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POVZETEK 

Cilj zgodnjega učenja matematike je, da so otroci aktivni sooblikovalci lastnega učenja in ne le 

pasivni poslušalci. Takšno učenje matematike namreč razvija mišljenje ter spodbuja in krepi 

umske sposobnosti, kar pa je za razumevanje matematičnih vsebin nujno. Poleg tega teži 

matematika k reševanju problemov, zato moramo izhajati iz problemskih situacij, ki so jih otroci 

sposobni doživeti, saj se bo le tako v njih prebudilo zanimanje zanje in za njihovo reševanje 

(Cotič, 2009).  

Z različnimi učnimi metodami otrokom posredujemo (matematične) vsebine. Vsi otroci v sebi 

skrivajo vsaj nekaj ustvarjalnosti in naloga vzgojitelja je spodbujanje, da jo v čim večji meri tudi 

razvijejo. Z ustvarjalnimi učnimi metodami ne le spodbujamo ustvarjalnost, pač pa otrokom 

različne vsebine predstavimo na raznolik način ter jim tako omogočimo raznovrstne izkušnje. 

Izkušnje, ki jih pridobijo s projektnim delom, so za otroke še toliko bolj dragocene. Otrok se 

veliko več nauči, ker s svojo aktivnostjo sooblikuje celoten potek dogajanja.  

Otroci preko iger in raznolikih dejavnosti v vrtcu pridobivajo izkušnje, spretnosti in znanja o 

matematičnih pojmih, ki jim jih približamo na različne načine – tudi s pomočjo različnega 

materiala. Material pri otrocih pogosto spodbudi radovednost in željo po raziskovanju, kaj z 

njim lahko naredijo, ustvarijo, kako lahko z njegovo pomočjo rešijo problem.  

Kako torej združiti blago z matematiko? Kako pri matematičnih vsebinah razvijati ustvarjalnost, 

glede na to, da so matematični pojmi specifični ter veljajo določene zakonitosti? S pomočjo 

projektnega dela kot načinom dela, ki omogoča aktivno udejstvovanje v različnih dejavnostih, 

v diplomskem delu z naslovom Blago kot material za spoznavanje matematičnih vsebin 

odgovarjam na ti dve vprašanji.   

 

 

Ključne besede: matematika, matematični pojmi, blago, reševanje problemov, raziskovanje, 

ustvarjalnost, projektno delo 

 

 

 

 



 
 

Fabric as a material for introducing some mathematical concepts 

ABSTRACT 

 

The aim of early mathematics learning is  to make children to become more active co-designers 

of their own learning more as just as passive listeners. This way of  learning mathematics is 

developing the way of thinking, promotes and enhances mental capacity, which is  necessary 

for understanding a mathematical content . In addition to that, one of the biggest mathematics 

aspects is  to solve problems, so we must proceed from problem situations where  children are 

able to have a new experience, because the only way for them to awaken interest is to  solve 

the problem by themselves (Cotič, 2009). 

 

With a variety of teaching methods we can pass  a matematical content to the children. Every 

child hide at least some creativity and task for the teacher is to encourage them to develop 

their skills so they could extand their knowladge. With creative teaching methods not only we 

encourage creativity, but with a variety of content  that is presented in diverse way, builds  a  

good chance  for children to get  more experience that is possible. Experience that is  acquired 

by the project work is  even more valuable. Children learn even more, because its activity helps 

to create the whole course of events. 

 

Children through games and varied activities in kindergarten gaining experience, skills and 

knowledge of mathematical concepts they are approached in different ways - with the help of 

a different material. Material in children often encourage curiosity and desire to explore what 

can do with it, create, how can it help to solve the problem. 

 

So how do you combine the goods with mathematics? How the mathematical content to 

develop creativity, according to math specific terms and certain laws? Through the project work 

as a way of working that enables active participation in various activities in the thesis entitled 

Fabric as a material for introducing some mathematical concepts I am  answering to these two 

questions. 

 

 

Keywords: mathematics, mathematical concepts, goods, problem solving, research, 

creativity, project work 
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I. UVOD 

Otrok je kot magnet. Če ga dejavnosti privlačijo, bo rad sodeloval ter raziskoval, nenehno bo 

spraševal in razmišljal s svojimi malimi možgani. Bil bo radoveden, postavljal bo vprašanja in 

želel vedno več odkrivati. Naloga vzgojitelja oz. odrasle osebe je, da spodbuja otrokovo 

radovednost in omogoča, da sam raziskuje in išče odgovore – tudi v sodelovanju z vrstniki oz. 

ostalimi otroki.  

Dober vzgojitelj mora poznati razvojne značilnosti otrok ter hkrati prepoznati individualne 

potrebe posameznega otroka. Matematika je področje, na katerem so zaradi razvoja logičnega 

mišljenja razlike med otroki še toliko večje. Nekateri zmorejo vzorec že sami ustvariti, ostali ga 

le prepoznajo, nekateri lahko brez težav razvrščajo po dveh lastnostih, ostali potrebujejo pri 

tem pomožna vprašanja in spodbude. Pomembno je, da otrokom nudimo izkušnje, ki so jim 

privlačne kot magnet.  

Razvijanje matematičnega izražanja in mišljenja pri otrocih v okviru matematičnih dejavnosti v 

vrtcu je za mnoge še vedno tabu tema (Bošnjak, 2013). Verjetno zaradi asociacije, da je 

matematika otrokom težko razumljiva in jim predstavlja večji napor kot pa veselje in zabavo. 

So pa vzgojitelji, ki ne razmišljajo na takšen način in želijo matematične vsebine otrokom 

približati na različne načine – tudi s pomočjo različnega materiala. Priporočljivo in otrokom 

zanimivo za spoznavanje matematičnih pojmov je nestrukturiran material: les, blago, listje, 

pesek, mivka … Otrokom nudijo ti materiali veliko več možnosti za raziskovanje in ustvarjanje.  

Moje diplomsko delo v nadaljevanju sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu navajam, kako lahko matematiko kot kurikularno področje predstavimo otrokom v vrtcu in 

kakšna je pri tem vloga vzgojitelja. Da pripravimo primerne vsebine, je potrebno poznati 

značilnosti razvoja otrok ter njihovih sposobnosti za razumevanje matematičnih vsebin. 

Povzemam tudi, kaj je ustvarjalnost, kako se kaže pri posamezniku in s katerimi učnimi 

metodami jo lahko pri otrocih spodbujamo. V nadaljevanju opisujem še, kaj je to projektno delo, 

kakšna je njegova zgradba, kako se kaže v konceptu Reggio Emilia ter kaj pomeni učenje z 

raziskovanjem. 

V empiričnem delu predstavljam način uporabe blaga v vrtcu v povezavi z nekaterimi 

matematičnimi vsebinami (razvrščanje, vzorci, simetrija, geometrijska telesa, merjenje). 

Izvedla sem projekt Kako lahko uporabimo blago v vrtcu?, pri katerem smo skupaj z otroki 

blago raziskovali, pri tem pa spoznavali različne matematične pojme. Empirični del zaključujem 

z evalvacijo izvedenega projekta in odgovori na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila 

pred izvajanjem samega projekta.  
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Blago je material za raziskovanje, spodbujanje ustvarjalnosti, v vrtcu tudi material, ki nudi 

povezavo različnih kurikularnih področij. Z željo, da otrokom omogočim tovrstno izkušnjo po 

odkrivanju in spoznavanju matematičnih vsebin s pomočjo materiala – blaga, ki običajno 

otrokom ni predstavljen na tak način, sem se odločila, da se preizkusijo v raziskovanju in 

reševanju problemov.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 MATEMATIKA V VRTCU 

Otrok se z matematiko sreča že zelo zgodaj. Preko različnih vsakodnevnih dejavnosti, 

predvsem igre in različnih opravil doma, pridobiva otrok različne, a zanj pomembne izkušnje, 

spretnosti in znanja.  

M. Bošnjak (2013) pravi, da je razvijanje matematičnega izražanja in mišljenja pri otrocih v 

vrtcu za mnoge še vedno tabu tema. Pa vendar se z njo otroci vsakodnevno srečujejo tako 

doma kot tudi v vrtcu. T. Hodnik Čadež (2004) navaja, da začnemo otroka v vrtcu že zelo 

zgodaj sistematično seznanjati s »pravo« matematiko, in sicer s tem, ko naštevamo števila v 

pravilnem vrstnem redu, ko ga seznanjamo z velikostnimi odnosi: večji, manjši, enak …, z 

različnimi oblikami, orientacijo v prostoru … Pri tem moramo seveda poznati in upoštevati 

otrokove izkušnje, predznanja, pa tudi interese in potrebe. 

Otrok je vesel, ko najde rešitev, zato praviloma išče nove in nove situacije, ki so vsakič znova 

izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditev njegovega načina in smeri 

razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 1999: 64). Prav zato je pomembno, da ustvarimo takšne 

matematične situacije, ki bodo otroka spodbujale k razmišljanju, ki so primerne njegovim 

zmožnostim in so blizu njegovemu realnemu življenju. Pozabiti pa ne smemo na njegov interes, 

da mu bo dejavnost zanimiva in reševanje naloge izziv (Hodnik Čadež, 2004). Tudi M. Bošnjak 

(2013) meni, da je matematika izziv, in sicer otrokom pri reševanju, vzgojitelju pa pri 

načrtovanju. Izkustveno učenje oz. učenje skozi lastno izkušnjo je pri matematiki, kot pravi M. 

Bošnjak (prav tam: 177), vodilo in orientacija. Ni recepta, po katerem bi lahko delal vzgojitelj, 

da doseže cilj, saj vsak posameznik izkušnje drugače sprejema in doživlja.   

Matematiko pa lahko uresničujemo ne le ob načrtovanih dejavnostih, pač pa je smiselno 

izkoristiti čas dnevne rutine, in sicer ob prihodu v vrtec (simboli v garderobi, pogovor ob 

obuvanju copat, risanje diagrama ob prisotnosti otrok v skupini …), med obroki (štetje oseb 

pri kosilu za potrebno število pribora, zlaganje prtičkov na trikotnike, pravokotnike, razvrščanje 

pribora in krožnikov …), pri pripravi na počitek (razpored ležalnikov, pospravljanje igrač, 

koliko je ura, ko gredo počivat …), odhodu na sprehod (obuvanje najprej levega, nato 

desnega čevlja, napovedovanje dogodkov …) in bivanju zunaj (risanje krogov v pesek, 

merjenje širine igrišča, zbiranje kamenčkov, razvrščanje nabranih listov, plodov, tipanje listov 

in delov rastlin ter pogovor o tem, kaj je mehko, ostro, oglato, okroglo …) (Kurikulum za vrtce, 

1999; Japelj Pavešič, 2010). 
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1.1 Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematičnih dejavnosti  

Vzgojitelj, pomočnik in ostali odrasli imajo pri vključevanju matematike v vrtec zelo pomembno 

vlogo. Poiskati morajo povezavo med matematiko in vsakdanjim življenjem, opazovati otrokov 

razvoj in se pravilno odločiti o zahtevnosti dejavnosti, saj lahko otrok le tako v dejavnostih 

sodeluje, se uči, razmišlja in pridobiva različne spretnosti in pozitivne izkušnje (Kurikulum za 

vrtce, 1999). Poleg spontanih in vsakdanjih dogodkov pa pridobiva otrok znanje in izkušnje 

tudi ob posebej načrtovanih dejavnostih, pri katerih ustvari vzgojiteljica pogoje za doseganje 

ciljev na področju matematike (npr. igranje trgovine, beleženje rezultatov pri teku, 

razdeljevanje pribora) (Japelj Pavešič, 2010).  

Matematične dejavnosti morajo biti otroku izziv, vendar še vedno glede na njegove zmožnosti 

rešljiv izziv, da pri tem doživlja veselje ob svojih uspehih. Vzgojitelj mora zato sprejemati 

otrokove napake, omogočiti, da otrok napako spozna ter ustvariti situacijo, v kateri pride otrok 

do nove, pravilne rešitve (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrokom je v šoli matematika po navadi neljuba in nimajo želje po reševanju nalog, velikokrat 

so te pretežke, s tem doživljajo neuspehe, posledično pa jim predstavlja neprijeten občutek in 

odpor. Je abstraktna in zato tudi v vrtcu velikokrat tabu tema. M. Cotič (2009: 31) navaja, da 

ni naloga vzgojitelja le prenašanje matematičnih vednosti, pač pa vzbujanje in spodbujanje 

zanimanja, radovednosti in spoznavnih potreb. 

V vrtcu je zato zelo pomembno, da vzgojitelj pri načrtovanju dejavnosti in učenju matematike 

upošteva nekatere pomembne zakonitosti, ki veljajo za to področje. B. Japelj Pavešič (2010) 

v Priročniku h Kurikulu za vrtce – Otrok v vrtcu, navaja spodaj zapisane zakonitosti. 

- Matematika je za otroka naporna, saj ob njej otrok misli, zato naj dejavnosti ne bodo 

daljše od nekaj minut v mlajši starostni skupini, v starejši skupini pa naj trajajo do pol 

ure. V nasprotnem primeru otrok v matematičnih dejavnostih ne more učinkovito 

sodelovati.  

- Matematika zahteva veliko koncentracije, zato mora biti tudi vzgojitelj zbran in dobro 

pripravljen. Nedokončana matematična aktivnost lahko otroka zmede. 

- Matematika je izrazito vezana na pogovor, ta pa je najbolj učinkovit, ko je individualen, 

zato naj vzgojitelj zanj izkoristi vmesni čas (med samimi dejavnostmi po navadi ni 

mogoč).  

- Otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase.  

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

življenje.  

- Otrok se matematiko uči zato, ker jo potrebuje ta trenutek in ne za prihodnost. 
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- Vzgojitelj z opazovanjem otrok pridobi informacije, kakšno težavnost matematičnih 

dejavnosti lahko načrtuje. Z opazovanjem med rutinskimi dogodki lahko spremlja tudi 

otrokov napredek iz dneva v dan.  

 

1.2 Povezava matematike z drugimi področji 

Matematika v vrtcu ni nič novega, saj imajo otroci veliko priložnosti za sodelovanje pri različnih 

matematičnih dejavnostih, kjer pridobijo odgovore na svoja matematična vprašanja. 

Pomembno je, da se otrok igra in se matematiko uči z igro in preko nje. Tako doživlja 

matematiko kot prijetno izkušnjo (Japelj Pavešič, 2010). Matematika je uresničljiva le, če jo 

povezujemo z ostalimi kurikularnimi področji, saj tako otrokom nudimo povezavo matematičnih 

vsebin z dogodki in s pripomočki ter z materiali iz vsakdanjega življenja otrok  (Bošnjak, 2013). 

Z jezikom se povezuje, ko otrok spoznava imena za različne matematične pojme in se tudi 

sam matematično izraža (npr. veliko, majhno, ostri robovi, se kotali, enak, ni enak, pod, v, pred 

itn.). Z umetnostjo matematike ne moremo predstaviti – od perspektive v likovni umetnosti do 

ritma v glasbi. Ko merimo in iščemo splošne lastnosti pojavov, se dejavnosti povezujejo s 

področjem naravoslovja, pri gibanju pa že večina pogovorov zajema matematične izraze. 

Otrok se s pomočjo matematike nauči pogajati, reševati probleme in logično sklepati, vse to 

pa je potrebno, da lahko živi z vrstniki, kar se povezuje s področjem družbe. Tako je 

matematika tista, ki je uresničljiva v povezavi z ostalimi področji in je hkrati sredstvo za 

doseganje ciljev na taistih področjih (Japelj Pavešič, 2010).  

 

1.3 Matematika v Kurikulumu za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je bil sprejet leta 1999. Vanj so vključene različne 

dejavnosti, ki so razvrščene v področja jezika, gibanja, umetnosti, družbe, narave in 

matematike.  

Matematika je področje, v okviru katerega lahko v vrtec vključujemo najrazličnejše dejavnosti. 

V otrokovo življenje je vpeta že zelo zgodaj, ko prešteva svoje igrače, oblačila in predmete, ki 

ga obdajajo, jih meri, primerja, prikazuje s simboli, o njih pripoveduje ter jih opisuje.  

V Kurikulumu za vrtce (prav tam: 64) so navedeni globalni cilji kot okvir za vse matematične 

dejavnosti. To so: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja,  
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- razvijanje matematičnega mišljenja,  

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Navedeni so tudi konkretni cilji po posameznih matematičnih vsebinah. Naštela bom le nekaj 

izmed njih (prav tam: 65): 

- otrok rabi imena za števila; 

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

- otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema;  

- otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like; 

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

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

- otrok klasificira in razvršča; 

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

enotami. 

 

Kurikulum za vrtce (1999) služi s svojo vsebino vzgojitelju kot pomoč pri načrtovanju dejavnosti 

v vrtcu, vzgojitelj pa s svojim strokovnim znanjem o otrokovem razvoju, o posameznih 

področjih in nenazadnje s svojo ustvarjalnostjo in timskim delom z ostalimi strokovnimi delavci 

ter okoljem predlagane vsebine in dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce (1999) razširi, dopolni, 

osmisli in otrokom predstavi na njim blizu ter zanimiv način.   

 

2 RAZVOJ OTROKA V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Izraz razvoj v splošnem pomeni zaporedne in prilagodljive spremembe, skozi katere gredo 

posamezniki (tudi živali) od rojstva do smrti (Woolfolk, 2002). Pri človeku lahko razvoj 

razdelimo na štiri temelja področja, ki pa so med seboj povezana. To so telesni, spoznavni ali 

kognitivni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj. L. Marjanovič Umek (2010) o razvoju otroka 

pravi, da je to dinamičen proces, ki je odvisen tako od dednosti kot tudi od fizičnega in 

socialnega okolja. V nadaljevanju bom predstavila razvojne značilnosti otrok v zgodnjem 

otroštvu, to je od 3. do 6. leta starosti.  

2.1 Spoznavni ali kognitivni razvoj 

Avtor osrednje teorije o razvoju mišljenja je švicarski psiholog Jean Piaget (1896–1980). 

Zanimalo ga je, kako otrok razume svet, kako pride do znanja, ki je vedno bolj organizirano in 

strukturirano. Trdil je, da so določeni načini mišljenja zelo preprosti za odraslega, ne pa za 

otroka, zato je začel sistematično opazovati otroke različnih starosti. Prednje je postavil 
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material iz njihovega okolja (lončke z vodo, glino …), sam pa prevzel vlogo opazovalca, 

spraševalca in poslušalca. Na osnovi pridobljenih informacij je postavil teorijo, ki govori o 

razvoju mišljenja od rojstva do mladostništva (Piaget 1954 v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009; Nemec in Krajnc, 2011). 

