npr. v krogu), 

saj so bili v parih malce nemirni (take oblike dela niso navajeni). Klub temu so se med 

dejavnostjo zabavali. Zastavljeni cilji so bili doseženi. 
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3.6.4 Gosenica 

 

Področje: Matematika 

Povezovanje z ostalimi področji: Umetnost, gibanje, narava, družba, jezik 

Tema: Gosenica 

Cilji s področja matematike: 

 Otrok spoznava okrogla telesa. 

 Otrok primerja in opisuje velikosti okroglih teles (veliko, majhno). 

Ostali cilji: 

 Otrok izdela izdelek iz več delov z nizanjem. 

 Otrok razvija fino motoriko. 

 Otrok se seznani z gosenico preko fotografije. 

 Otrok razvija in ohranja prijateljske odnose. 

 Otrok se po svojih zmožnostih vključuje v komunikacijske procese z odraslimi in 

vrstniki. 

 

Oblike dela: frontalna, skupinska 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, delo z lutko 

Pripomočki: 

 kroglice dveh velikosti (velike, majhne); 

 vrvice; 

 fotografije gosenic; 

 fotoaparat. 

Viri in literatura: 

 Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 
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POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

VZGOJITELJICA OTROK 

Otroke nagovorim z Rdečo žogo. 

 

Na blazino stresem kroglice dveh velikosti 

in vrvice. Otroke spodbudim k raziskovanju. 

Opazujem dejavnost in reakcijo otrok. 

 

Nato otrokom pokažem fotografije, na 

katerih so gosenice (Kdo je to? Kakšna je? 

Kje živi gosenica? Kaj se razvije iz 

gosenice?). Zapojemo že znano pesem 

Gosenica. Ob petju kažemo kretnje z 

rokami. 

 

Z vprašanjem Ali lahko iz kroglic naredimo 

gosenico? spodbudim otroke k aktivnemu 

raziskovanju in reševanju naloge. V primeru 

več podanih rešitev s strani otrok 

preizkusimo vse. 

 

Število ponujenih vrvic za nizanje je manjše 

od števila otrok, kar zahteva sodelovanje 

med njimi (več otrok s skupnimi močmi niza 

kroglice na eno vrvico). Ob tem jih 

usmerjam in jim nudim pomoč, če je le-ta 

potrebna.  

 

Ob nizanju jih spodbujam k opazovanju 

velikosti kroglic (velika, majhna). 

 

Po končanem nizanju otrokom pustim igro z 

ustvarjeno gosenico.  

Pridejo na blazino, komunicirajo. 

 

Opazujejo kroglice, aktivno sodelujejo, 

raziskujejo. 

 

 

Sodelujejo pri komunikaciji in odgovarjajo 

na vprašanja. Zapojejo že znano pesem 

Gosenica in jo spremljajo s kretnjami rok. 

 

 

 

Aktivno sodelujejo, iščejo rešitve in jih 

preizkušajo. 

 

 

 

 

Nizajo kroglice na vrvico in sodelujejo, si 

med seboj pomagajo. 

 

 

 

 

 

Opazujejo in opisujejo razmerje med 

kroglicami (velika, majhna). 

 

Prosto se igrajo z narejenimi gosenicami, 

med seboj sodelujejo, komunicirajo.  
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ANALIZA: GOSENICA 

 

Prisotnih otrok: 10 (1 deček se nam je pridružil sredi dejavnosti) 

 

Otroke sem nagovorila z Rdečo žogo in jih povabila na blazino. Ena izmed deklic je žogi 

povedala, da je pomagala miški in slonu. Nesla jim je žoge, da se lahko igrata (dejavnost 

Miška in slon so si otroci zelo dobro zapomnili, večkrat jo omenijo med vsakdanjo rutino).  

 

Na blazino sem stresla kroglice in vrvice. Otroci so takoj povedali, da so to žoge. Začeli so jih 

metati, kotaliti. Ena izmed deklic je opazila še vrvice. Nekaj časa jih je ogledovala, nato pa 

izbrala eno in začelo kroglico natikati nanjo. To dejanje je opazila tudi druga deklica in jo 

začela oponašati. Ugotovili so, da kroglice niso enake – nekatere so velike, druge majhne. 