Po Piagetovem mnenju znanje otroka ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, 

niti se ne pojavlja z otrokovim dozorevanjem. Otrok znanje aktivno gradi (konstruira), 

spoznanje pa se oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem (Labinowicz, 

1989 v Batistič Zorec, 2006). 

Različne miselne operacije, med katerimi so predvsem matematične (konzervacija, 

razvrščanje, prirejanje ena na ena itn.), se razvijajo na vseh stopnjah razvoja, vendar pa otrok 

na različni stopnji problem različno razume in utemeljuje. Piaget tako govori o štirih stopnjah 

oz. stadijih kognitivnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 44): 

- zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do 2 let) 

- predoperativna stopnja (od 2 do 6–7 let) 

- konkretno operativna stopnja (od 6–7 do 11–12 let) 

- formalno operativna stopnja (od 11–12 do 15 let). 

Labinowicz (1989 v Batistič Zorec, 2006) navaja, da sta prvi dve stopnji pripravljalni ali 

predlogični, drugi dve pa stopnji logičnega mišljenja.  

Otroci so v zgodnjem otroštvu po Piagetu na predoperativni stopnji, zanjo pa je značilen razvoj 

simbolnih funkcij. Raba simbolov ali miselnih predstav se kaže v domišljijski oz. simbolni igri, 

pri posnemanju, risanju in govoru (besedišče se zelo razširi). Otroci razvijejo na tej stopnji tudi 

različne predkoncepte oz. predpojme, npr. količine, časa, števila, prostora; predmete in stvari 

so zmožni razvrščati, grupirati, ugotavljajo konzervacijo količine (npr. konzervacija tekočine). 

Pri vsem tem pa je njihovo mišljenje vezano na to, kar oni vidijo (egocentrizem), razmišljajo na 

osnovi ene vizualne dimenzije in niso zmožni reverzibilnega razmišljanja ali »razmišljanja 

nazaj«. Po Piagetu je pri otrokovem načinu mišljenja na tej stopnji značilen tudi animizem 

(pripisovanje lastnosti žive narave neživim stvarem in pojavom), artificializem (naravnim 

pojavom otrok pripisuje človekovi aktivnosti) in finalizem (vsak pojav ima določen namen: dež 

pada zato, da si oblečem pelerino), za katere pa novejši raziskovalci opozarjajo, da lahko s 

spremembo nekaterih pogojev bistveno spremenimo kakovost in razvojno stopnjo mišljenja 

otrok. Naloga mora biti za otroka smiselna, zanimiva in postavljena v zanj smiselni kontekst 

(primerjava živo – neživo ob primerih lutka, kamen, človek je za otroka bolj smiselno 

zastavljeno vprašanje kot Piagetov primer oblaki, veter, sonce) (Marjanovič Umek, 2010; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Woolfolk, 2002). 
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Spoznavni razvoj je v zgodnjem otroštvu zelo hiter, vendar pa v otrokovem mišljenju v 

primerjavi s kasnejšimi razvojnimi obdobji zaznamo določeno specifičnost in nelogičnost, saj 

otrok misli in razmišlja bolj na podlagi zaznav. Njegovo mišljenje omejuje pomanjkanje izkušenj 

s stvarmi, z dogodki in s pojavi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

2.2 Govorni razvoj 

Govor je eno temeljnih sredstev, ki omogočajo proces ponotranjenja mišljenja. Na 

napredovanje mišljenja pa vpliva tudi s tem, da je posrednik socialne interakcije, ki je 

pomemben del učenja (Berger, 1994 v Batistič Zorec, 2003: 78). V zgodnjem otroštvu je razvoj 

govora zelo hiter in tesno povezan z ostalimi področji razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009).  

L. Marjanovič Umek (2010) navaja, da se otrok postopno vse do petega leta uči in nauči 

osnovna slovnična pravila jezika. Struktura otrokovega govora je namreč vse bolj celovita, prav 

tako se besedišče zelo hitro veča. Nemec in Krajnc (2011) navajata, da pri treh letih povprečen 

malček uporablja med 900 in 1000 različnih besed, do šestega leta pa lahko število 

uporabljenih besed naraste na 2600.  

Otrok se v zgodnjem otroštvu pogovarja o sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, tvori tako 

vprašalne kot nikalne povedi. Uporablja že besede, ki izražajo pomen, in tiste, ki izražajo 

odnose – odnose med predmeti (velik – majhen), med osebami (mama – otrok) in prostorske 

odnose (v – na, pod – nad) (Marjanovič Umek, 2010). 

 

2.3 Gibalni razvoj 

Nemec in Krajnc (2011) razlagata, da pomeni gibalni oziroma motorični razvoj vedno boljši 

nadzor mišic, ki pa, kot navaja Cemič (1997), poteka v dveh smereh: cefalo-kavdalni (od glave 

proti nogam) in proksimo-distalni smeri (razvoj mišic poteka od centra navzven, od hrbtenice 

proti okončinam).  

Gibanje je primarna in ena od pomembnih otrokovih potreb, saj preko gibanja otrok že kot 

dojenček spoznava okolico in samega sebe. Razvoj gibanja je pri otroku opazen v večji telesni 

moči, hitrosti, ravnotežju, usklajenosti, gibljivosti in natančnosti gibov ter vzdržljivosti (Nemec 

in Krajnc, 2011). V predšolskem obdobju pridobiva otrok raznorazne gibalne izkušnje zlasti z 

igro (Videmšek in Kovač, 2010). 



9 
 

Otrok pri treh letih že lahko hodi gor in dol po stopnicah. Sicer teče že prej, vendar se tek 

pravilno oblikuje šele pri štirih letih (da ne stopa trdno na cela stopala), samo pravilno 

ustavljanje, ravnotežje in enakomernost korakov pa nekje do petega leta. Otrok je pri štirih letih 

sposoben hoditi po zidu, gredi, pleza že po večjih plezalih, vozi kolo, lahko že dobro lovi in 

meče žogo ali pa z razdalje treh metrov zadane različne cilje. Metanje različnih predmetov v 

daljino mu pri tej starosti ne predstavlja večjih težav, prav tako se lahko nauči plavati, drsati, 

smučati, plesati in skakati, za kar pa sta izrednega pomena razvoj ravnotežja in koordinacije. 

Skakanje po eni nogi prav tako obvlada šele okrog četrtega leta, ko je ravnotežje že dovolj 

razvito, medtem ko lahko pri petih letih uskladi hojo in tek z metanjem, lovljenjem ali odbijanjem 

žoge (npr. pepček, nogomet) (Marjanovič Umek, 2010; Nemec in Krajnc, 2011). 

Napredek koordinacije oko – roka se pri triletnem otroku kaže v tem, da lahko uporablja vilice 

za nabadanje hrane, v petem letu starosti pa uporablja tudi že nož. Drobni gibi so pomembni 

tudi pri opismenjevanju. Triletnik je že sposoben držati svinčnik z blazinicami prstov na spodnji 

tretjini. Pri oblačenju imajo triletniki še težave z odpenjanjem in zapenjanjem gumbov in 

zadrge, zavezovanjem vezalk in obuvanjem levega oz. desnega čevlja. Te spretnosti se 

izpopolnijo v šestem oz. sedmem letu (Nemec in Krajnc, 2011). 

V zgodnjem otroštvu je gibalni razvoj nadgradnja temeljnih gibalnih sposobnosti, ki so vse bolj 

izdelane, smiselne in vezane na družabnost (Marjanovič Umek, 2010).  

 

2.4 Čustveni razvoj 

V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja temeljnih, vse več pa 

tudi kompleksnih čustev. V tem obdobju naraste število dražljajev, ki pri otroku spodbudijo 

čustva veselja. Radi namreč sodelujejo v dejavnostih z vrstniki, še raje oz. še bolj pa so veseli, 

ko so uspešnejši od drugih. Veselje izražajo s smehom, pa tudi preko gibalnih dejavnosti 

(skakanje, valjanje po tleh ipd.) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Čustvo, ki je pogosto v zgodnjem otroštvu, je strah. Otroci imajo v tem obdobju več strahov kot 

dojenčki in malčki ter več kot otroci v srednjem otroštvu. Eden izmed razvojnih strahov je strah 

pred ločitvijo. Pri premagovanju tega strahu pomaga čustvena tolažba otroka, preizkušanje 

ločitev v varnem okolju, otroku pa pomagajo tudi ljube igrače in dobro poznane osebe, kadar 

njegovih staršev oz. skrbnikov ni (Nemec in Krajnc, 2011). 

Kadar čustva jeze otrok ne more učinkovito obvladovati, se pojavi agresivnost. To je  vedenje, 

ko namerava posameznik sebi ali drugemu prizadeti telesno ali psihično škodo. Že v obdobju 

malčka lahko največkrat opazimo instrumentalno agresivnost, s starostjo pa narašča sovražna 

agresivnost. V zgodnjem otroštvu telesna agresivnost upada, narašča pa, zlasti od četrtega 
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leta naprej, besedna agresivnost. S starostjo naraščajo tudi druge oblike posredne 

agresivnosti, in sicer maščevalnost, negativizem in zlovoljnost. Najpogostejši povodi za 

agresivnost v zgodnjem otroštvu so prepiri v zvezi z materialno lastnino in prepiri s sorojenci 

(prav tam).  

Največji napredek čustvenega razvoja se v zgodnjem otroštvu kaže pri nadzorovanju 

čustvenega doživljanja in izražanja v socialnih situacijah. Otroci že znajo uravnavati 

intenzivnost svojega čustvenega doživljanja, prav tako vedo, da lahko doživljanje določenega 

čustva nadzorujejo z zakrivanjem določenih čutil (npr. si pokrije ušesa in oči), s prigovarjanjem 

(npr. saj bo mami kmalu prišla) ali pa z namernim spreminjanjem želja (npr. ko je izključen iz 

igre, se odloči, da se tega sploh ne želi igrati). Sicer pa pripisujejo otroci v zgodnjem otroštvu 

posameznikova čustva predvsem zunanjim dejavnikom in manj njihovemu mišljenju 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

2.5 Socialni razvoj  

Otroci so do tretjega leta zelo navezani na odrasle osebe, saj jim predstavljajo varnost in 

zavetje. Po obdobju malčka pa otroci vse več časa preživijo z vrstniki in ostalimi otroki ter manj 

z odraslimi. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) povzemata v knjigi Razvojna psihologija 

različne avtorje in navajata, da je razlog za to razvoj novih oblik socialnih interakcij in socialnih 

kompetentnosti, in sicer razvoj sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega 

reševanja problemov. Tako npr. štiriletniki pogosteje soglašajo z ostalimi otroki in kažejo 

naklonjenost do ostalih otrok, z rabo govora tudi lažje dosegajo svoje socialne cilje, agresivnost 

med vrstniki pa upada. Otroci so v zgodnjem otroštvu praviloma že na stopnji prave empatije. 

Razumejo, da imajo tudi drugi ljudje svoja čustva, svoje potrebe in misli. 

Prevladujoča dejavnost otroka v zgodnjem otroštvu je igra. Preko nje lahko opazujemo, kakšni 

so medsebojni odnosi otrok (ali deli igrače, kateri otroci se igrajo skupaj …). Glede na otrokovo 

socialno udeležbo se igra lahko zelo razlikuje. Deklice se tako v večini primerov igrajo v 

manjših socialnih skupinah, medtem ko so skupine dečkov praviloma večje  (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009). 

Otroci se od tretjega leta naprej v vrtcu najraje igrajo v manjših skupinah, te pa se pogosto 

spreminjajo. Pojavi se t. i. skupna igra, saj so otroci kljub pogostim konfliktom že zmožni 

sodelovanja. Najprej se sicer igrajo skupaj, a brez skupnega cilja (asociativna igra), kasneje 

pa med sabo sodelujejo in stremijo k istim ciljem (sodelovalna igra) (Žnidaršič, 2013).  

Pomembne izkušnje in kakovostne socialne interakcije pridobivajo otroci v okviru simbolne oz. 

sociodramske igre. Pri njej otroci med seboj komunicirajo, hkrati pa se učijo nadzorovati svoje 
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vedenje in sprejemanje, in sicer s pogajanjem, z razpravami in dogovori (Hetherington in 

Parke, 1986 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). V simbolni igri, kot povzemata L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam: 365), ustvarjajo otroci različne situacije, v katerih 

izražajo čustva, vendar se jih učijo tudi nadzorovati, učijo se razlikovati nasilje od samozavesti, 

impulzivnost od podlosti, egocentrizem od sodelovanja.   

 

3 OTROKOV RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA OD 4. DO 5. LETA 

Značilnost matematičnega mišljenja je reševanje problemov. Otroke moramo spodbujati, da 

poskušajo problem samostojno rešiti z lastnim razmišljanjem. Ravno to je namen zgodnjega 

učenja matematike – ne le matematiko učiti, pač pa jo odkrivati in o njej razmišljati (Cotič, 

2009).  

V nadaljevanju bom navedla značilnosti matematičnega mišljenja otrok, starih štiri in pet let, 

saj sem empirični del naloge izvajala v tej starostni skupini otrok in pri tem upoštevala bistvene 

karakteristike matematičnega mišljenja.  

 

 Matematično mišljenje otroka, starega 4 leta (Ivić, Novak, Atanacković in Ašković, 2002, 

v  Tucelj, 2013: 10–11):   

 

- prešteva štiri predmete v vrsti; 

- za združevanje predmetov se odloči prej glede na zahteve slike kot pa na osnovi 

skupnih lastnosti teh predmetov; 

- sestavlja predmete, ki so si na nek način podobni; 

- otrokovi prvi poskusi urejanja, ki je naključno; 

- rešuje preproste problemske situacije (npr. »Kaj delaš, ko si zaspana?«); 

- ponovi štiri številke ali poved iz štirih besed; 

- zgradi most iz treh kock po vnaprej danem modelu; 

- sestavi sliko iz dveh delov; 

- nadaljuje nedokončano zaporedje (določena zaporedja barv, velikosti, oblik); 

- iz skupine desetih predmetov odšteje štiri predmete; 

- potem, ko mu pokažemo, razvršča logične naloge po treh lastnostih (npr. »Daj mi velik 

rdeč krog.«). 
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 Matematično mišljenje otroka, starega 5 let (Ivić, Novak, Atanacković in Ašković, 2002, 

v  Tucelj, 2013: 11): 

 

- sestavi sliko iz štirih delov; 

- orientira se v času (jutro – poldne – večer, dan – noč, zdaj – prej – pozneje); 

- reši nalogo tipa »Kdo ima več?«; 

- prešteva do deset in odšteva zahtevano število (do deset); 

- prepoznava in riše številke do pet; 

- ponovi zaporedje petih števil ali poved iz osmih besed; 

- opazi podobnosti kakršne koli narave (barve, oblike, velikosti, svetlosti); 

- zmore primerjati samo dve stvari med seboj (po dolžini, velikosti, obliki), ne zmore pa 

še primerjanja in urejanja več predmetov med seboj po vrstnem redu (seriacija); 

- uredi predmete od najmanjšega do največjega (Japelj Pavešič, 2011: 36).  

 

Navedene značilnosti so le okvir in ni nujno, da veljajo za vse otroke, ga je pa kljub temu 

potrebno upoštevati. Nekateri se lahko spustijo na nižji ali povzpnejo na višji nivo, kot se 

pričakuje od štiri- oz. petletnika, zato je zelo pomembna vloga vzgojitelja, da se zna v določeni 

situaciji prilagoditi mišljenju otroka.  

 

4 USTVARJALNOST  

Pojem ustvarjalnost zelo pogosto uporabljamo prav na vseh področjih – od likovne umetnosti 

do gibanja, glasbe in razmišljanja. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem 

ustvarjalnost opredeljen kot »lastnost, značilnost: človeška ustvarjalnost/ustvarjalnost igralca, 

pisatelja/miselna, tehnična ustvarjalnost; umetniška ustvarjalnost/filmska, glasbena 

ustvarjalnost«.  

Kljub razširjenosti pa strokovnjaki, ki se z ustvarjalnostjo ukvarjajo, niso enotnega mnenja o 

definiciji pojma oziroma, kot pravi Jurman (2004 v Hozjan, 2014), ga nihče ne uspe celovito 

obrazložiti. Woolfolk (2002) npr. pravi, da je ustvarjalnost domiselno, originalno mišljenje ali 

reševanje problemov in dodaja, da lahko ustvarjalno pristopimo k čemur koli.  

Za ustvarjalno mišljenje je bistvena motivacija po reševanju problema. Če oseba ni motivirana, 

zanjo problem sploh ne obstaja. Ima pa prava ustvarjalnost svoj lastni izvor motivacije. »Po 

Maslowu je ustvarjalnost motivirana s težnjo posameznika, da uresniči svoje potenciale, po 

Frommu izhaja ustvarjalnost iz temeljne človekove potrebe po preseganju obstoječega, 

Guilford vidi izvor ustvarjalnosti v radovednosti itd.« (Glogovec in Žagar, 1992: 10).  
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Ustvarjalnost je človekova lastnost, ki je med ljudmi porazdeljena kot Gaussova krivulja. Vsak 

človek je unikaten in pri vsakem je ustvarjalnost izražena na drugačen, bolj ali manj intenziven 

način. Razvoj ustvarjalnosti je v veliki meri odvisen od okolja in spodbud, ki jih je otrok, 

predvsem v predšolskem obdobju, deležen (Glogovec in Žagar, 1992).  

Ustvarjalnost ima pomembno vlogo v konceptu Reggio Emilia, saj otroci odkrivajo, raziskujejo, 

spreminjajo svoje poglede, navdušujejo se nad oblikami, ki »transformirajo« njihovo osebnost. 

Ustvarjalnost ni ločena od drugih dejavnosti, pač pa izhaja iz vsakodnevnih izkušenj (Batistič 

Zorec, 2003). Kot pravi ustanovitelj Reggio Emilia, Loris Malaguzzi (v Kroflič, 2010: 41), 

»ustvarjalnost zahteva, da se povežeta vrtec znanja z vrtcem ekspresije«. Prav zato je eden 

izmed temeljnih izhodišč koncepta Reggio Emilia spodbujanje in omogočanje različnih oblik 

izražanja. Avtorji tega koncepta so namreč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, 

ostane pa mu le eden, saj ostale zanemarjamo in jih ne razvijamo. Ravno zato v konceptu 

Reggio Emilia zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja: gib, mimika, barva, risba, 

lutka, ritem, glasba, govor ter mu omogočajo, da na različne načine izrazi odnos do sebe, 

drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi (Edwards idr., 1993).  

Malaguzzi (1998) opiše ustvarjalnost s spodaj navedenimi opredelitvami, ki so vodilo in 

izhodišča za spodbujanje ustvarjalnosti v konceptu Reggio Emilia (v Kroflič, 2010: 51): 

- ustvarjalnost ne dojemamo kot sveto, izjemno lastnost, ampak kot nekaj, kar izhaja iz 

vsakodnevnih izkušenj; 

- ustvarjalnost ni posebna mentalna zmožnost, ampak značilnost določenega mišljenja, 

spoznavanja in izbiranja; 

- ustvarjalnost vznika iz multiplih izkušenj, podprtih s podporo razvoju osebnih 

potencialov, vključujoč občutek svobode za drzno razkrivanje neznanega; 

- ustvarjalnost združuje spoznavne, čustvene in imaginativne procese, ki skupaj 

omogočijo nepričakovane rešitve; 

- ustvarjalnost razvijamo, ko smo odrasli manj zavezani k pristopu poučevanja ter bolj k 

opazovanju in razlaganju problemskih situacij; 

- ustvarjalnost podpirajo ali zavirajo pričakovanja učiteljev, šol, družin, širših skupnosti, 

družbe kot celote; 

- ustvarjalnost postane bolj razvidna, ko smo odrasli pozornejši na otrokove kognitivne 

procese kot pa na končne rezultate njihovega dela. 

Ustvarjalen je torej prav vsak posameznik, pri tem pa ima veliko vlogo komunikacijski odnos z 

vrstniki in odraslimi (Kroflič, 2010). 
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4.1 Ustvarjalnost kot lastnost posameznika 

Različne raziskave navajajo, da so za ustvarjalnost potrebne določene sposobnosti in 

osebnostne lastnosti. Sattler (1992, v Woolfolk, 2002: 121) navaja naslednje možne 

pokazatelje ustvarjalnosti pri učencih, ki pa, lahko rečemo, veljajo tudi za predšolske otroke: 

radovednost, koncentracija, prilagodljivost, visok nivo energije, humor (ki je včasih bizaren), 

neodvisnost, igrivost, nekonformnost, tveganje, privlačnost kompleksnega in skrivnostnega, 

pripravljenost za fantaziranje in sanjarjenje, netoleriranje dolgočasnosti ter inovativnost. 

Glogovec in Žagar (1992) poudarjata inteligentnost, divergentno mišljenje in radovednost. 

Z različnimi testi inteligentnosti so raziskovalci ugotovili, da dosegajo ustvarjalne osebe v 

glavnem nadpovprečne rezultate. Na podlagi tega so sklenili, da je visoka inteligentnost nujna 

za ustvarjalnost, vendar inteligentnost sama po sebi ne pomeni ustvarjalnosti, ker so na testih 

visoke rezultate dosegale tudi manj ustvarjalne osebe. Inteligentnost je za ustvarjalnost 

pomembna, ne smemo pa izključiti še drugih osebnostnih lastnosti ter ustreznih pogojev iz 

okolja (Glogovec in Žagar, 1992). 

 

Divergentno mišljenje pomeni sposobnost iskanja oz. dajanja novih, različnih rešitev, 

odgovorov. Nemec in Krajnc (2011) tako trdita, da je to glavna značilnost ustvarjalnosti, saj 

vključuje nove in izvirne rešitve. Pečjak (1987) navaja, da je potrebno usklajevanje s 

konvergentnim mišljenjem, ki ima vlogo pri samem vrednotenju ustvarjalnega dosežka. 

 

Radovednost motivira posameznika za odkrivanje, reševanje nečesa njemu neznanega, 

novega. Brez radovednosti ni ustvarjalnosti in ta se linearno povečuje: tem bolj je posameznik 

radoveden, tem bolj bo ustvarjalen (Glogovec in Žagar, 1992). S tem se strinja tudi Pečjak 

(1987), ki pravi, da otroci s svojo radovednostjo spominjajo na ustvarjalce. Predšolski otroci 

nenehno sprašujejo »Zakaj?«, saj imajo ogromno željo po znanju in spoznavanju njim 

neznanih pojavov. Tako stališče do sveta pa imajo, po mnenju Pečjaka (prav tam), poleg otrok 

samo ustvarjalni odrasli. Radovednost izzovejo novost predmeta ali pojava, presenečenje, 

sprememba, nesmiselnost, neskladje, kompleksnost, negotovost (Marentič Požarnik, 2003).  

 

B. Marentič Požarnik (2003) meni, da lahko tipične osebnostne lastnosti ustvarjalnih oseb 

prepoznamo v okviru različnih aktivnosti, saj se tu v veliki meri tudi izrazijo.    

 

Kognitivne lastnosti posameznika so (prav tam: 91): 

- miselna neodvisnost; 

- odprtost za nove izkušnje; 

- težnja za neredom; 
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- prednost dajejo neurejenim, zapletenim vzorcem; 

- raje imajo kompleksnejše kot preproste situacije, humor in duhovitost. 

Čustveno-motivacijske lastnosti posameznika so (prav tam: 91):  

- tveganje,  

- samozavest, 

- odpornost proti frustracijam in vztrajnost, 

- neodvisnost v mišljenju in delovanju, 

- notranja motiviranost, 

- široki interesi, 

- potreba po občasnem miru, 

- svoboda za ustvarjanje.  

Prav tako navaja tudi Jaušovec (1987), ki pravi, da je za ustvarjalne otroke značilno, da pri 

reševanju nalog, ki jih zanimajo, kažejo veliko čustveno zavzetost, pri reševanju takšnih 

problemov pa so tudi zelo vztrajni. Zgodbe in dogodke razumejo na prav poseben – čustven 

način. Pri petju, deklamiranju pesmi, pripovedovanju zgodb in podobnih dejavnostih (tudi 

matematičnih) pa sodelujejo s celim telesom. 

 

4.2 Ustvarjalne učne metode 

Učne metode so natančno začrtan način dela, ki vodijo k doseganju postavljenih ciljev. Kakšne 

metode izberemo, pa je odvisno od objektivnih (npr. vsebina oz. tema dejavnosti, cilji) in 

subjektivnih dejavnikov (vzgojitelj, otroci) (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). Učnih 

metod je »malo morje«, saj je zaželeno, da različne vsebine otrokom predstavimo na razgiban 

način in poskrbimo za pester program dela v vrtcu: od razlage do pogovora, od demonstracije 

do eksperimentiranja, od prikaza fotografij ter videoposnetkov do igre itn. Tako zastavljene 

cilje tudi lažje dosežemo, ker so otroci v dejavnosti vključeni na različne načine. Učne metode, 

kot pravi B. Horvat (2009), služijo tudi kot motivacija, saj vsaka učna metoda za uresničitev 

zahteva drugačen pristop, drugačne pripomočke ipd. 

 

V nadaljevanju predstavljam le nekaj učnih metod, ki spodbujajo ustvarjalnost otrok in so kakor 

koli v povezavi z matematičnimi vsebinami. 

 

Pogovor. S postavljanjem in spodbujanjem odprtih ali divergentnih vprašanj lahko s 

pogovorom razvijamo ustvarjalnost. Dober predlog je tudi postavljanje neobičajnih vprašanj, 

npr. kaj bi bilo, če bi bilo (Cencič, 2014). Tovrstna metoda je na področju matematike v vrtcu 
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zelo pogosta, saj nas zanima, kaj si otroci predstavljajo, kaj mislijo npr. o geometrijskih telesih 

(»Zakaj misliš, da krogla ne stoji? Kaj naj storimo, da bo stala?«). S to metodo spodbujamo 

otroke h glasnemu razmišljanju in k reševanju problema. 

 

Ustvarjalno pripovedovanje. Otroci lahko pripovedujejo o različnih stvareh, najbolj pa se 

približajo ustvarjalnosti, ko pripovedujejo izmišljeno zgodbo. Lahko jo dopolnjujejo oz. 

nadaljujejo že začeto zgodbo (prav tam). Pripovedovanje je običajno povezano z zaporedjem 

dogodkov. Čas, ki je za otroke zelo abstrakten pojem, jim lahko s to metodo zelo približamo, 

saj pripovedujejo, kaj se je najprej zgodilo, kako je zgodba potekala naprej in kakšen je bil njen 

konec.   

 

Metoda možganske nevihte. To je metoda zbiranja idej, brez njihovega sprotnega 

vrednotenja. Vrednotenje namreč zavira ustvarjalnost. Vrednotimo in kritiziramo kasneje, ko 

imamo že vse možne ideje zapisane na listu papirja (Woolfolk, 2002). Pri otrocih je ta metoda 

odlična, ko želimo od njih pridobiti čim več idej za izvajanje neke aktivnosti, dejavnosti, nekega 

projekta ali odgovorov na neko odprto vprašanje. 

  

Metoda ustvarjalnega giba. To pomeni aktiven izkustven učni pristop, ki omogoča otrokom 

sodelovalne in ustvarjalne izkušnje ter celostno učenje, saj pozitivno vpliva na vsa področja 

otrokovega razvoja. Metodo ustvarjalnega giba lahko pri matematiki uporabimo prav pri vseh 

vsebinah. Lahko jo uporabljamo za oblikovanje krivin, ravnin, sklenjenih in nesklenjenih črt, 

razvrščanje in urejanje z gibanjem in gibalnimi igrami, sestavljanje števil ali geometrijskih likov 

s celim telesom ali posameznimi deli telesa, za spoznavanje pojma simetrije preko različnih 

rajalnih iger in ples itd. (Geršak, 2006).   

 

(Ustvarjalne) igre. Sigmund Freud (1959 v Woolfolk, 2002) je dejal, da je otrok med igro kot 

ustvarjalen pisatelj. Tudi on namreč, tako kot ustvarjalen pisatelj, ustvari svoj fantazijski svet, 

ki mu je všeč, in v katerega vlaga veliko čustev in energije. Woolfolk (2002) pravi, da so bolj 

ustvarjalni tisti predšolski otroci, ki se več časa igrajo domišljijske igre in igre pretvarjanja.  

Igra vlog, dramatizacija, pantomima, igra vozlov, telefoni ipd. so le nekatere izmed iger, s 

katerimi lahko razvijamo ustvarjalnost ne le v predšolskem obdobju pač pa tudi kasneje, ko so 

otroci že v šoli (Cencič, 2014).  

 

Skoraj vsaka učna metoda lahko razvija tudi ustvarjalnost otrok, če je le učitelj (oz. v vrtcu 

vzgojitelj) fleksibilen, če spodbuja otroško radovednost in domišljijo ter jim pusti, da povejo še 

tako nenavadne ideje. Pri vsem tem pa je pomembno, da živi otrok v okolju, v katerem se ves 
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čas nekaj dogaja (Rodari, 1996). Pomembno je torej tudi to, da so dejavnosti pripravljene na 

različne načine, ob uporabi različnih metod.  

 

5 PROJEKTNO DELO 

Če želimo opredeliti, kaj je projektno delo, moramo najprej vedeti, kaj je to projekt. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2015) je projekt opredeljen kot »načrt, ki določa, kaj se misli 

narediti in kako naj se to uresniči« – torej, kako določeno zamisel izpeljati do končnega cilja. 

H. Novak (2009) navaja, da se projekt konča, ko je cilj dosežen. 

Kaj pa je potem projektno delo? K. Frey (1984 v Novak, 1990) navaja, da je projektno delo 

»stara pot k novemu učenju«. Označuje ga z »metodo projekta«, medtem ko H. Novak (1990) 

pravi, da projektno delo ne moremo uvrstiti med učne metode, lahko pa ga zaradi značilne 

medsebojne interakcije med udeleženci (vzgojitelj – otrok) in vsebine oz. učne snovi uvrstimo 

med didaktične sisteme ter ga, kot navaja Poljak (1970), prikažemo preko didaktičnega 

trikotnika. Projektno delo torej ni učna metoda, je pa vsekakor način dela, ki omogoča otrokom 

in vzgojiteljem smiselno, bogato in predvsem ustvarjalno življenje v vrtcu (Glogovec, 1994). H. 

Novak (2009) v novejšem delu Projektno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih šolah 

opredeljuje projektno delo kot usmerjen, po korakih načrtovan način dela, v katerem se 

udeleženci učijo razmišljati in pridobivajo različne spretnosti, potrebne za tovrstno delo. Ni 

dovolj le način dela, kjer se otroci učijo in pridobivajo izkušnje postopkov vodenja in 

načrtovanja projekta od pobude in načrtovanja izvedbe do uresničitve cilja, pač pa vsemu temu 

sledi še evalvacija. Slednja projektno delo loči od samega projekta (Novak, Žužej in Zmaga 

Glogovec, 2009).  

Projektno delo združuje elemente direktnega vodenja vzgojitelja in elemente samostojnega 

dela otrok. Med potekom projekta je vzgojitelj pobudnik, spodbujevalec in usmerjevalec otrok. 

Nudi jim pomoč pri izvajanju različnih aktivnosti, ki so jih predhodno skupaj načrtovali. Ob 

posredni vzgojiteljevi pomoči pa se otroci samostojno učijo oziroma opazujejo pojave, rešujejo 

probleme, raziskujejo, izvajajo različne aktivnosti ipd. Tako preko lastnih aktivnosti pridobivajo 

nova spoznanja, znanja in izkušnje (Novak, 1990). Kilpatrick (v Glogovec, 1994: 15) pravi, da 

»je potrebno otroke naučiti, da lahko sami mislijo, saj je to sestavni del novega pogleda in 

novega načina življenja v sodobnem svetu«.  

H. Novak (2009: 13) poudarja, da se »z izvajanjem projektnega dela udeleženci učijo strategij 

za uspešno izpeljavo projekta ter različnih strategij učenja, s katerimi bogatijo znanje in 

izkušnje, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter rešujejo različne 

problemske situacije«. Udeležencem projektnega dela je potrebno omogočiti, da so v projektu 
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aktivni ustvarjalci projekta, v katerem razvijajo svoje potenciale. Temeljno vodilo projektnega 

dela je spodbujati celovit, optimalen in skladen osebnostni razvoj vsakega posameznika (prav 

tam).  

Projektno delo kot učni model se lahko uporablja v različnih starostnih obdobjih, in sicer v 

vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na univerzi oz. pri odraslih. Lahko se odvija v različnih 

organizacijskih oblikah. Projektno delo lahko namreč nekdo izvaja individualno ali v paru, delo 

lahko poteka skupinsko (v vrtcu ena skupina otrok z vzgojiteljem), med sabo lahko sodeluje 

več skupin ali pa se v projekt poda kar cel vrtec (Novak, 1990).  

Projektno delo se razlikuje po velikosti in številu udeležencev. Tako ločimo velike, srednje 

velike in majhne projekte, kjer je velikost odvisna od obsega tematike, števila udeležencev in 

časa izvajanja projektnega dela. Majhni projekti trajajo praviloma od nekaj ur do nekaj dni, 

medtem ko trajajo srednje veliki teden dni strnjenega dela oz. tudi več tednov s prekinitvami. 

Veliki projekti trajajo najmanj mesec dni, lahko pa tudi celo šolsko leto. Številčne meje 

udeležencev v projektnem delu načeloma ni, je pa običajno, da pri majhnih projektih sodeluje 

manjše število udeležencev, medtem ko lahko pri velikih celotna inštitucija ali več organiziranih 

skupin (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009).  

»Projektno delo sodi med odprte učne sisteme oziroma procese, ki se odvija in poteka prek 

določenih vsebin, organizacijskih oblik, učnih metod in tehnik k postavljenim ciljem, ki so jih 

postavili učitelji skupaj z učenci« (Novak, 1990: 24).  

 

5.1 Projektno delo v konceptu Reggio Emilia 

Že več kot štirideset let nazaj so v Italiji, v Reggio Emilii začeli spreminjati delo v vrtcu tako, da 

je bil v ospredju razvoj otrokove identitete. Ustanovitelj, Loris Malaguzzi, je že takrat poudarjal, 

da so za to bistvena štiri izhodišča: bogastvo samopodobe, lutke kot vzgojno sredstvo, 

aktivizacija vseh čutil ter radovednost in potreba po raziskovanju. Proces vzgoje poteka po 

modelu projektnega dela, pri tem pa ima pomembno vlogo vzgojitelj, in sicer kot oseba, ki 

načrtuje pedagoški proces, timsko delo in sodelovanje s starši (Glogovec, 1994).  

V vrtcih vlada prijetno, udobno in veselo vzdušje, saj se otroci igrajo brez pritiskov ali 

prekinjanja dejavnosti. Ne delajo vsi vse ob istem času in ne omejuje jih dnevni red (Katz, 1993 

v Batisič Zorec, 2003). Delo poteka v majhnih skupinah po projektih, pri katerih je otrokova 

aktivnost še intenzivnejša (Batistič Zorec, 2003). 

Otroci v projektnem delu npr. nekaj neposredno opazujejo, sprašujejo ljudi o dogodkih, pojavih, 

ki jih poznajo, zbirajo predmete …, svoja spoznanja, občutke, izkušnje, pojmovanja in 
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predstave pa na različne načine tudi predstavijo. Za Reggio Emilia pristop je značilno, da 

spodbuja otroke k uporabi grafičnih jezikov, predvsem risbe in slikanja, ter drugih medijev, s 

pomočjo katerih vse te pridobljene informacije shranijo in nato predstavijo. Z uporabo tovrstnih 

medijev vzgojitelj lažje razume, kako gradijo otroci svoje znanje na že obstoječih spoznanjih 

ter kako usvojijo nova pojmovanja pojavov, ki so predmet raziskovanja (Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009). 

Običajno se osredotočamo na tematike, ki so otrokom dobro poznane, saj jim to omogoča, da 

v večji meri uporabljajo lastne izkušnje in postavljajo vprašanja, s tem pa nadaljnjo 

raziskovanje otroci tudi usmerjajo. Tako prevzamejo vlogo naravoslovcev, zgodovinarjev in 

drugih raziskovalcev. Vendar pa je za koncept Reggio Emilia in njihove projekte značilno, da 

izbirajo tudi tematike, ki so otrokom neznane, in pojave, ki jih ne poznajo. Otroci skupaj z 

vzgojitelji eksperimentirajo in raziskujejo s projekti, za katere sploh ne vedo, na kakšen način 

se bodo odvijali, prav tako pa tudi rezultat ni povsem napovedljiv (prav tam). 

Smisel projektnega dela v konceptu Reggio Emilia je v odnosu med odraslimi in otroki. 

Medosebni odnos se vzpostavi ob skupnem interesu, ki predstavlja osnovo interakcije med 

odraslimi in otroki, to pa omogočajo skupni projekti (prav tam).  

Poudarek projektnega dela v vrtcih Reggio Emilia je na dokumentiranju njihovega dela. Z 

dokumentiranjem postane delo udeležencev v projektu vidno tudi tistim, ki v projekt niso bili 

neposredno vključeni, otroci lahko opazujejo svoje delovanje v projektu, vidijo lasten napredek 

in napredek drugih, to pa jih spodbuja za nadaljnje delo. Dokumentacija pa dobro služi tudi 

vzgojitelju, da lahko natančneje spremlja napredek otrok v samem projektu (prav tam). 