 

 

Slika 18: Raziskovanje in preizkušanje  

 

Pokazala sem jim slike gosenice in takoj so jo prepoznali. Vedeli so, da se gosenica hrani z 

listi in nato se iz nje razvije pisan metulj. Strinjali so se, da iz naših kroglic poskušamo 

izdelati take gosenice.  
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Slika 19: Pogovor o gosenici 

 

Najstarejša deklica je predlagala, da bi kroglice dali »tukaj gor« (na vrvico). Ker pa vrvic ni 

bilo dovolj za vsakega otroka, je bilo potrebno sodelovanje. Vrvice sem razdelila na tri mesta, 

vsak otrok pa se je posedel k eni. Tako smo dobili tri skupine. Vsaka skupina je dobila nekaj 

kroglic, velikih in majhnih, in začeli so z nizanjem. Na začetku je prihajalo do konfliktov, saj 

so želeli vsi otroci v skupini nizati naenkrat. Opomnila sem jih na prijateljstvo in sodelovanje, 

o čemer smo se že pogovarjali. Deklica je glasno povedala: »Dajmo skupaj narediti gosenico, 

dajmo, dajmo, ne kregat.« Vse otroke sem spodbujala k sodelovanju. Počasi je nizanje steklo. 

Vsak otrok je nataknil eno kroglico, nato pa vrvico predal prijatelju v skupini. Ena skupina se 

je znašla tako, da sta dva otroka nizala naenkrat − vsak na en konec vrvice, tretji otrok v 

skupini pa jima je kroglice podajal in držal nataknjene. Nekateri so potrebovali pomoč pri 

nizanju.  

 

 

Slika 20: Nizanje kroglic na vrvico 
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Ko so bile kroglice nataknjene (nataknili so jih različno število), smo vrvice zavezali in dobili 

gosenice. Motivacija in vztrajnost sta bili močni, saj so se otroci brez prepiranja igrali 

približno 20 minut, kar je za najmlajše precej časa. Ena deklica se je igrala s kroglicami, jih 

kotalila in si jih ogledovala. Spet druga deklica je vlekla gosenico po blazini. Deček in deklica 

sta gosenico držala vsak na svojem koncu in jo zibala, ob tem pa pela »guga, guga, guga«. 

Dovolila sem jim igro po celi igralnici, vendar so se vsi otroci zadrževali zgolj na blazini, kar 

me je presenetilo (po navadi se igrajo po celi igralnici). Med igro sem pogovor vodila s 

pomočjo vprašanj, s katerimi sem ponavljala želeno vsebino – o gosenici, obliki, okrogli 

obliki, velikosti. Na koncu dejavnosti je na moja vprašanja (predvsem o okrogli obliki in 

velikosti) znalo odgovoriti več otrok kot na začetku. Dosegli smo zastavljene cilje.   

 

 

Slika 21: Igra z gosenico 
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3.6.5 Milni mehurčki 

 

Področje: Matematika 

Povezovanje z ostalimi področji: Narava, umetnost, gibanje, jezik 

Tema: Milni mehurčki 

Cilji s področja matematike: 

 Otrok se seznani z različnimi milnimi mehurčki (oblika, barva, število, velikost). 

 Otrok se seznani z odnosom med vzrokom in posledico. 

Ostali cilji: 

 Otrok spoznava lastnosti vode in milnice. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

 Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

 Otrok se po svojih zmožnostih vključuje v komunikacijske procese z odraslimi in 

vrstniki. 

Oblike dela: frontalna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, delo z lutko 

Pripomočki: 

 posoda z vodo; 

 cedila in plastični lončki; 

 detergent; 

 sladkor; 

 tempera barve; 

 večja žlica za mešanje; 

 obroči za milne mehurčke; 

 risalni listi; 

 fotoaparat. 

Viri in literatura: 

 Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 
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POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

VZGOJITELJICA OTROK 

Otrokom nudim pomoč pri oblačenju in 

obuvanju, nato odidemo na igrišče. 