Otroci morajo dobiti priložnost za raziskovanje, zato vzgojitelje ne sme premamiti, da otrokom 

takoj vse besedno razložijo. »Poslušanje ima prednost pred govorjenjem – vzgojitelj posluša 

vprašanja, odgovore, ideje, razlage … otrok brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in 

kaj ne« (Dahlberg, Moss in Pence, 2000 v Batistič Zorec, 2003: 228). 

5.2 Zgradba projektnega dela po etapah 

Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne postopke (Novak, 1990: 65). Izvedba 

projekta tako poteka po posameznih etapah, ki si sledijo v smiselnem zaporedju. Nekateri 

avtorji (npr. Kilpatrick,  Hänsel, 1988) so razdelili projektno delo na štiri glavne etape, K. Frey 

(1984) pa je razčlenil projektno delo na pet glavnih etap, ki si sledijo po določenem zaporedju, 

ter na dve, t. i. vmesni etapi, ki se izvajata po potrebi. Glavne etape so: iniciativa, skiciranje 

projekta, načrtovanje izvedbe, izvedba in sklepna faza, vmesni etapi pa sta usmerjanje in 

usklajevanje (Novak, 1990). Ti sta dopolnilni, a nujni iz več vzrokov:  

- otrok potrebuje okolje, v katerem prejme spodbude in pohvale; 
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- otroku dopuščamo, da dela napake; 

- otrokom omogočimo ustvarjalni pristop za iskanje različnih možnih rešitev; 

- otrokom omogočimo čas za razmišljanje; 

- ustvarimo situacije, v katerih otroka spodbudimo k samostojnemu razmišljanju (vmesna 

vprašanja, vodenje otroka, da sam pride do zaključka …). 

Novak (1990) pravi, da je projektno delo z vsemi etapami in med etapami popoln projekt. A po 

nekaj letih raziskav in dobre prakse ugotavlja, da je pri samem projektu pomembno tudi 

ovrednotenje celotnega procesa. Tako Freyevi razčlenitvi projektnega dela dodajajo še šesto 

etapo, to je ovrednotenje oz. evalvacija projektnega dela in njegovih dosežkov (Novak, Žužej 

in Zmaga Glogovec, 2009).  

Projektno delo se tako začne s pobudo oz. z iniciativo, ki jo sproži vodja ali pa kdo drug. 

Pobudnik projekta po besedah Z. Glogovec (1994) je lahko vzgojitelj, otroci ali okoliščina oz. 

situacija, ki se je zgodila v vrtcu ali okolju. Ko je pobuda sprejeta, sledi skupno oblikovanje 

teme (KAJ bodo počeli) in oblikovanje končnega cilja (ZAKAJ bodo to počeli) (Novak, Žužej in 

Zmaga Glogovec, 2009).  

Druga etapa (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009) je idejna skica, ki nastane z 

razčlenitvijo projektne teme na posamezne podteme, ki jim določimo operativne cilje in naloge. 

Idejna skica naj bo pregledna. Najpogosteje je zapisana v obliki miselnega vzorca. Vodja 

projekta člane z vprašanji spodbuja k razmišljanju in usmerja njihovo pozornost na vire, s 

katerimi bi pridobili določene informacije. K aktivnemu sodelovanju jih spodbuja z različnimi 

tehnikami:  

- z vprašanji pri iskanju rešitev in dajanju predlogov; 

- lahko sproži nevihto idej (angl. brainstorming); 

- spodbuja jih k risanju/pisanju predlogov na listke; 

- usmerja njihovo delo pri zbiranju informacij doma, v naravi, muzeju ipd. 

V tretji etapi sledi načrtovanje aktivnosti, s katerimi naj bi zastavljene cilje in naloge uresničili. 

Pomembno vprašanje, ki si ga pri tem zastavimo, je, KAKO. Načrt mora vsebovati jasne 

odgovore predvsem na naslednja vprašanja: 

- KDO bo izvajalec posameznih nalog; 

- KATERI SODELAVCI nam bodo pomagali; 

- KDAJ bomo izvajali posamezne naloge (čas in trajanje); 

- KJE bomo izvajali posamezne naloge (prostor in kraj); 

- KAKO bomo posamezne naloge izvajali (katere postopke, metode in tehnike bomo 

uporabili); 
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- S ČIM bomo izvajali dejavnosti (pripomočki in material) (prav tam). 

Etapa izvedba načrta je časovno najobsežnejša in predstavlja glavnino celotnega projekta. 

Otroci izvajajo načrt, ki so ga pripravili v prejšnjih fazah. Vodja projekta spremlja aktivnost otrok 

ter jih po potrebi usmerja. Skrbi za vedro razpoloženje z različnimi šalami, s pohvalami (Novak, 

Žužej in Zmaga Glogovec, 2009). Če je ozračje delovno, prijetno in ustvarjalno, so dane vse 

okoliščine, da se sproži humornost otrok in vzgojiteljev. Potem sta tudi veselje in smeh, ki sta 

za rast in razvoj otrok zelo pomembna. »V prijetnem in toplem ozračju je skupno reševanje 

nalog na poti do cilja prijetno, zanimivo, pa tudi zabavno« (Glogovec in Žagar, 1992: 43). Vodja 

projekta mora biti v tej fazi zelo discipliniran, da nudi otrokom pomoč, a jim hkrati ne nudi 

preveč. Dejavnosti lahko v tej etapi potekajo v različnih učnih oblikah: individualno, v dvojicah, 

manjših ali večjih skupinah (Novak, 1990). 

V peti etapi oz. sklepnem delu (predstavitev rezultatov) zaključijo udeleženci projekt s 

predstavitvijo rezultatov. Največkrat so to kakšni vidni izdelki (Novak, 1990; Novak, Žužej in 

Zmaga Glogovec, 2009). K. Frey (v Glogovec in Žagar, 1992; Novak, 1990) navaja tri možne 

tipe sklepnega dela projekta: 

- zavesten konec projekta v obliki končnega dosežka; 

- povratek k prvi etapi (pobudi) kot primerjava dosežkov v zadnji etapi; 

- svobodni iztek projekta, ki se kaže v drugih oblikah aktivnosti in ne več v okviru 

projekta. 

Glogovec (1994) navaja še en tip sklepne etape, ki so ga spoznali v inovaciji Miška, in sicer 

nastanek pobude za naslednji projekt.  

S peto etapo se tako zaključi sam projekt, ne pa projektno delo. Ta se konča z ovrednotenjem 

dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta – evalvacije. Dosežki v znanju so 

praviloma izraženi že s končnimi izdelki, ki jih udeleženci predstavijo v sklepnem delu, vendar 

pa to ni dovolj. Vrednotenje izvedbe projekta naj bo posvečeno celotnemu poteku, od 

oblikovanja teme do predstavitve rezultatov. Priporočljivo je, da potek ovrednotijo vsi 

udeleženci: otroci kot izvajalci, vodja, strokovni delavci in starši udeležencev, če so bili o 

projektu seznanjeni. Predvsem samorefleksije otrok o njihovem počutju, doživetjih, spoznanjih 

in znanju so lahko koristne informacije za izvajanje naslednjih projektov (Novak, Žužej in 

Zmaga Glogovec, 2009).  

Ni nujno, da vsak projekt vsebuje vse faze oz. etape, vendar kadar jih, pomeni, da smo izvedli 

popoln projekt (Novak, 1990). 

H. Novak (2009) v delu Projektno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih šolah pravi, da pri 

projektnem delu ni težišče na poučevanju ali ocenjevanju posameznikov po uspešnosti, pač 
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pa na spodbujanju ustvarjalnega mišljenja, usmerjanju h kritičnemu presojanju ter na 

medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju in razumevanju. Poleg vsebin, ki jih želimo s 

pomočjo projektnega dela raziskati, se udeleženci učijo odgovornega ravnanja, vodja projekta 

pa si prizadeva prisluhniti posameznikom in s svojim ravnanjem »krepiti samozavest ter 

delovno motivacijo posameznika in celotne skupine« (prav tam: 16).  

 

6 RAZISKOVANJE KOT PRINCIP UČENJA V VRTCU 

Otrok se v predšolskem obdobju uči skozi lastno praktično aktivnost, ko je v interakciji z vrstniki 

ali odraslimi, v igri ali v raziskovanju (Glogovec in Žagar, 1992).  

Maxim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki je 

usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema 

temeljnima ciljema izobraževanja: 

- ohraniti radovednost otrok ter 

- oblikovati sposobnosti za samostojno reševanje problemov. 

Ko otroke spodbujamo k raziskovanju, jim sporočamo, da je radovednost zaželena, to pa 

spodbuja tudi notranjo motivacijo otrok za vseživljenjsko učenje (prav tam). 

Pri raziskovanju je ključna motivacija. Otroci so po mnenju Žagarja (1992) za raziskovanje 

motivirani takrat, ko so pred njimi nove, kompleksne in nepričakovane situacije, medtem ko 

izhajajo pobude za igro predvsem iz otrokovih čustev in trenutnega stanja, počutja.   

Maxim (1997) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in tako loči dva tipa 

raziskovanja:  

- raziskovanje problemov zaprtega tipa in 

- proces reševanja problemov odprtega tipa. 

O zaprtem tipu govorimo takrat, ko poskušajo otroci odgovoriti na »raziskovalno vprašanje« 

z določenimi informacijami in s podatki. Problem rešijo na podlagi analize informacij, ki jih otroci 

(ob pomoči vzgojiteljice) poiščejo sami.   

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. opredelitev problema 

2. izražanje domnev 

3. iskanje informacij ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

4. rešitve 
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5. uporaba novih spoznanj 

Za odprti tip raziskovanja pa je značilno, da spodbujamo otroke k iskanju in preizkušanju 

novih rešitev na zastavljen problem. Otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne rešitve, 

s tem pristopom pa spodbujamo predvsem ustvarjalnost. 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. opredelitev problema 

2. iskanje alternativnih rešitev problema 

3. izbira in preizkušanje rešitev 

4. ocena rešitev 

5. uporaba rešitev  

 

Poudarek projektnega dela ni na rešitvi, čeprav je pomembna. Poudarek je na tem, da so otroci 

enakovredni vzgojiteljem in so njihovi partnerji. Vzgojitelj z otroki komunicira, sodeluje, jim 

zaupa in sledi njihovim idejam. Tako nastajajo zanimive dejavnosti, polne otrokove 

ustvarjalnosti (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Podobno trdi Novak (1990), ki pravi, da 

ima projektno delo tudi vzgojno funkcijo. Otroci pridobijo različne izkušnje, razvijejo določene 

sposobnosti, navajajo se medsebojnega sodelovanja, demokratičnega odločanja, naučijo se 

iskati in uporabljati različne informacije ter jih dokumentirati, spodbuja se njihova ustvarjalna 

sposobnost ter krepijo se osebnostne lastnosti, ki so pomembne za uspešno vključevanje v 

javno življenje.  

Projektno delo je pogosto povezano z raziskovanjem, saj nas ravno radovednost in želja po 

odkrivanju motivirata, da si zastavimo vprašanja, ki niso takoj rešljiva. Veliko je potrebno 

eksperimentirati, poskušati, preverjati in pridobiti določene izkušnje. Velikokrat je možnih več 

rešitev in poti do končnega cilja, vsak otrok pa se lahko loti reševanja problema na drugačen, 

svoj način. Pri tem krepi ustvarjalnost, tako miselno kot umetniško. Vzgojitelj jih lahko pri tem 

še dodatno spodbuja s pomočjo različnih ustvarjalnih učnih metod. Otrokom je potrebno 

ponuditi možnost po odkrivanju in raziskovanju ne le dogodkov in pojavov, pač pa tudi 

materiala. Z njegovo pomočjo lahko radovednost otrok in njihovo ustvarjalnost še dodatno 

spodbujamo. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da matematične dejavnosti otrokom niso tuje, saj 

jih vseskozi obkrožajo simboli, otroci preštevajo predmete, opisujejo oblike ipd. Poleg tega pa 

je pri matematiki bistveno reševanje problemov. 

Nekateri predmeti in nekatere snovi iz okolja so vir za odkrivanje in raziskovanje. Otrokom so 

zanimivi materiali, ki so zanje neobičajni, nevsakdanji oz. jim niso ves čas na voljo – jim je 

novo in skrivnostno (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Taki materiali otroka kar sami 

vabijo k raziskovanju in spodbujanju ustvarjalnosti. Miriam Rockness (v Pečjak, 1987: 211) je 

zapisala: »Otroštvo je jutro ustvarjalnosti. Otroci so sprejemljivi za vse čudeže sveta, ki se širijo 

pred njimi. Zanje je vsaka stvar sveža, nova in žareča.« Če jim pri tem vzgojitelj izbrano 

tematiko približa še preko različnih (ustvarjalnih) učnih metod, pa otroci resnično pridobijo 

zanimive in raznolike izkušnje.  

Po mnenju Turnšek (2004) je raziskovanje eden temeljnih principov učenja. Od vzgojiteljice 

zahteva tovrstno učenje dobro organizacijo in usklajevanje, zavedanje, da bo otrokom podpora 

in pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov, hkrati pa se bo pri tem tudi sama učila. Zavedati 

se mora, da otrokom nudimo možnost aktivnega in samostojnega reševanja ter raziskovanja.   

Pogosto pomislimo najprej na šibkost otrok in meje, česa še ne zmorejo, Malguzzi (1993 v 

Batistič Zorec, 2003) pa pravi, da bi se morali bolj zavedati njihovih presenetljivih sposobnosti 

in potrebe po tem, da bi bili otroci radi dejavni. Otroci se namreč veliko naučijo, to pa ni 

posledica poučevanja, pač pa posledica otrokove lastne aktivnosti in spodbud iz okolja.  

Izhodišče projektnega dela v vrtcu je bilo blago, s katerim sem želela pri otrocih spodbuditi 

željo po odkrivanju in raziskovanju, predvsem matematičnih vsebin. Običajno jim blago v vrtcu 

ni predstavljeno z vidika matematike, zato mi je to predstavljalo še dodaten izziv. Problem 

mojega diplomskega dela je bil s projektnim delom otrokom približati nekatere matematične 

vsebine s pomočjo blaga ter jih pri tem spodbujati k ustvarjalnemu mišljenju in samostojnosti 

pri raziskovanju in reševanju problemov. 

2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji empiričnega dela so sledeči: 

- ugotoviti, katere matematične vsebine je mogoče približati otrokom s pomočjo blaga; 

- ugotoviti, kako material, ki ni običajen pri dejavnostih v vrtcu, sprejemajo otroci; 
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- ugotoviti, v kolikšni meri so otroci skozi projekt usvojili matematične pojme. 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako lahko otrokom skozi projekt, v katerem je vodilni material blago, približamo 

naslednje matematične vsebine: razvrščanje, vzorci, simetrija, orientacija v prostoru, 

geometrijska telesa, merjenje? 

- Kakšen je odziv otrok na projekt, v katerem prevladuje rokovanje z enim materialom – 

blagom? 

- Kako se izraža ustvarjalnost otrok pri posameznih matematičnih vsebinah? 

3 VZOREC 

Vzorec v raziskavi je bil neslučajnostni – priložnostni. To je bila skupina 24 otrok, starih 4–5 let 

iz Vrtca Kekec Grosuplje, enota Tinkara. Za sodelovanje otrok in objavo fotografij v 

diplomskem delu sem pridobila soglasja njihovih staršev oz. skrbnikov. 

4 NAČIN ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

V aprilu 2016 (štirinajst dni) sem z otroki izvajala projekt, kjer je bilo v ospredju blago. Podatke 

sem zbirala s sprotnim zapisovanjem, z zvočnim snemanjem, s pomočjo pametnega telefona, 

z opazovanjem ob lastni udeležbi in s fotografiranjem. Podatke, pridobljene z opazovanjem ob 

izvajanju dejavnosti, sem obdelala na kvalitativni ravni (z opisovanjem dejavnosti, dogodkov).  

5 POTEK DELA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Otrok in vzgojiteljice pred izvajanjem projekta nisem poznala, zato sem jih pred samim 

izvajanjem nekajkrat obiskala v skupini, da smo se spoznali.  

V nadaljevanju predstavljam tematski projekt, ki sem ga izvajala, in sicer po etapah 

projektnega dela, kjer pa sem nekatere etape med sabo združila. Prva etapa: pobuda, druga 

in tretja etapa: idejna skica in načrtovanje, četrta in peta etapa: izvedba projekta s predstavitvijo 

dosežkov ter šesta etapa: evalvacija.  

5.1 POBUDA  

Pobuda za sam projekt je bila z moje strani, saj sem želela blago kot material uporabiti v vrtcu 

v okviru empiričnega dela v diplomski nalogi. Moja prva naloga je bila zato otrokom na zanimiv 

način predstaviti izbrani material – blago, ki bo v njih spodbudil morebitna vprašanja in ideje o 

tem, kaj lahko z blagom počnemo v vrtcu. Poleg tega pa sem želela od otrok pridobiti čim več 

različnih idej in njihovih pobud za uporabo blaga v vrtcu.  
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V vrtec sem prinesla veliko črno vrečo, v kateri je bilo raznovrstno blago. To je bila za otroke 

prava motivacija, saj jih je res zanimalo, kaj imam zanje pripravljeno. Otroci so vrečo dvigovali, 

stiskali, potipali, nisem pa jim dovolila, da pogledajo v notranjost. Vsak je pri sebi razmišljal, 

kaj bi bilo lahko v vreči. Ko so vsi otroci imeli tovrstno izkušnjo, sem jih začela spraševati: 

- Je vreča težka?  

o Neeee, lahka je. 

o Ja, lahka. Pa mehka.  

o Kar udre se, ko primeš. 

o Lahka je. 

 

- Torej je lahka in mehka. Kaj mislite, da je v vreči? 

o Medvedek. 

o Al' pa kakšen kuža, ker je zelo mehko.  

o Copati. 

o Škornji. 

o Blago. 

o 'Deka' (odeja). 

o Ja, al' pa kakšno pregrinjalo. 

o Jaz mislim, da je jop'ca. 

o … 

Odgovori so bili zelo različni. Predvidevam, da so omenili škornje zaradi usnja, ki je bilo v vreči, 

pregrinjalo pa zaradi blaga, ki ga uporabljajo za izdelavo vetrovk (bolj plastičen). Ker je eden 

izmed otrok ugotovil, kaj je v vreči, sem ga prosila, da še enkrat ponovi, in takrat sem v sredino 

kroga stresla vsebino iz vreče. Otroci so z navdušenjem raziskovali po kupu blaga. Deklice so 

si naredile dolge plašče. Ena deklica je rekla, da je Elza iz risanega filma Ledeno kraljestvo. 

Fantje so našli dolgo ozko in lahko belo blago, si ga dali na glavo in se postavili v kolono. 

Krožili so po igralnici. Dejali so, da so dolga kača. Nekateri so se z dolgimi pregrinjali pokrili in 

bili duhovi, nekateri so se začeli igrati mamico in otroka, ki ga je treba dati spati in pokriti. Zelo 

jim je bilo všeč črno mrežasto blago in rdeče usnje, saj je bilo tudi na otip povsem drugačno 

od ostalega. Pustila sem jim kar nekaj časa, da so blago raziskali ter se z njim igrali. Blago so 

sprejeli z velikim navdušenjem in vzkliki, z njim so se res lepo igrali.  
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Slika 1: Ana in Elza iz Ledenega kraljestva. 

 

Slika 2: Dolga bela kača, ki se vije po igralnici.      

Otrokom sem nato rekla, naj zaprejo oči in jih ne odpirajo, dokler jim tega ne naročim. Z 

vzgojiteljico sva vsakemu otroku na čelo nalepili vijolično oz. zeleno nalepko, tudi sebi sva dali 

različni barvi. Navodila igre so bila: V tišini poišči svojo barvno skupino. Ne govoriš, lahko pa 

ostale otroke usmerjaš. Sprva je bilo kar nekaj težav, saj so želeli videti, kakšna barva je 

njihova, sčasoma pa so dojeli način igre in uspešno, z malo pomoči, smo se razdelili na dve 

skupini. Verjetno do sedaj niso poznali tovrstne igre, vendar so na koncu zelo ponosno 

povedali, kateri skupini pripadajo.  

Z metodo miselnega viharja (tisti, ki je imel žogico, je povedal svojo zamisel) sva z vzgojiteljico 

(vsaka je vodila svojo skupino) pridobili odgovore na vprašanji: Kaj lahko naredimo z 

blagom? oziroma Kaj lahko mi s tem blagom naredimo v vrtcu?   

Vsaka skupina je nanizala kar nekaj raznolikih idej, ki sva jih z vzgojiteljico sproti beležili na list 

papirja. Njihove ideje so bile zelo zanimive, nekateri so začeli že pripovedovati, kako bi nekaj 

naredili. Moja skupina je bila zelo ustvarjalna pri nizanju idej. Po malo več kot 5 minutah smo 

se združili in vsaka skupina je svoje ideje tudi predstavila. Otroci so radi povedali, kdo je kaj 

predlagal in to sem lahko videla po njihovih kretnjah, ko so kazali nase ali na svojega prijatelja.  

Vijolična skupina je predlagala naslednje ideje. Blago bi lahko: 

- sešili bi ga, 
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- lahko ga zavežemo, 

- lahko ga zlikamo, 

- lahko se pokrijemo, 

- naredimo kolebnico, 

- lahko ga zmečkamo, 

- lahko se na blago uležemo, 

- lahko naredimo »kiklico«, 

- lahko naredimo hrib, 

- lahko se obmetavamo, mečemo, 

- lahko naredimo šal. 

V tej skupini so bile bolj splošne ideje in ne tako konkretne, razen izdelave kolebnice, krila in 

šala. 

V moji, zeleni skupini so bile nekatere ideje enake oz. podobne idejam vijolične skupine. Ideje 

pa so bile naslednje. Blago bi lahko:  

- zmečkamo ga v kepe in se z njimi obmetavamo ali pa naredimo eno veliko žogo; 

- zavese lahko naredimo; 

- ali pa živalice iz blaga (drug otrok: jaa, tigra al' pa leva); 

- lahko kaj sešijemo, npr. obleke, jop'co; 

- spremenimo se v duhove; 

- naredimo stranišče za živalice, da bo iz blaga namesto iz papirja; 

- en prostor za skrivat'; 

- lahko naredimo odeje in se skrivamo pod njimi; 

- iz blaga lahko naredimo knjige; 

- pa obliže za rane; 

- naredimo gugalnico. 

Podali so res zelo veliko raznolikih idej. Dogovorili smo se, da otroci še doma malo razmislijo 

in povprašajo starše, kaj vse bi lahko naredili z blagom in kje se uporablja. Spodbudila sem 

jih, da lahko v vrtec prinesejo kakšen kos blaga (rjuhe, trakove …), če ga imajo. Ob naslednjem 

obisku so otroci povedali, da bi lahko izdelali kakšno torbico, lahko bi kaj zašili, izdelali žival, 

telefon … Ko sem jih vprašala, kako bi izdelali telefon, je deček rekel: »S'j ne zares! Igračo bi 

lahko nar'dil'. En košček blaga, pa je.« Simbolna igra je pri njih že zelo razvita in ko sem jih 

poskušala motivirati, kaj so še izvedeli od staršev, so začeli naštevati različne igrače in 

ponavljati enake ideje, kot so jih predlagali prejšnji dan. Našteli so tudi vse mogoče vrste živali. 

Oba lista z njihovimi predlogi smo imeli ves čas na voljo v igralnici, da so otroci lahko sledili, 

kaj smo že obkljukali in kaj ne.  
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5.2 OBLIKOVANJE IDEJNE SKICE IN NAČRTOVANJE PROJEKTA  

Že sama sem predhodno načrtovala, kako bi v vrtcu uporabili blago in na kakšne načine bi 

lahko otrokom predstavila matematične vsebine. Te ideje sem skupaj z idejami otrok, ki so 

predstavljene v prvi etapi, združila v skupni miselni vzorec. Skupaj z otroki smo se dogovorili, 

katere ideje bomo zagotovo lahko izvedli, katere bomo poskusili in katerih žal ne bo možno. 

Tako smo izdelali načrt, kaj vse bomo v času mojih obiskov počeli v vrtcu. Med samim 

izvajanjem projektnega dela smo se večkrat pogovarjali, kaj smo že uresničili in kaj nas še 

čaka.  

Miselni vzorec prikazuje ideje otrok (rdeče) in moje predloge. Kar je prečrtano, smo se že prej 

dogovorili, da ne bo možno realizirati oz. smo sproti ugotovili, da nam blago na takšen način 

ne bo uspelo uporabiti. Predlogi so zapisani po področjih, saj sem ta kurikularna področja med 

sabo tudi povezovala.  

 

5.3 IZVEDBA NAČRTA 

V tej etapi predstavljam, kako smo predloge in ideje realizirali. Vključuje priprave s sprotnimi 

analizami in z izdelki otrok. Te smo sproti razstavljali po igralnici in v garderobi, tako da so jih 

videli tudi starši in otroci drugih skupin.  
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5.3.1 MEHKE KEPE 

 

Področja: JEZIK, MATEMATIKA (merjenje), GIBANJE 

CILJI:  

- otrok sodeluje v pogovoru; 

- otrok samostojno išče rešitev (kako izdelati kepo iz blaga); 

- otrok označi mesto meta in s pomočjo lesenih kvadrov izmeri dolžino meta; 

- otrok primerja, kdo je vrgel najdlje, kdo najmanj, ali je kdo vrgel enako dolžino; 

- otrok poskuša zadeti kepo v različno velike posode oz. skozi različno velike luknje v 

blagu. 

Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Metodi dela: pogovor, igra 

Materiali in pripomočki: manjši kosi blaga, vrvice, elastike, tri različno velike posode, blago 

z luknjami, napeto na stojalu, leseni kvadri, lepilni trak, listi, pisalo 

 

Otroke sem v jutranjem krogu vprašala: »Kako bi izdelali kepe?« 

 Zmečkaš blago, pa je. 

 Ja, Sabina, takole (zmečka kos blaga v roki). 

 Ampak tega se pa ne da (vzela trši in večji kos blaga). 

Dala sem pobudo, naj naredijo kepo in jo vržejo v zrak. »Kaj se zgodi s kepo?« 

 Razgrnila se je nazaj. 

 Noče stat' skupaj. 

»Kaj bi naredili, da bi kepa ostala kepa in se ne bi razgrnila?« 

 »Zasalotejpal« bi. 

 Moj dedi ima tako zelo dobro lepilo.  

Pogovorili smo se, da bi porabili preveč lepilnega traku, dedijevega lepila pa tudi nimamo. 

Ponudila sem jim elastike in vrvico. Poskušali so uporabiti vrvico, vendar je bilo to zanje 

pretežko. Pokazala sem jim svojo, že narejeno kepo z elastiko. Začeli so mečkati blago in sami 

poskušali speti z elastiko. Kdor je imel težave, sva mu z vzgojiteljico pomagali. 

Razdelili smo se v skupine: 3 vodje, vsak je izbral svojo skupino. Šli smo po kotičkih, kjer smo 

merili razdaljo meta, metali smo v različno velike zaboje in skozi različno velike luknje.  
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Otroci so radi metali s svojimi kepami. Zelo so bili ponosni, kadar so zadeli v eno izmed posod 

oz. kadar jim je uspelo vreči skozi luknjo. Pri merjenju smo imeli na začetku nekaj težav. 

Najprej so želeli samo metati. Dovolila sem jim, kar pa je posledično trajalo dalj časa. S 

flomastrom smo na blago označili razdaljo, nato pa položili kvadre. Nekje smo polagali samo 

kvadre. Otroci so jih šteli in na list risali pravokotnike. Namesto risanja s flomastrom bi lahko 

na kos blaga nalepili oznako/zavezali kos vrvice in ko bi vsi vrgli kepe, bi primerjali, kdo je vrgel 

najdlje, kdo najmanj, koliko jih je vrglo enako daleč. To smo sedaj primerjali z vsako skupino 

posebej, in sicer tako, da smo pustili kepe na tleh in se pogovarjali, kdo je vrgel najdlje. Otroci 

so sami uporabljali besedišče za opisovanje položaja njihove kepe: npr. »moja kepa je pred 

Mašino, jaz sem vrgel najdlje, midva sva vrgla enako daleč«. Nekatere otroke sem spodbujala 

z vprašanji: »Koliko lesenih kvadrov je potrebnih do tvoje kepe? Si vrgel najdlje?« Pri tej 

dejavnosti so otroci obnavljali tudi štetje, in sicer tako kvadrov kot tudi narisanih pravokotnikov 

oz. simbolov na listu papirja. 

 

Slika 3: Ugotavljamo, kdo je vrgel najdlje, kdo enako daleč. 

 

Slika 4: Deček šteje kvadre do svoje vržene kepe. 

Pri dejavnosti »metanje kep v različno velike posode« sem otroke spraševala, katero posodo 

je najtežje zadeti in zakaj tako mislijo. Opazila sem, da so zelo radi zadevali najmanjšo posodo. 

Ko sem dečka vprašala, zakaj, je dejal, da potem dobi več točk, ker jo je težje zadeti. Teh 

pravil jim nisem postavila jaz, ampak so si jih otroci izmislili sami. Pravilno so sklepali, da težji 

nalogi sledi večja nagrada (manjša posoda – več točk). 

Skupine so se med sabo menjavale. Veliko je bilo zanimanja za igro »metanje skozi različno 

velike luknje«. Metali so tudi v zrak. Prav tu sem opazila, da bi bilo bolje, če bi dejavnost izvedla 
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zunaj. Otroci ne bi bili tako omejeni in bi res lahko daleč metali svoje kepe – tako v daljino kot 

v višino.  

Cilje sem dosegla, le cilj – otrok označi mesto meta in s pomočjo lesenih kvadrov izmeri 

razdaljo meta – bi lahko izboljšala. V enem dnevu bi lahko izvedla samo dejavnost metanja v 

daljino, saj bi se tako tej dejavnosti lahko bolj natančno posvetili, lahko pa bi naredili tudi 

stolpični diagram. 

 

5.3.2 RAZNOLIKO BLAGO 

 

Področja: MATEMATIKA (razvrščanje), JEZIK, GIBANJE 

CILJI:  

- otrok razvršča blago v različne skupine, 

- otrok ustrezno razvrsti blago po eni oz. dveh lastnostih (drevesni diagram), 

- otrok razvija koordinacijo v prostoru, 

- otrok poišče vsiljivca in utemelji svojo odločitev. 

Obliki dela: skupna, individualna 

Metodi dela: pogovor, igra 

Materiali in pripomočki: različni kosi blaga (po velikosti, barvi, materialu  volneno, svilnato, 

bombažno …), škatle oz. vreče za shranjevanje blaga, različne ovire (stožci, gume, stoli, 

klopce, volna, vrvi …), obroči, vrvi, piktogrami 

 

V jutranjem krogu sem otrokom na sredino stresla blago različnih oblik, velikosti, barv, 

različnega materiala. Otroke sem vprašala: »Kakšno blago je na kupu?« 

 lepo 

 pisano 

 tako veliko, za kačo (s tem kosom blaga so se prvič, ko sem prinesla blago v vrtec, 

igrali kačo) 

 tole je zelo lepo (pokaže na rdeče svilnato blago) 

 pa vzorčke imajo narisane, take krive črte 

Nato sem jih spodbudila, naj pobrskajo po kupu, naj blago potipajo, če je mehko, debelo, tanko, 

gladko … 
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Deklice so se res osredotočile na vizualno podobo in so po kupu blaga iskale »lepo« blago, ki 

je bilo povezano predvsem s tem, da je bilo rdeče, svetlikajoče se barve, da je bilo na otip 

gladko in mehko. Same so poiskale kose, ki so bili po barvi in na otip enaki ter ga zložile na 

en kup, čeprav tega nisem izrecno naročila. Otroke sem spodbudila, da poskušajo razvrstiti 

blago, tako kot se njim zdi, da sodi skupaj. Predvsem so se osredotočili na barvo: belo dolgo 

blago (od zaves) so dali na en kup, veliko rožasto blago so dali na drug kup, blago s »krivimi 

črtami« so dali skupaj (različne barve, a enak vzorec). Dobili smo zelo veliko skupin – ponekod 

je bil en kos blaga svoja skupina. Nato sem rekla, naj dajo skupaj blago enakih barv. Tako so 

kup rdečega svilnatega blaga združili z drugim rdečim blagom, belim zavesam pa so priključili 

bele, manjše kose rjuhe. Pustila sem jih, da sami razmišljajo in razglabljajo. En deček je bil kot 

nekakšen »šef«. Nekatere otroke je usmerjal, kam naj položijo kos blaga. Ko je npr. deklica 

želela pisano blago, ki je vsebovalo tudi belo barvo, dati na kup blaga bele barve, je med njima 

stekel pogovor:  

 Deček: To ne gre sem. 

 Deklica: Pa saj je ta tudi bele barve.  

 Deček: Ampak ni cel bele barve. Samo črta je bela.  

 Deklica: Ja, ampak če pa blago okrog obrnem, je pa bele barve (kos blaga je bil po eni 

strani pisan, na drugi strani pa bel). 

 Deček: Ja, to je res, ampak tukaj je pa blago, ki je samo bele barve.  

 Deklica: Potem bom pa svoj kupček naredila. 

 Deček: No, daj, pa še tale kos k tebi paše (prinese podoben kos blaga – na eni strani 

potiskan, na drugi pa ne). 

Želela sem, da otroci sami razmišljajo in svojo odločitev utemeljijo. Tako so res problem sami 

reševali, hkrati pa utemeljevali svoje odločitve. 

Blago smo razvrščali tudi na igrišču, kjer so bile postavljene ovire, in sicer v drevesnem 

diagramu, najprej po eni lastnosti (pisano blago/ni pisano blago) in naslednjič po dveh 

lastnostih (pisano blago/ni pisano blago in veliko/ni veliko). Igro sem povezala s področjem 

gibanja (metoda igre), saj je to zelo živahna skupina in imajo radi akcijo. Nagajivi škrat nam je 

ves čas nagajal in blago razmetaval po igrišču. Kadar ga ni bilo v bližini, smo lahko tekali in 

blago pravilno razvrščali, če se je pojavil, smo morali obmirovati in biti popolnoma tiho. Nagajivi 

škrat nam je kose blaga med sabo tudi zamenjal, tako da smo z otroki preverjali, ali je v 

posamezni množici blago pravilno razvrščeno. Pustila sem, da so otroci sami razmislili in 

poiskali rešitev. Tako sem imela možnost z otrokom tudi individualno preverjati, kako razume 

zanikanje (pisano/ni pisano; veliko/ni veliko). Spraševala sem jih, če je blago pravilno 

razvrščeno (tudi če je bilo pravilno razvrščeno). Z eno deklico sva imeli sledeč pogovor:  
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 JAZ: Je to pisano blago? 

 O: Ja, je pisano. 

 JAZ: Kakšno blago mora biti tukaj? 

 O (pogleda na piktogram): Ni pisano. 

 JAZ: Je pravilno razvrščeno? 

 O: Neee. Na drugo stran mora.  

 JAZ: Kam boš potem dala ta kos blaga? 

 O: Tjale, kjer je pisano (odnese kos blaga v pravilno množico). 

 

Slika 5: Nagajivi škrat razmetava že razvrščeno blago. 

 

 

Slika 6: Je blago pisano ali ni pisano? 

 

Pri tej dejavnosti sem za množice uporabila obroče, a so bile množice tako velike, da so bili 

na koncu kupi skoraj združeni oz. sem morala sama ves čas popravljati. Naslednjič bi zato raje 

že takoj uporabila škatle oz. velike vreče in ne šele na koncu, ko smo razvrščeno blago 

pospravljali z namenom, da bomo v prihodnje točno vedeli, v kateri vreči je veliko pisano blago, 

v kateri je nepisano (enobarvno) veliko blago … Na začetku sem imela potko oz. posamezno 

vejo drevesnega diagrama označeno z vrvjo, a sem kmalu opazila, da je premalo jasno, sploh 

ker je bilo igrišče popisano, zato sem namesto vrvi uporabila črve. To je bila tudi pravilna 
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odločitev, saj je bila pot bolj vidna, otroci pa zato natančnejši. Razvrščanje po eni lastnosti jim 

je šlo zelo dobro, pri razvrščanju po dveh lastnostih pa so nekateri imeli težave. Videla sem 

deklico, ki se je pravilno usmerila, in je pisano blago nesla tja, kjer je bil piktogram za pisano 

blago, potem ko je bilo treba razvrstiti po drugi lastnosti (je veliko/ni veliko), pa je velik kos 

blaga dala na kup, kjer so bili veliki kosi nepisanega blaga. Če pa sem jih usmerjala z vprašanji, 

pa niso imeli težav. Otrokom je bilo zelo všeč tudi to, da sem okrog drevesnega diagrama 

postavila ovire (všeč so jim bile predvsem gume, ker sem jih prinesla od doma in tega v vrtcu 

nimajo). Ker je bil tako dostop do drevesnega diagrama prav z vseh strani, predvidevam, da 

je otroke to na začetku zmedlo in niso vedeli, kam morajo blago razvrstiti. Ko sem jih začela 

usmerjati z vprašanji, pa so opazili, da je smiselno, da se postavijo pred mesto, kjer je bil 

narisan piktogram. Z otroki smo pred samo dejavnostjo piktograme pregledali, tako da so otroci 

vedeli, kaj določen piktogram pomeni. Lahko pa bi piktograme izdelali tudi sami.  