 

Pokažem jim posode z vodo. Ob njih se 

pogovorimo o vsebini (za kaj uporabljamo 

vodo, od kod pride).  

 

Ponudim jim cedila in lončke za igro z vodo. 

 

Potem vodo iz posod prelijem v eno večjo, 

dodam detergent in enega otroka prosim za 

pomoč pri mešanju. Dodam še sladkor. Na 

pomoč pri mešanju mi priskoči drug otrok. 

Opazujemo, kaj se dogaja z vodo (dobimo 

milnico). 

 

Milnico prelijem v dve posodi. V vsako 

dodam eno tempera barvo. 

 

Delam milne mehurčke in jih ponudim tudi 

otrokom. Ob milnih mehurčkih otroke 

spodbujam k opazovanju (barva, velikost, 

oblika, število).  

 

Nato vsak otrok dobi risalni list, s katerim 

lovi milne mehurčke.  

 

Za konec se posedemo v krog in pogledamo 

slike otrok. Ob njih se pogovorimo o obliki, 

barvi, velikosti. V komunikacijo vključim 

vse otroke. 

 Se uredijo za na igrišče. 

 

 

Sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

Igrajo se z vodo. 

 

Aktivno sodelujejo, komunicirajo, pomagajo 

pri mešanju milnice.  

 

 

 

 

 

Opazujejo, kaj se dogaja z milnico, ko 

dodamo barvo. 

 

Lovijo milne mehurčke, se zabavajo in 

opazujejo. Sodelujejo pri komunikaciji in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

Z risalnim listom lovijo milne mehurčke in 

na ta način »slikajo« sliko. 

 

Sodelujejo v komunikaciji z vrstniki in 

odraslimi, pokažejo svoje slike z milnimi 

mehurčki. 
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ANALIZA: MILNI MEHURČKI 

 

Prisotnih otrok: 10 

 

Na igrišču smo naredili krog okoli treh posod z vodo. Navdušenje in zanimanje so pokazali 

takoj, ko so videli, kaj sem pripravila. Vprašala sem jih, za kaj uporabljamo vodo. Odgovori 

so bili različni: »za prste namočit,« »če sem žejna,« »za tuškat« (tuširanje), »da naredimo 

mehurčke,« »za plavat,« »za rožice.« Nad raznolikostjo odgovorov sem bila presenečena. 

Odgovor o milnih mehurčkih povezujem s pogovorom v jutranjem krogu, kjer smo jih 

omenjali.  

 

Sledila je igra z vodo. Otroci so prelivali vodo iz skodelice v skodelico. Zanimivo jim je bilo 

zlivanje skozi cedilo, »kuhali so kavice,« migali s prsti v vodi. Deklici sem vprašala, kaj 

počneta, in odgovorili sta, da so prsti gosenice, ki plavajo v vodi. Otroci so sodelovali med 

seboj in si delili lončke ter cedila, saj sem jim ponudila le tri posode z vodo in so se morali 

razdeliti v skupinice (samostojno). Pri tem ni bilo nobenih težav. 

 

 

Slika 22: Igra z vodo 
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Slika 23: Izdelava milnice 

 

Otroke sem z vprašanjem spodbudila k razmišljanju: »Kaj moramo dodati v vodo, da bomo 

dobili milnico za milne mehurčke?« Ena izmed deklic je zelo hitro podala odgovor – milo. 

Dodali smo detergent in sladkor, otroci pa so ponosno mešali s kuhalnico. Nestrpno so 

opazovali nastajajoče mehurčke (peno). Bili so očarani. Opisovali so jih kot mehke, majhne, 

bele mehurčke.  

 

Potem smo dodali tempera barve (zeleno in rdečo). Hiteli so s pokanjem mehurčkov. Ob vsem 

tem je bilo čutiti veselje, motiviranost in vztrajnost. Za lažje pihanje mehurčkov smo milnico 

prelili v manjše in za milne mehurčke narejene plastenke. Otroci so tekli po igrišču in jih 

lovili. Ker so bili hitri, so se večkrat spotaknili drug ob drugega, vendar jokanja in poškodb ni 

bilo. Takoj so se pobrali in z nasmehom nadaljevali lov. V pihanju so se preizkusili tudi sami. 