V okviru razvrščanja smo iskali tudi vsiljivca. V obroču je bila skupina kosov blaga, ki sem jih 

sama izbrala, otroci pa so poskušali ugotoviti, kaj je vsiljivec. Nekateri so bili zelo ustvarjalni in 

domiselni in so našli rešitev, ki je sama sploh nisem predvidela. Npr. imela sem 5 dolgih in 

ozkih trakov ter en majhen kos v obliki kvadrata, ki je bil mišljen kot vsiljivec. A otrok je podal 

popolnoma drugo utemeljitev in rekel, da je vsiljivec dolg ozek trak z rožicami, ker ostali nimajo 

rožic. 

                           

Slika 7: Poišči vsiljivca.                                                                                           Slika 8: Našla sem vsiljivca – papir.  

 

Otroci so zelo radi razvrščali blago, zelo dobro so tudi razumeli, kaj pomeni razvrščanje, kaj je 

vsiljivec, kaj sodi skupaj in kaj ne. Blago kot material za spoznavanje matematične vsebine 

razvrščanja je zelo dobro. Sami smo poizkušali razvrščati blago tudi glede na otip, ne le glede 

na vizualno podobo. Zanimivo bi bilo blago razvrščati tudi glede na prosojnost: skozi katero 

blago lahko vidimo in skozi katero ne. Blago je zelo raznoliko in to nudi dobro izhodišče za 

razvrščanje. Če bi imela več blaga enake barve, a različnih odtenkov, bi lahko blago tudi urejali. 
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Urejali bi lahko tudi kose blaga glede na dolžino. Ko sem otroke spraševala, kaj jim je bilo pri 

tej dejavnosti všeč, so rekli, da to, da smo razvrščali blago na pisano/ni pisano. Verjetno tudi 

zato, ker je bilo vse hudomušno povezano z nagajivim škratom in različnimi ovirami za 

razvijanje koordinacije in ravnotežja.  

 

5.3.3 IZDELAJMO ZAVESE 

 

Področja: MATEMATIKA (vzorci), UMETNOST, GIBANJE, JEZIK, DRUŽBA 

CILJI:  

- otrok opazuje primere vzorcev in sodeluje v pogovoru, 

- otrok prepozna dva enaka vzorca, 

- otrok ustvari svoj vzorec z odtiskovanjem štampiljk na blago (izdelovanje zaves)/z 

odtiskovanjem na papir/z risanjem na blago, 

- otrok poskuša s tipno izkušnjo prepoznati vzorec, 

- otrok ustvarjalno pripoveduje, 

- otrok sodeluje z ostalimi vrstniki. 

Oblike dela: skupna, skupinska, v parih, individualna 

Metodi dela: pogovor, igra 

Materiali in pripomočki: primeri vzorčastih zaves (slike), kosi blaga z različnimi vzorci, po dva 

enaka kosa vzorčastega blaga, papir, štampiljke, štampiljke iz blaga, kosi belega blaga (rjuha), 

flomastri, vrvica, vzorec iz blaga za tipno izkušnjo 

 

Z otroki smo opazovali, kaj vse je narisano na blagu. Odgovori so bili sledeči: 

- rožice 

- pa črte 

- tukaj so pa krogci (s prstom pokaže na krogec in govori: krogec, krogec, krogec …)  
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Slika 9: Opazujemo, kakšne vzorce ima to blago. 

 

Ta odgovor je bil odlično izhodišče za pogovor naprej. Povedala sem jim, da se rožice in krogci 

ponavljajo in tako tvorijo vzorec. Otrok me je takoj zatem vprašal: »Sabina, kaj je vzorec?« 

Dejala sem, da je vzorec lahko kar koli, kar si mi izmislimo in potem to ves čas ponavljamo. 

Ker še vedno ni bil prepričan, da razume, sem naredila ritmični vzorec z lastnimi inštrumenti: 

plosk – tap po stegnih, plosk – tap po stegnih. Nekateri so začeli ponavljati za mano. Dejala 

sem mu, da ustvarjam vzorec, ker se moji gibi ves čas ponavljajo.  

Kljub temu da tega sicer nisem predvidela, smo začeli z lastnimi inštrumenti izvajati različne 

vzorce. Vsak je želel pokazati svoj vzorec oz. začeti, da so ostali lahko za njim ponavljali. Sicer 

so se začeli že ponavljati, a vseeno mi je bilo pomembno, da pridobijo to izkušnjo.  

Zunaj sem imela zanje pripravljeno igro v povezavi z gibanjem. Škrat Neroda, ki sem ga sama 

upodabljala, je po celem travniku izgubil svoje krpe. Otroci so mu jih pomagali pobirati. Ker se 

je škrat z otroki rad igral in lovil, je krpe ves čas izgubljal (tako smo igro večkrat lahko ponovili). 

Škrat Neroda je kljub svoji nerodnosti imel rad red. Otroci so zato pobirali krpe ter iskali pare 

(navodilo: poišči prijatelja, ki ima krpo z enakim vzorcem). Škrat Neroda je natančno pregledal, 

če so poiskali pravega prijatelja, otroke je spraševal, kakšen vzorec je na njihovi krpi. 

 

 

Slika 10: Našli smo svoj par! 
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Slika 11: Škrat Neroda je natančno pregledal izbrane pare. 

S to dejavnostjo sem želela, da otroci natančno opazujejo vzorce in tako spoznajo, da se 

določen motiv (motivi) res ves čas ponavlja (ponavljajo). Poleg tega sem kot Škrat Neroda 

otroke spraševala in ves čas omenjala pojem »vzorec«. Otrokom je bila igra izredno všeč.  

Zelo so me presenetili, ko sta dva otroka pristopila k meni in rekla: »Glej, Sabina, midva imava 

pa enake vetrovke. Enak vzorec je narisan.« Res sta imela identični jakni in to je spodbudilo 

tudi ostale, da so začeli opazovati svoje jakne ter jakne drugih otrok. Naredili smo kar nekaj 

skupin (pari z enakimi vetrovkami, jakne, ki imajo narisane krogce itd.). Tako smo spontano 

povezali dejavnost s prejšnjo temo o razvrščanju. 

                               

Slika 12: Midva imava pa enaki vetrovki!         Slika 13: Me imamo pa vse bele pikice. 

 

V pogovoru, kje vse lahko zasledimo vzorce, sem jih spomnila na njihovo idejo, da bi izdelali 

zavese, da zapremo kotiček, kjer imamo jutranji krog. Zavese, ki jih imamo doma, so lahko 

enobarvne ali pa so potiskane z različnimi vzorci. Pokazala sem jim slike različnih zaves.  

Deček je nato predlagal: »Lahko kar tole blago, ki je veliko, damo na eno palico, pa bo to naša 

zavesa.« Otroci so zato začeli pripovedovati, da to res ni težko narediti. Ena deklica je rekla: 

»Saj lahko s 'salotejpom' blago zalepimo na vrh okna, pa bo nastala zavesa, če bo pa 

pretemno, jo bomo pa zvili.« 

Otrokom sem zato rekla, da bomo mi sami potiskali blago z različnimi vzorci in tako naredili 

svojo lastno zaveso. Otrok je v skupini veliko, zato niso vsi delali naenkrat. Tisti, ki niso 
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izdelovali zaves (odtiskovanje vzorca s štampiljkami na blago), so lahko odtiskovali vzorec na 

papir s štampiljkami iz blaga, nekateri so lahko risali vzorec na blago, ostali so se igrali prosto 

po kotičkih. Otrokom namenoma nisem začela vzorca, ker sem želela, da sami izberejo 

poljubne oblike, barve, hkrati pa sem s tem preverila, koliko so razumeli pojem »vzorec«. 

Vzorčaste dele zaves smo navezali na eno vrvico ter tako dobili skupno zaveso za kotiček, 

kjer imajo jutranji krog. Kadar so želeli imeti ta kotiček odprt in vsem na očeh, so zavese na 

eni strani preprosto sneli in dali ob omaro (Slika 18).  

 

Slika 14: Deklica pri ustvarjanju svojega vzorca in deček, ki odtiskava svoje štampiljke na blago. 

 

                                          

                             Slika 15: Vzorec s tremi elementi .                               Slika 16: Odtisi štampiljk iz blaga. 

 

 

Slika 17: Risanje vzorcev s flomastri na blago. 
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Slika 18: Zavese za kotiček "jutranji krog". 

Nekateri so samo odtiskovali in raziskovali, kakšen odtis pusti štampiljka na blagu oz. listu 

papirja. To je bilo zanimivo predvsem pri štampiljkah iz blaga, saj sem uporabila različne 

teksture in so otroci tako pridobili tudi tovrstno izkušnjo. Otroci so se pri tem učili tudi tega, 

koliko barve je potrebno namazati na štampiljko, da pusti lep odtis, kje je treba pobarvati, da 

bo sploh dobil odtis … Otroci, ki so risali na blago, so prav tako risali vzorce. Nekateri, 

predvsem deklice, so risali ogrlice in tako predstavili ciklični vzorec, ki pa je vseboval samo en 

element (npr. ponavljali so se samo krogci). Tudi sicer so večinoma ustvarjali vzorce z enim 

elementom. Ko so zapolnili vrsto, so izbrali drug motiv in s tem nadaljevali do konca ter zopet 

izbrali naslednji motiv. Bilo pa je tudi nekaj otrok, ki so ustvarili vzorec z dvema in celo s tremi 

elementi. Ti otroci so me tudi sami ves čas klicali k sebi in me spraševali, če pravilno delajo. 

Deklico sem spodbujala takole:   

 JAZ: Tukaj si odtisnila … 

 DEKLICA: Metulja. 

 JAZ: Ja, nato srce, pa spet metulja. Kaj sedaj sledi? 

 DEKLICA (še enkrat gre sama s prstom in govori): Metulj – srce – metulj. Srce je na 

vrsti.  

Za prepoznavanje vzorcev sem imela pripravljeno tudi dejavnost s tipno izkušnjo. Otrokom 

sem dala čez oči prevezo, oni pa so individualno tipali. Imela sem navezano bolj mehko, 

debelejše blago in tanko, mrežasto blago.  

 

Slika 19: Čutni vzorec. 
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Dajali so zanimive odgovore o tem, kaj čutijo, npr.: 

- mehko – ni mehko – mehko – ni mehko – mehko – ni mehko 

- mehko – krogličasto – mehko – krogličasto – mehko – krogličasto 

- debelo – luknjice – debelo – luknjice – debelo – luknjice 

Nato so se obrnili na drugo stran, kjer so bili iz kvadratkov narejeni trije različni vzorci, izmed 

teh treh pa so otroci izbrali takega, ki so ga tipali (Slika 20). 

 

Slika 20: Izberi pravilni vzorec. 

Večina otrok je potem pravilno ugotovila, kakšen vzorec je tipala, le dva otroka sta odgovorila 

napačno.  

Otrokom je bilo zanimivo, da so za spremembo risali po blagu in ne po papirju. Hkrati so 

spoznali, da je najbolje, če uporabljajo flomastre, saj se s svinčnikom ne vidi dobro. S pomočjo 

blaga lahko otrokom pokažemo veliko različnih vzorcev, saj je blago res raznoliko. Opazovali 

bi lahko tudi vzorce na svojih oblačilih. Dejavnosti so bile otrokom všeč, saj je bilo zanje to 

nekaj novega. Pustila sem jim, da so bili ustvarjalni – tako v pripovedovanju, podajanju idej in 

odgovarjanju na vprašanja kot pri ustvarjanju vzorcev in ostalih motivov na blago oz. list s 

štampiljkami.  

5.3.4 KNJIGA IZ BLAGA 

 

Področja: UMETNOST, JEZIK, DRUŽBA 

CILJI:  

- otrok s flomastrom riše na blago, 

- otrok ustvarjalno pripoveduje, 

- otrok sodeluje z ostalimi vrstniki. 

Oblika dela: skupinska 

Metoda dela: pogovor 

Materiali in pripomočki: beli kosa blaga, trdi kosi blaga za platnice, flomastri, volna, luknjač 
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Otrokom sem rekla, da lahko na blago tudi poljubno rišejo in takrat je deklica izrazila željo, da 

bi naredili knjigo iz blaga (to je bila tudi ena izmed njihovih idej na začetku). Nastalo je 10 slik 

in naredili smo dve kratki slikanici, vsako s petimi stranmi. Otroci so se poljubno razdelili na 

dve skupini in razglabljali o vsebini slikanice. Naslovili so ju Punčka je šla po svetu in 

Princeska. Opisovali so slike in pripovedovali, kaj se dogaja. Prva zgodba je bila zelo dolga. 

Otroci so že pri prvi sliki zelo veliko povedali in zgodbe nisem uspela zapisati. Deklica, ki je 

začela, si je res vzela čas in opisovala prav vse podrobnosti, ki so bile narisane ter dodajala 

svoje misli, kaj se z liki dogaja. Ko je naslednji otrok nadaljeval, je najprej del vsebine ponovil 

ter s svojo domišljijo zgodbo na podlagi slike pred sabo nadaljeval.  

V drugi skupini je zgodbo povedal en deček, bila je kratka in jedrnata, gre pa takole:  

Živela je princeska. Nekega dne je bila na travniku polnih rož in sijalo je sonce. Bila je zelo 

vesela in srečna. Potem pa je sonce postalo oranžno in rože so se spremenile v kaktuse. 

Potem je princeska postala žalostna. Potem se je pojavila vesoljska ladja. Princeska je bila 

spet vesela. Sonce je spet lepo sijalo. Rože so spet cvetele. Potem so prišli zmaji. Bili so zelo 

strašni. Pojedli so princesko. Konec.  

Otroke sem vprašala, kam naj zapišemo besedilo, da bomo lahko knjigo še kdaj prebrali. 

Deklica je rekla, naj zapišem na drugo stran, kjer je prostor. Ker se je na drugi strani videl odtis 

flomastrov, sem jih spodbudila, naj razmišljajo naprej. Ena deklica je rekla, da bi lahko napisali 

kar na list papirja, ki bi ga nato nalepili na blago. 

Vprašala sem jih, kaj mora knjiga še imeti. Skupaj smo prišli do ugotovitve, da mora imeti 

platnice z naslovnico. Spoznali smo namreč, da ima naša knjiga samo strani. En deček je 

rekel, da bi lahko platnice naredili s »tatrdim« blagom, ker so tudi platnice trde. Da se 

posamezne strani ne bodo izgubile, jih je bilo potrebno zvezati skupaj. Otroci so predlagali, da 

bi lahko strani speli kar s spenjačem. Poskusili smo in ugotovili, da je preveč blaga in sponka 

ne drži dovolj. Naredila sem luknjice in strani smo s platnicami povezali skupaj z volno. Številke 

strani so zapisali sami tako, da sem jaz napisala na list papirja, oni pa so število preslikali. 

Enako naslov. 

Za razvijanje otrokove ustvarjalnosti bi bila zanimiva dejavnost, če bi otroci oblikovali zgodbo 

s pomočjo motivov na blagu. Vsakemu bi lahko določen motiv predstavljal nekaj drugega. 

Zgodba verjetno ne bi bila tako konkretna, bi bila pa zares ustvarjalna. 
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Slika 21: Naslovna stran knjige.  Slika 22: Prva stran. 

   

5.3.5 SENČNO GLEDALIŠČE 

 

Področja: MATEMATIKA (simetrija), UMETNOST, JEZIK 

CILJI: 

- otrok spoznava simetrijo; 

- otrok poišče kose blaga, ki se prekrivajo in uporablja besede: enak, se prekrivata; 

- otrok razvija spretnost in ustvarjalno prikazuje svoje gibe za senčno gledališče; 

- otrok natančno opazuje in posnema senco drugega otroka; 

- otrok posluša deklamacijo Niko Grafenauerja: Dvojčka (Pedenjped) in sodeluje v 

pogovoru. 

Oblike dela: skupna, skupinska, v parih, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra, metoda ustvarjalnega giba 

Materiali in pripomočki: grafoskop, napeta bela rjuha, po dva enaka kosa blaga (po obliki), 

lepilni trak, oblačila 

 

Ko sem pripravljala grafoskop in rjuho za senčno gledališče, so me otroci spraševali, za kaj 

bomo to potrebovali. Sami pripomočki so jim bili velika motivacija. Ker sem želela, da do rešitve 

pridejo sami, sem prižgala grafoskop in opazovala reakcijo otrok. Niso vedeli, kaj naj počnejo, 

samo ves čas so me spraševali, kaj bomo delali, zato sem brez besed sama naredila en gib. 

Sledili so odgovori: »Glej, njena roka« ali pa »Uuu, duhove se bomo danes igrali«. To je deček 

rekel verjetno zato, ker so ob začetku projekta izrazili željo, da bi se igrali duhove. Otrokom 

sem rekla, da lahko tudi oni prikažejo različne gibe oz. se spremenijo v duhove. Vsak ali v 

manjših skupinah so prikazovali gibe. Na začetku so bili bolj sramežljivi, ko pa so se sprostili, 

so spuščali tudi različne zvoke.  
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Potem smo se usedli in recitirala sem jim pesem Dvojčka (Niko Grafenauer). Pogovarjali smo 

se o vsebini deklamacije, pogovor pa sem navezala na senčno gledališče. Otroci so ugotovili, 

da so videli takšno gibanje sence (oni so rekli gibanje duha), kot so se sami premikali. 

Poudarjala sem pojma enak in isti. Nato sem šla do vsakega otroka z vrečo, v kateri sem imela 

po dva enaka kosa blaga. Otrokom sem rekla, naj poiščejo prijatelja, ki ima enak kos blaga. 

Če jih položimo en na drugega, se morata prekrivati. Tako smo se razdelili v pare. Otroci so 

mi z navdušenjem pokazali, ko so našli par, tudi pri prekrivanju kosov blaga so bili zelo 

natančni.  

 

Slika 23: Ta dva dela sta popolnoma enaka. 

V nadaljevanju smo se igrali igro »Ogledalo« na malo drugačen način. En otrok je kazal gibe, 

drugi v paru pa je moral ponavljati gibe, ki jih je videl preko njegove sence. Otroci, ki so čakali, 

da gibanje preslikajo, so bili zelo nestrpni, kaj jih čaka. Ena deklica je imela lase spete v dva 

čopa in še preden je pokazala gib, se je deček na drugi strani prijel za glavo, kot da ima čopke.  

 

                     

Slika 24: To je moja senca.  Slika 25: Deček prikaže, kot da ima lase spete v dva čopa. 
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Pripravljene sem imela različne kotičke:  

- Pri ogledalu so imeli eno polovico blaga in otroci so opazovali, kako nastane celota. 

Raziskovali so, če lahko sestavijo še kakšno drugo sliko. Dva dečka sta se zabavala in 

ustvarjala popolne slike s pomočjo ogledala. Eden izmed njiju je rekel: »Sabina. Midva 

se pa ne igrava sama.« Najprej sem mislila, da se jima je pridružil še kakšen otrok, a 

je pokazal na ogledalo in rekel: »To sem jaz – številka 2.«  

 

 

Slika 26: Prezrcaljenje polovic iz blaga in obeh dečkov s pomočjo ogledala. 

 

- Za eno mizo smo s polovicami, ki sem jih uporabila že za razdelitev v pare, poskušali 

sestaviti sliko, zalepili smo jo z lepilnim trakom in nato preverili, ali se polovici 

prekrivata, če ju prepognemo po lepilnem traku. Presenetilo me je, ker so zalepili dele 

skupaj popolnoma drugače, kot sem jih sama doma. Poiskali so različne načine, kako 

lahko dva kosa zalepimo na različne načine, pa se še vedno prekrivata. Pri tej 

dejavnosti so otroci razvili pravo domišljijsko igro, saj so s svojo domišljijo novonastale 

oblike poimenovali, se z njimi igrali, mi razlagali, kaj so. Deček je pripovedoval, da ima 

letalo, če pa razgrne, pa nastane podmornica. Namenoma sem uporabila rdeč trak. 

Otroke sem spodbujala, naj prepognejo desno stran na levo ali obratno, spraševala 

sem jih, ali se dela prekrivata, kako to ve, zakaj misli, da se ne. Omenila sem jim tudi, 

da se črta, ki razpolavlja obliko na dva enaka dela, imenuje simetrala. 

 

 

Slika 27: Lepljenje dveh enakih polovic v eno celoto. 
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- Imela sem različna oblačila – simetrična in nesimetrična, otroci pa so ugotavljali, katera 

lahko zložijo, da se bosta dela prekrivala in katera ni mogoče. Pustila sem jih, da so 

samostojno odkrivali, njihova dejanja pa sem opazovala. Spodbujala sem jih z 

različnimi vprašanji. Vesela sem bila, da so si otroci začeli med seboj pomagati in so 

tako problem rešili s skupnimi močmi. Zelo sem bila presenečena nad odgovorom 

dečka, da se da nogavico zložiti tako, da se dela prekrivata. Spodbudila sem ga, naj 

mi pokaže. Prepognil jo je, kot prikazuje Slika 24. V resnici so vsa oblačila iz dveh 

enakih delov, ki se med seboj prekrivajo in so skupaj sešiti, deček pa je to ugotovil. 

                                                               

Slika 28: Deček zlaga nogavico na dva enaka dela.      Slika 29: Simetrična in nesimetrična oblačila. 

Moj glavni cilj pri tej dejavnosti je bil, da otroci spoznajo in doživijo simetrijo, in sicer s tem, 

da so preslikavali gibe drugega otroka, da so ugotavljali, ali se dela izbrane oblike 

prekrivata ter da so raziskovali simetričnost in nesimetričnost pri oblačilih. Blago pri 

matematični vsebini »simetrija« je bilo v mojem primeru vključeno kot pregrada in 

pripomoček za senčno gledališče. Drugje sem uporabila blago namesto papirja ali drugega 

materiala. Glede na izhodišče dečka, da se vsa oblačila (vsaj tista, ki so njim poznana in 

če odmislimo poslikavo ter razmišljamo zgolj o oblikah, na kar so bili pozorni tudi otroci) 

prekrivajo, ker so skupaj sešita, bi bila lahko krasna dejavnost v povezavi s simetrijo, če bi 

sami izdelali kakšen kos oblačila. To bi bil lahko že sam po sebi zanimiv projekt, vendar bi 

za to potrebovali precej več časa. 

 

5.3.6 GEOMETRIJSKA TELESA OŽIVIJO 

 

Področja: MATEMATIKA (geometrijska telesa), UMETNOST, JEZIK 

CILJI:  

- otrok spoznava geometrijska telesa (krogla, kocka, kvader, valj); 

- otrok razlikuje geometrijska telesa med seboj (krogla, kocka, kvader, valj); 

- otrok izdela lutko po svojih željah; 

- otrok se z lutkami igra gledališče. 
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Obliki dela: skupna, skupinska 

Metode dela: razlaga, pogovor, igra 

Pripomočki: izdelane lutke iz treh različnih teles, različna telesa (lesene kocke, škatlice 

različnih oblik in velikosti, stiroporaste krogle), različni kosi blaga, migetajoče oči, mehke žice, 

volna, lepilo mekol, čopiči, vroče lepilo 

 

Otrokom sem predstavila Francozinjo, Gospo Kvader. Povedala je, da ima lep raven trebuh in 

ostre poteze. Pridružila sta se ji še Gospodična Krogla in Gospod Kocka. Prepirali so se, kdo 

ima lepše telo, kdo se lažje kotali, kdo lažje stoji, kdo je višji in tako doseže sladkarije na najvišji 

polici ipd. (sproti sem si izmišljala). Sama, kot Sabina, sem otroke spodbudila, da povedo, kaj 

mislijo, da je še značilno za te zanimive osebe, ki so nas obiskale. Otroci so govorili o lastnostih 

teles, ki so jih do takrat vedeli: npr. krogla se kotali, kvader je visok, kocka pa ni, kocka lahko 

sama stoji, krogla pa ne more.  

 

Slika 30: Gospod Kocko, Gospodična Krogla in Gospa Kvader. 

Nato sem šla do vsakega otroka z vrečo, v kateri so bila različna telesa. Otroke sem 

spodbudila, da potipajo in opišejo, kaj čutijo. Če niso vedeli, sem jih spodbujala: ima rob, je 

zaobljeno ipd. Ko so vzeli telo iz vreče, so ga poskušali poimenovati. Kvader so prej pravilno 

prepoznali, če sem pokazala na Gospo Kvader, a sami so telo poimenovali kot lik, torej 

pravokotnik, pri kocki pa kvadrat. Namenoma sem v vrečo dala še tri različne valje, saj sem z 

njimi otroke spodbudila k razmišljanju, kam to telo sodi: se valja (da), ali stoji (da). Najprej niso 

vedeli imena, zato sem jih spraševala, ali se to telo valja po tleh. Telesa smo tudi razvrstili, in 

sicer kocke skupaj, kvadre skupaj, krogle skupaj in valje skupaj. Otroci so razumeli, katero je 

določeno telo, če sem jim ime povedala sama, če sem jih vprašala, pa so, razen za kroglo, 

telesa večinoma poimenovali po likih. Prav zato sem v igri ves čas ponavljala besedi: kvader, 

kocka. 
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Slika 31: Otroci si s tipanjem izberejo svoje geometrijsko telo. 

 

Preizkušali smo telesa, ki se kotalijo po klančini (blazina) in spodbudila otroke, naj narišejo pot 

telesa. Nekateri so bili zelo natančni in so pri krogli okrog telesa narisali puščice, kako se kotali, 

drugi so narisali samo ravno črto.  

Predlagala sem, da iz svojih geometrijskih teles in blaga ustvarijo svoje lutke. Otrokom sem 

dala na razpolago veliko raznolikega blaga ter nekaj ostalega materiala. Glede na to, da smo 

se ves čas pogovarjali o blagu in je bilo blago tudi osrednja dejavnost, so otroci večinoma 

posegali po blagu. Mogoče bi bilo še bolj zanimivo, če bi otrokom dala na razpolago samo 

blago, brez drugega materiala. Otroci so radi ustvarjali lutke. Deklica je valj sama oblekla v 

blago in »merila«, koliko blaga potrebuje za plašč »Elze«. Poleg tega so spoznali, da je blago 

zelo težko striči, če nimaš ustreznih škarij oz. kot je rekel en deček: »Nimam še dovolj velike 

roke, da bi lahko strigel s škarjami, ki jih uporabljajo odrasli«.    

                                        

Slika 32: Deklica z blagom oblači svoj valj.          Slika 33: Nekaj končanih lutk. 

 

Otroci so se igrali s svojimi lutkami in tudi sama sem se vključila v njihovo igro ter opisovala 

svoje telo ter spodbujala otroke, da opišejo njihova (geometrijska) telesa. Otroci so lutkam dali 

imena (npr. Elza, Cvetlica, Duhec Puhec). V igro so se zelo vživeli in zavzeli celotno igralnico.  
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Najprej sem mislila, da bo geometrijska telesa in blago lažje povezati, vendar sem spoznala, 

da otroci še ne bi razumeli, če bi želela, da naredijo »plašče« za modele geometrijskih teles. 

Temu zato nisem dajala poudarka, sem pa včasih otroke spodbudila, naj izbrani model telesa 

oblečejo, zavijejo v blago. Bolj kot geometrijska telesa bi, glede na izbrani material – blago, 

bilo smiselno raziskovati geometrijske like. To smo povezali pri izdelavi hišice.  

Z otroki bi lahko iz blaga oblikovali različne oblike. Morda kakšen stolp, mesto ali obliko našega 

vrtca. Otroci bi preizkušali in ugotavljali, kako blagu spremeniti obliko, da bi ta obstala (tako 

kot pri dejavnosti: kepe). 

 

5.3.7 IZDELAVA HIŠ 

 

Področja: MATEMATIKA (orientacija, merjenje), UMETNOST, GLASBA, DRUŽBA 

CILJI:  

- otrok se orientira v prostoru, 

- otrok razmišlja o problemu in išče rešitev, 

- otrok se seznanja s strategijo merjenja ploščine s konstantno nestandardno enoto, 

- otrok prepozna visoke in nizke tone, 

- otrok po svojih željah v sodelovanju z ostalimi otroki izdela hiško. 

 

Obliki dela: skupna, skupinska 

Metode dela: razlaga, demonstracija, pogovor, razlikovanje (tonov)  

Pripomočki: blago različnih velikosti in barv, flavta, lesene palčke enakih velikosti, meter, 

škarje, vroče lepilo, kartonasta škatla 

 

Otroke sem vprašala, kako bi s pomočjo blaga naredili hišo? Odgovorili so: 

- lahko bi blago nekam zavezali, da nastane streha in bo igralnica hiša; 

- samo prekrijemo mizo; 

- da nastane tak dolg tunel; 

- več miz damo skupaj, pa je; 

- pa zelo velike kose blaga potrebujemo, ker tale (pokaže na en majhen kos) je 

premajhen. 
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Otroci so si izbrali blago in začeli ustvarjati. Deček, ki je predlagal streho nad igralnico, se je 

lotil svojega problema. Opazoval je, kam bi lahko zavezal blago, vendar ga nikamor ni mogel 

pritrditi. Potem je dal blago čez dva kotička, da je nastala streha.  

Ostali so raje prekrivali mize. Naredili so rožnato okroglo hišo in dolg tunel. Ta je bil zavarovan 

z obzidjem (s stoli), tako da si lahko šel notri samo iz dveh strani. 

 

Slika 34: Tunel. 

En deček je hišo poimenoval jama, ker nima oken. Igrali smo se igro: ko zaslišim visok ton 

(zaigram s flavto), smo zunaj hiše in se sprehajamo po igralnici. Ko zaslišimo nizek ton 

(zaigram na flavto), se skrijemo v svoje hiše.  

V igralnici smo imeli še lutke: Gospo Kvader, Gospodično Kroglo in Gospoda Kocka. En otrok 

je šel iz igralnice, ostali pa smo telo skrili. Igrali smo se igro VROČE – MRZLO. Ko je otrok 

našel telo, je povedal, kje je našel to telo (v škatli, v hiši, pod blagom …), poimenoval pa je tudi 

geometrijsko telo. S tem sem preverjala poimenovanje teles, predvsem me je zanimalo za 

kocko in kvader. Nekateri so imeli še težave in so poimenovali po likih. 

V garderobi sem videla, da imajo veliko kartonasto škatlo. Vzgojiteljica je rekla, da je ne 

potrebujejo in da jo lahko uporabimo. Otroke sem zato vprašala, kako bi iz te škatle naredili 

hišo, ker bo potrebno hiše, ki smo jih naredili s prekrivanjem, v času obrokov podreti. Njihovi 

komentarji: 

- to bi bila pa res hiša, ker bi izrezali okna in vrata; 

- pa zavese bi lahko dali na okna; 

- lahko bi jo pobarvali, da bo lepša.  

Otroke sem spodbudila k razmišljanju, kako bi pri tem uporabili blago, in večinoma so se 

strinjali, da ga nalepimo na škatlo. Tako bi naredili fasado in streho.  

Na razpolago so imeli veliko blaga, skupaj pa smo se odločili le za nekaj kosov. Otroke sem 

vprašala, kako velik kos blaga potrebujemo, da prekrijemo eno ploskev (eno stran hiše). 

Najprej so primerjali kose blaga in z njimi prekrivali ploskev kartonaste škatle.  
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Slika 35: Primerjanje, ali je to dovolj velik kos blaga. 

 

Nato sem jim na razpolago dala še lesene palčke enakih dolžin in pokazala, kako lahko z njimi 

merimo. Otroci so zelo sodelovali in izvajali meritve. Pustila sem jim, da so blago tudi sami 

strigli oz. so to vsaj poskusili. En deček je rekel, da je to pa res zelo težko. Pri velikosti strehe 

smo čez škatlo dali velik kos blaga in pogledali, koliko je preveliko. S flomastrom smo označili, 

kje ga bomo odrezali. 

 

           Slika 36: Merjenje dolžine blaga s pomočjo lesenih palčk. 

 

             

           Slika 37. Dolžina je dve palčki pa še malo.  Slika 38: Še označim in nato lahko odrežem. 
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                           Slika 39: Hiša dobiva rdečo streho.                 Slika 40: Deček striže s »tavelkimi« škarjami. 

 

Otroci so sami predlagali, da moramo narediti še dimnik. Ko sem jih vprašala, kako, je deček 

prinesel kos blaga in rekel: »Tole bo dimnik!« Otroke sem tudi vprašala, kako velika vrata 

moramo narediti. Ena deklica je predlagala: »Od tukaj do tukaj, pa spet nazaj dol« (ko je 

govorila, je s prstom risala pravokotnik, kje bi bila vrata). Vrata sem izrezala sama z 'olfa' 

nožem, otroci pa so moje delo opazovali z varne razdalje.  

Naredili smo vrata, ki so se odpirala, in ena vrata »za hec«, kot je dejala deklica (ki se nič ne 

odpirajo). Naredili smo tudi eno okno na zadnji strani ter obesili eno našo zaveso.  

 

Slika 41: In hišica za počitek je narejena. 

 

Pri dejavnostih izdelave hišk smo spoznali kar nekaj matematičnih pojmov. Pri prekrivanju 

miz in s pomočjo različnih iger smo utrjevali pojme za opis položaja, pri izdelavi »stalne« 

hiše oz. kot smo se kasneje odločili, hiše za počitek, pa smo merili dolžine posameznih 

robov s pomočjo konstantne nestandardne enote oz. z lesenimi palčkami. S sabo sem 

imela tudi lesen meter, tako da so otroci imeli izkušnjo merjenja dolžine blaga tudi s 

standardno enoto. Nekajkrat je prišel zelo prav, ker so se nam palčke premikale, pa smo 

zato dolžine izmerili kar z metrom. Uporabljala sem besedišče: izmeri dolžino daljšega roba 

hiše, izmeri višino hiše, prekrij ploskev z blagom.  
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Blago pri matematični vsebini merjenja je še najbolj primeren material, saj se otroci tudi v 

vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi velikostmi pri oblačilih (prevelik pulover, 

prekratke hlače). Vedo, da lahko iz blaga, kot smo ga imeli na razpolago mi, sešijemo 

različna oblačila, kako velika, pa lahko izvemo, če velikost blaga izmerimo.  

 

5.3.8 POIŠČIMO PRIJATELJE (ZAKLJUČEK) 

 

Področja: MATEMATIKA, DRUŽBA, GIBANJE 

CILJI:  

- otrok se orientira v prostoru, 

- otrok razmišlja o problemu in išče rešitev, 

- otrok razvija koordinacijo v prostoru, 

- otrok sodeluje v skupini in pomaga najti rešitev, 

- otrok utrjuje matematične pojme. 

Oblika dela: skupinska 

Metoda dela: igra  

 

Za zaključek projekta sem pripravila gibalno igro v povezavi s prejšnjimi matematičnimi 

vsebinami. Otrokom sem rekla, da so ponoči izginili moji plišasti prijatelji: Medvedek, Muca in 

Kuža. Navodila igre so v prilogi. 

Otroci so bili ves čas zelo motivirani, saj so želeli rešiti moje prijatelje. Tudi sami imajo plišaste 

igrače in razumeli so, da mi je hudo, ker ne vem, kje so. Vključila sem naslednje matematične 

vsebine: razvrščanje v povezavi z geometrijskimi telesi, vzorce in nekaj malega simetrije ter 

seveda orientacijo v prostoru. S posameznimi nalogami sem preverjala, ali in v kolikšni meri 

otroci razumejo matematične vsebine ter pojme, s katerimi smo se srečevali. Razvrščali so 

geometrijska telesa, ki so bila razmetana po igralnici k posameznim lutkam. Vzorec so 

prepoznavali, ko so dobili svoj list, na katerem je bil narisan vzorec, oni pa so ga morali 

prepoznati ter prečkati takšno pot. Simetrijo sem vključila na koncu – pri uganki. Narisati so 

morali enako polovico okna. Ker smo pojme utrjevali, sem uporabila druge materiale in ne 

blaga. Blago nam je tokrat služilo kot ščit, naša pomoč pri reševanju prijateljev, z njim pa so 

bile narejene tudi nekatere ovire (tunel v igralnici, slap, pajkova mreža).  
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Slika 42: Skrivamo se pod čarobnim plaščem, da nas ne vzame ptica velikanka. 

 

Slika 43: Prečkati smo morali živi pesek in hkrati paziti na nevarnost ptice velikanke. 

 

Slika 44: Paziti smo morali tudi na zmajev ogenj (gremo levo/desno). 

 

5.4 EVALVACIJA 

Evalvacija loči projektno delo od samega projekta. Je zadnja, šesta etapa projektnega dela. V 

evalvacijo sem vključila mnenja otrok, mnenje njihove vzgojiteljice, zapisala pa sem še lastno 

evalvacijo celotnega projekta, v kateri sem zapisala tudi, v kolikšni meri sem dosegla cilje 

diplomskega dela, ki sem jih postavila pred samim izvajanjem projekta.   