Starejšim otrokom je odlično uspelo, mlajšim pa ne, saj niso vedeli, kam morajo pihati in 

kako močno. Otroci, ki jim je uspelo, so bili zelo vztrajni in so pridno čakali, da so ponovno 

prišli na vrsto. Ob tem sem jih spodbujala k opazovanju oblike in velikosti mehurčka. Vedeli 

so, da so okrogli, niso pa se strinjali s trditvijo, da so podobni žogi. Deklica je razložila, da 

žoga skače hopla hop, mehurčki pa letijo po zraku.  
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Slika 24: Igra z barvasto milnico  

 

 

Slika 25: Opazovanje milnih mehurčkov 

 

 

Slika 30: Pihanje milnih mehurčkov 
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Slika 31: Lovljenje milnih mehurčkov 

 

Ponudila sem jim risalne liste in dala navodilo, da z njimi lovijo milne mehurčke. Vsi 

naenkrat so se zapodili v lov. Tri deklice so sledile navodilom, pet otrok ni vedelo, kako bi 

lovili mehurčke z listom papirja, dva otroka pa sta papir odložila na tla in lovljenje 

nadaljevala enako kot prej – z roko. Najstarejša deklica je opazila, da se na listu poznajo 

odtisi mehurčkov (uporabili smo zeleno milnico). Prepoznala je tudi obliko – krog. Za konec 

in umiritev smo skupaj pogledali, kaj je nastalo na listih.  

 

 

Slika 32: Opazovanje milnih mehurčkov 

 

Ker nam je primanjkovalo časa (dejavnost je trajala dobro uro), smo malce hiteli in otroci so 

bili razočarani, ko je bilo treba pospraviti in oditi na kosilo. Na željo otrok smo na blazini 

ponovno pogledali milne slike. Povedali so, da je »zeleno«, »krog«, »veliko«, »majhni«. 

Dogovorili smo se, da bomo naslednjič ponovno pihali milne mehurčke. 



46 

Skozi celotno dejavnost so imeli močno motivacijo – voda in milni mehurčki so pritegnili 

njihovo pozornost. Kot sem že zapisala, so me z nekaterimi izjavami pozitivno presenetili, 

prav tako s pihanjem mehurčkov.  

 

Zastavljene cilje smo realizirali. 

 

3.7 Povzetek ugotovitev 

 

Ugotovila sem, da načrtovanje, ki vključuje medpodročno povezovanje, zahteva precej 

iznajdljivosti in domišljije, da posamezne zastavljene cilje in dejavnosti povežeš v smiselno 

celoto, primerno starosti otrok. Izbrati sem morala primerne metode in oblike pedagoškega 

dela za delo z najmlajšimi, vse skupaj pa povezati z mesečnim načrtom oddelka – »Žoge«. 

 

S pomočjo povezovanja posameznih področij sem načrtovala in izvedla pet dejavnosti, ki so 

bile skupaj celota. Vsaka dejavnost je bila sicer samostojna, vendar je bila rdeča nit prisotna 

pri vseh. Medpodročno povezovanje je otrokom omogočilo celostno izkušnjo, iz katere so 

pridobili nova spoznanja in znanja.  

 

Že pred začetkom načrtovanja sem vedela, da moram uporabiti lutko, saj bo le-ta pripomogla 

k močnejši motivaciji, hkrati pa bo, poleg ciljev, povezovala posamezne dejavnosti v celoto 

(celotno skupino lutke na splošno očarajo, otroci pa se na nek način povežejo z njimi). Rdečo 

žogo so otroci lepo sprejeli. Bila je stalnica v naših pogovorih (tudi, ko nisem izvajala 

dejavnosti za diplomsko delo). Med samimi dejavnostmi so me, kot sem že omenila v 

analizah, otroci večkrat prijetno presenetili – z odgovori, vprašanji in dejanji.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi posameznih dejavnosti se nekaterih področij dotaknemo bolj, 

drugih manj – prav tako je bilo v mojem primeru. Zelo uspešno smo realizirali in se dotaknili 

področja matematike in gibanja (same dejavnosti so bile načrtovane tako, da je izstopala 

matematika), malo manj pa je bilo narave in umetnosti. Sicer smo dosegli določene cilje s 

področja narave in umetnosti, vendar niso bili v ospredju (seznanili smo se z gosenico, miško 

in slonom, nismo pa jih do potankosti spoznali). Menim, da je to sprejemljivo, saj se na 

splošno glavna področja od dejavnosti do dejavnosti razlikujejo. Med dejavnostmi sem 

pripravljala izzive, na osnovi katerih sem lahko sklepala o otrokovem znanju oz. napredku – 
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ponovitve krajših iger znotraj načrtovane dejavnosti, nove igre, pogovori (vprašanja, ki so se 

nanašala na temo oz. snov) ipd. 

 

Menim, da smo se med dejavnostmi vsi zabavali, otroci in jaz, prav tako pa smo se vsi nekaj 

naučili. Otroci so se seznanili z okroglimi telesi, lastnostmi vode in določenimi živalmi, hkrati 

pa krepili prijateljske odnose, se gibali in vključevali v komunikacijske procese. Urili so se v 

reševanju problemov in raziskovali. Najpomembnejše je, da so se igrali. Vse informacije in 

izkušnje so prejeli preko igre. Jaz pa sem spoznala, da so povezave med posameznimi 

področji pomembne, prav tako tudi aktivno vključevanje otrok med dejavnostjo. Tako je 

njihovo znanje trajnejše in moje delo uspešno.  

 

Vsekakor bom medpodročno povezovanje uporabljala pri svojem delu in otroke aktivno 

vključevala v sooblikovanje življenja v vrtcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

4 ZAKLJUČEK 

 

Za vzgojitelje je pomembno, da poznajo otrokov razvoj in pedagoške pristope, saj lahko le na 

tak način pripravimo dejavnosti, s katerimi bodo otroci pridobili nova znanja in občutke ter − 

konec koncev – da oblikujejo sebe in svojo osebnost. Medpodročno povezovanje pripomore k 

načrtovanju celostnih dejavnosti, ki od otroka zahtevajo aktivno sodelovanje, s tem pa si gradi 

trajnejše znanje.  

 

Medpodročno povezovanje je mogoče uporabiti pri čisto vsaki temi, ki si jo mi ali otroci 

zamislijo. Vsekakor pripomore k boljšemu vzgojno-izobraževalnemu delu, otrokom pa olajša 

pot do novih spoznanj.  

 

Opažam, da se medpodročnega povezovanja in projektnega dela, ki sta tesno povezana, 

poslužuje vse več strokovnih delavcev. Menim, da se večina načrtovanih tem, bodisi 

kratkoročnih bodisi dolgoročnih, hitro razvije v projekt, saj otroci pokažejo svoj interes, 

zanimanje in praktično vodijo potek dela in načrtovanje v smer, ki jih zanima. Se pa najdejo 

vzgojitelji, ki jim projektno delo in medpodročno povezovanje predstavljata težavo – za 

načrtovanje in izvedbo je potrebnega veliko časa, idej, strokovnosti in volje.  

 

Med pisanja diplomskega dela sem se naučila ogromno novega in uporabnega. Ker sem bila 

aktivno vključena v proces, bo to znanje, tako kot pri otrocih, trajnejše. Delo v skupini mi je 

omogočilo, da sem teoretični del lahko preizkusila praktično in tako pridobila nove izkušnje, 

ki mi bodo vsekakor v pomoč pri meni najlepšem poklicu – poklicu vzgojiteljice.  

 

Za konec pa vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem polagam na srce – medpodročno 

povezovanje je zagotovo eden boljši pristopov pri delu z najmlajšimi. Pri načrtovanju 

posameznih projektov se srečamo z medpodročnim povezovanjem, saj zajamemo različna 

področja. Tako bomo otrokom predali celostne informacije, ki bodo temeljile na aktivnem 

učenju in neposrednem pridobivanju izkušenj.  
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