5.4.1 MNENJA OTROK 

 

Otroke sem že sproti spraševala, kaj jim je bilo tisti dan najbolj všeč, katere dejavnosti bi se še 

igrali. Nekatere igre sem zato tudi večkrat ponovila (npr. pajkova mreža, senčno gledališče, 

metanje kep skozi luknje v blagu). Na koncu, po zaključni dejavnosti, sem odšla do 

posameznih otrok in jih spraševala, kaj jim je bilo najbolj všeč pri igri z blagom. 

Dobila sem različne odgovore:  
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- ko smo razvrščali blago; 

- delali hiško; 

- igrali duhove; 

- ustvarjali sence; 

- zunaj razvrščali na pisano in ni pisano; 

- ko smo pomagali škratu iskat' krpice; 

- metanje kepe do stene; 

- metanje kep čez luknje; 

- ko smo delali štampiljke (odtiskovanje s štampiljkami na blago); 

- razvrščanje; 

- ko se je spremenilo v čarobni ščit; 

- da sem se lahko spremenila v Elzo; 

- ko sem iskal kradljivca (JAZ: Misliš vsiljivca? OTROK: To, ko je bil obroč, pa sem moral 

v drug obroč dati nekaj, kar ne paše v ta velik obroč.); 

- … 

Dobila sem skoraj toliko različnih odgovorov, kolikor je bilo otrok, kar si štejem kot uspeh. 

Vsakemu otroku je bila tako vsaj kakšna dejavnost zelo všeč – toliko, da se je je rad spominjal 

in opisoval, kaj je pri tem delal. So pa največkrat omenili razvrščanje blaga. Tej dejavnosti smo 

posvetili tudi veliko časa, zato je otrokom verjetno dobro ostala v spominu. Otroci so tu blago 

lahko poljubno tipali, metali v zrak in preizkušali, kakšno je. V okviru razvrščanja so spoznali, 

da je blago različnih barv, velikosti, vrst (volneno, usnjeno …), občutili so, da je nekatero 

mehko, drugo gladko, tretje šumi, četrto tako tanko, da lahko vidijo skozi.  

Blago kot material v vrtcu otroci z veseljem sprejemajo in se z njim radi igrajo. Všeč so jim bile 

(matematične) dejavnosti, ki sem jim jih pripravila. Tako so pridobili različne izkušnje, kje in na 

kakšen način lahko blago uporabijo.  

 

5.4.2 MNENJE VZGOJITELJICE SKUPINE 

 

V nadaljevanju dobesedno navajam besedilo vzgojiteljice Tatjane Kastelic. 

 

Študentka Sabina Erjavec se je otrokom hitro priljubila, vedno znova so jo z navdušenjem 

pričakovali in me spraševali: »Ali danes Sabina pride? Kaj nam bo pa prinesla? Se bomo spet 

igrali z blagom?« 
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Projektni pristop o uporabi blaga za igro v vrtcu je otroke zelo pritegnil. Res je, da imajo otroci 

z blagom bolj malo izkušenj, zato so bile njihove ideje v začetku osredotočene na oblačila, 

zavese, odeje, lutke. Študentka pa je s podvprašanji, z zastavljanjem problemov, otroke vodila 

do novih idej, predvsem v povezavi s področjem matematike. Otroci so imeli možnost ob 

različnih priložnostih, na različne načine, aktivno sodelovati. Do veljave je lahko prišla njihova 

domišljija, jezikovne zmožnosti, ustvarjalnost in predznanje o blagu in matematiki. 

S pomočjo blaga in preko igre so tekom poteka projekta otroci spoznali in usvojili številne 

matematične vsebine. Zelo smiselne, glede na interes in odzivnost otrok, so bile dejavnosti, ki 

so bile povezane s področjem gibanja in izvajane na prostem. Tako je bil drevesni diagram 

otrokom približan na zelo zanimiv način in otroci so bili med igro neizmerno sproščeni, aktivni 

in so vsebino hitro usvojili. Orientacija v prostoru, ki je bila izvedena na igrišču, je v povezavi 

z domišljijsko igro z uporabo blaga burila njihovo domišljijo, pomagala premagovati strah in 

druge fizične ovire ter spodbujala sodelovalnost. 

Nepozabna je bila tudi aktivnost z merjenjem, saj je kot rezultat tega nastala čudovita 

kartonska hiša, oblečena v blago, ki je še danes zelo aktualna. V njej in okoli nje potekajo igre 

vlog in simbolne igre. 

Ustvarjalnost otrok je prišla do izraza pri vsebinah likovne dejavnosti v povezavi z matematiko. 

Nastajale so zavese s potiskom, kosi blaga z različnimi vzorci, ki smo jih praktično uporabili 

tudi v igralnici za igro. Otroci so risali na blago in svojo ustvarjalnost, domišljijo, jezikovno 

zmožnost in medsebojno sodelovanje združili v zgodbi. Tako sta nastali tudi knjigi iz blaga. 

Področje jezika in matematike se je lepo prepletalo ob igri z lutkami, ki so predstavljale 

geometrijska telesa in so jih otroci tudi sami ustvarjali. Za igro jih še vedno uporabljajo in 

poimenujejo. Izraze za geometrijske like in telesa so v veliki večini dobro usvojili ali utrdili. 

Študentka je z različnimi igrami sproti želela preveriti, v kolikšni meri so otroci matematične 

pojme usvojili. Te so bile dobro pripravljene in zamišljene. Ob sami izvedbi pa se je pokazalo, 

da bi bil potreben pri nekaterih bolj individualen pristop, da bi vsak otrok za izvedbo igre 

potreboval več časa, saj je bilo uporabljenih veliko tehnik in metod dela. Nekatere so bile za 

otroke povsem nove, pa tudi zahtevne. V veliko veselje pa mi jih bo uporabljati v bodoče, saj 

sem tudi sama dobila veliko novih idej. 

Hvala študentki Sabini. Bilo je zelo lepo sodelovati z njo, mislim, da sva se lepo dopolnjevali, 

izmenjavali znanje in izkušnje, vse v dobro naših otrok. 
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5.4.3 LASTNA EVALVACIJA 

 

Preden sem začela z izvajanjem, sem sama okvirno načrtovala, da bo projekt trajal tri tedne. 

V mislih sem imela različne dejavnosti, ki bi jih z otroki izvedli v povezavi z blagom (izdelava 

torbic, lutk iz blaga, ples z blagom, ustvarjanje slike velikanke z blagom …). Žal mi to ni uspelo 

in sem se zaradi različnih razlogov na koncu osredotočila na matematične dejavnosti ter želje, 

ki so jih izrazili otroci. Če sem le mogla, sem želje in pobude vključila v preživljanje skupnega 

časa. Sam projekt mi je predstavljal velik izziv, saj sem se morala veliko prilagajati (sami 

skupini in delu v skupini, času, ki mi je bil na voljo). Tako je projekt trajal slabih 14 dni (ne vsak 

dan). Želela sem, da otroci sodelujejo tudi pri samem načrtovanju projekta. Na začetku so tako 

povedali svoje ideje in predloge, kaj vse bi lahko z blagom v vrtcu počeli ter tako sodelovali pri 

idejni skici projekta. Postavili smo skupen cilj, da raziščemo različne načine uporabe blaga. 

Dogovorili smo se, da je veliko idej in da bomo uresničili samo nekatere. Včasih sem zaradi 

različnih razlogov vse sama pripravila in otroci niso toliko sodelovali pri samem načrtovanju, 

so bili pa zato toliko bolj aktivni pri sami izvedbi. Pri vseh dejavnostih sem se trudila in 

zastavljala odprta vprašanja, da so otroci sami razmišljali in iskali rešitve ter tako pridobivali 

bogate izkušnje. 

Igre in dejavnosti so bile razgibane: pri nekaterih so otroci tekali, bili zunaj, pri drugih smo 

uporabili kotičke v igralnici, nekje so sedeli. Ker je bilo v skupini veliko otrok, smo posamezne 

dejavnosti izvajali več dni, tudi ločeno po kotičkih, po katerih so otroci sami krožili. 

Cilje projekta sem dosegla. Otroci so se z blagom radi igrali in ga raziskovali. Spoznali so, da 

se lahko po blagu riše, da ga lahko strižemo le z dobrimi škarjami, da je mogoče nekatero 

blago trgati (rjuho), nekaterega pa ne, da je blago različnih vrst, da ima potiskane različne 

vzorce, da ga lahko pogosto uporabimo namesto papirja, da lahko z njim oblečemo sebe, lutko 

ali kakšen drug predmet, da ga lahko merimo in uporabimo v različne namene.  

Otroci so na podlagi sprotnih preverjanj in zaključne gibalne igre zelo dobro usvojili 

matematične pojme: kaj pomeni razvrščanje, kaj vzorec, kje ga najdemo, kaj je pomembno pri 

simetriji, kako merimo, zakaj merimo, s čim merimo, kako se orientiramo v prostoru, kaj pomeni 

enak, večji, manjši, notri, zunaj, pod, pred, na, leva, desna (ta dva pojma jim povzročata še 

težave).  

S pripovedovanjem in z razlaganjem mnenj so večali svoj besedni zaklad, krepili so socialni 

pozitivni odnos v skupini, ko so drug drugemu pomagali, se podpirali, razvijali so ravnotežje in 

koordinacijo celega telesa v prostoru in času, razvijali so ustvarjalnost – tako likovno, pri 

ustvarjanju različnih izdelkov, kot pri razmišljanju o problemu in pri pripovedovanju.  
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Imela sem težave pri fotografiranju, saj sem se tako osredotočila na dogajanje, da sem 

velikokrat pozabila fotografirati. Na fakulteti so naše nastope fotografirali študentje, ki so 

hospitalizirali, zato sem tokrat za fotografiranje prosila strokovne delavke, ki so bile v času 

projekta z mano v skupini. Nekaj slik je nastalo, lahko pa bi jih veliko več. Imeli smo tudi 

tehnične težave s telefoni in fotoaparati. 

Pomembno mi je bilo tudi to, da so se otroci zabavali. Za njih sem predstavljala tisto Sabino 

(tudi njihova pomočnica je Sabina), ki jim je ves čas pripravljala zanimive naloge. Izrazili so 

navdušenje in veselje, kadar sem prišla v skupino. Kljub temu da so bili moji obiski zaradi 

različnih razlogov kratki, smo veliko doživeli, pridobili veliko raznolikih izkušenj in spoznanj.  

 

6 POVZETEK UGOTOVITEV 

Pred izvajanjem projektnega dela sem si poleg ciljev zastavila tri raziskovalna vprašanja. 

Ugotovila sem sledeče.  

R1: Kako lahko otrokom skozi projekt, v katerem je vodilni material blago, približamo 

naslednje matematične vsebine: razvrščanje, vzorci, simetrija, orientacija v prostoru, 

geometrijska telesa, merjenje? 

Spoznala sem, da je blago v povezavi z matematičnimi vsebinami izvrstno pri razvrščanju, 

spoznavanju vzorcev in merjenju. Blago je zelo raznoliko (barva, različna tekstura, lahko je 

različno potiskano itd.), zato nudi ogromno možnosti pri razvrščanju. V projektu so otroci 

razvrščali blago po spremenljivkah, ki so si jih sami izbrali, srečali so se tudi z razvrščanjem v 

drevesnem diagramu po eni oz. dveh spremenljivkah ter igri iskanja vsiljivca, kjer so ugotavljali, 

kaj v množico ne sodi in zakaj. Velikokrat je blago potiskano z različnimi vzorci. Enostavnejše 

(črte, kvadratki, pikice) lahko predstavimo otrokom kot ponavljajoče se vzorce. V projektu so 

otroci spoznali vzorec pri iskanju parov z enakimi vzorci, sami so potiskali blago z različnimi 

vzorci, da so naredili zaveso. Blago in merjenje je praktično neločljivo, saj je potrebno blago 

izmeriti, če želimo nekaj sešiti, oblepiti, prekriti. Otroci so merili blago pri izdelavi hiš – koliko 

blaga potrebujemo, da mizo popolnoma prekrijemo, kako velik kos blaga potrebujemo, da bo 

naša hiša dobila fasado. Merili so s konstantno nestandardno mersko enoto in primerjali (kos 

blaga z velikostjo ene ploskve kartonaste škatle). Pri geometrijskih telesih otrok potrebuje 

veliko izkušenj najprej s samimi telesi in šele nato bi lahko uporabili blago. Blago lahko 

predstavlja ploskev, telo pa je tridimenzionalno. Lahko bi blago uporabili za plašč pri kocki, kjer 

so vse ploskve enako velike. Pri matematični vsebini simetrija smo blago v projektu uporabili 

predvsem za spoznavanje pojma enak – kosa blaga sta enaka po obliki, če ju zložimo en na 

drugega, se prekrivata. Samo blago pa je služilo tudi kot pregrada za izvajanje senčnega 
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gledališča in posnemanje gibov. Pri orientaciji v prostoru lahko blago uporabimo na različne 

načine – kot ovire, pregrade. Otrok mora splezati pod rjuho, skozi luknjo v blagu, prestopiti 

mora napeto blago, sestaviti kose blaga, da dobi neko celoto ipd.  

R2: Kakšen je odziv otrok na projekt, v katerem prevladuje rokovanje z enim materialom 

– blagom? 

Odziv otrok je bil pozitiven. Otroci so se radi igrali z blagom ter reševali dane probleme. Včasih 

so sproti podali kakšno idejo, ki jim je prišla tisti trenutek na misel, in nekaj smo jih neposredno 

izvedli – npr. pri risanju na blago so otroci izrazili željo, da bi iz teh slik naredili knjigo iz blaga. 

Kadar so se otroci igrali prosto po kotičkih, sem opazila, da so posegali po igri z blagom. Igrali 

so se različne igre vlog. Ko smo npr. izdelovali hišo in merili, koliko blaga potrebujemo, so 

nekateri otroci vzeli svoj kos blaga in v domišljijski igri primerjali, kam bi ga lahko »nalepili«, 

kje je preveliko, kje premajhno, kje bi potrebovali večji kos blaga. Tako so pridobljene izkušnje 

prenesli v svojo igro. To je bil seveda moj namen: približati blago še na drugačen način, kot so 

ga bili vajeni, ob tem pa matematične vsebine predstaviti na tak način, da otroci sami 

raziskujejo in iščejo odgovore na vprašanja ter pri tem doživljajo ugodje, veselje in željo po 

ponovnem igranju (kot v primeru merjenja). 

R3: Kako se izraža ustvarjalnost otrok pri posameznih matematičnih vsebinah? 

Pri razvrščanju je bila ustvarjalnost izrazita takrat, ko so sami postavljali spremenljivke, po 

katerih so razvrščali, še bolj pa pri igri iskanja vsiljivca. Sama sem predvidela enega vsiljivca, 

otroci pa so našli drugega, svojo odločitev pa so pri tem ustrezno argumentirali. Pri 

spoznavanju različnih vzorcev so otroci poljubno ustvarjali vzorec na blago ali na papir s 

štampiljkami, narejenimi iz blaga. Pri simetriji je vsak ustvarjal poljubne gibe s celim telesom 

ali z deli telesa, ostali pa so izvajalca posnemali. Pri orientaciji v prostoru so na različne načine 

in vsak po svoje premagovali ovire tako, kot se je njim tisti trenutek zdela najboljša rešitev, pri 

merjenju pa so otroci tudi sami merili dolžino roba hiše in blaga, kjer so nekateri uporabili 

leseno palčko, kot sem jim pokazala, nekateri pa so razprli roke in prenesli izmerjeno dolžino. 

Pri geometrijskih telesih se je ustvarjalnost izražala bolj pri ustvarjanju lutk. Pri otrocih sem 

želela skozi celoten projekt spodbujati ustvarjalnost, zato sem uporabila tudi različne 

ustvarjalne učne metode: metoda igre (skozi celoten projekt), metoda možganske nevihte pri 

zbiranju idej, kako nekaj narediti, ustvariti, rešiti (npr. Kako bi naredili hišo?), metoda 

ustvarjalnega giba pri senčnem gledališču, metoda pogovora, ko sem jim postavljala odprta 

vprašanja itn. Tudi sam material – blago, je pri otrocih spodbujal ustvarjalnost, ko so ga npr. 

na različne načine uporabili pri izdelavi lutk iz geometrijskih teles ali pri premagovanju iz blaga 

narejenih različnih ovir. Ustvarjalnost bi lahko pri otrocih razvijala še na drugačne načine. Pri 

izdelavi knjige oz. izmišljanju svoje lastne zgodbe bi lahko namesto risanja uporabila kar 
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motive na blagu. Vsak motiv lahko otrokom nekaj predstavlja, vsak pa ga vidi in razume 

drugače. Lahko bi iz blaga oblikovali različne oblike in npr. izdelali mesto. Ne bi izdelali pravih 

geometrijskih teles, bi pa to otrokom predstavljalo nove izzive, kako blago oblikovati in kaj 

storiti, da v tej obliki ostane. Menim, da so otroci pri matematičnih vsebinah lahko zelo 

ustvarjalni, pri nekaterih bolj, pri drugih manj, ker pa je matematika tesno povezana z 

mišljenjem in reševanjem problemov, je lahko ustvarjalno mišljenje oz. spodbujanje 

ustvarjalnega mišljenja pri tem zelo dobrodošlo. 
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IV. SKLEP  

Metoda raziskovanja je otrokom vedno zelo privlačna. Otroci lahko pokažejo in dokažejo 

odraslim, da so sposobni sami rešiti zastavljen problem in priti do rešitve, ki je lahko včasih 

zelo unikatna in drugačna od drugih, a še vedno pravilna. Prav tako način reševanja. Z 

raziskovanjem je zato tesno povezana ustvarjalnost.  

Ustvarjalnost in raziskovalno učenje sem poskušala povezati s pomočjo blaga. Otroci 

obožujejo materiale, ki so nestrukturirani, ki jim dopuščajo svobodno igranje, raziskovanje in 

odkrivanje. In blago je takšen material: je vsestransko uporabno za različne dejavnosti. Od 

ustvarjanja poslikav po blagu do nenehnih možnosti razvrščanja, z njim se lahko izdela različne 

lutke, knjigo, zavese, hišo ali se ga uporabi kot ovire, spremeni se lahko v kar koli si otrok 

zaželi: v oblačilo, telefon, kačo ali čarobni plašč.  

Otrokom moramo omogočiti, da sami raziskujejo in si tako širijo obzorja. V predšolskem 

obdobju mu lahko odrasli s spodbujanjem in postavljanjem izzivov omogočimo različne 

izkušnje, ki bodo obogatile njegovo življenje. Tudi sama sem ugotovila, da so otroci imeli ves 

čas visoko raven motivacije, ko so raziskovali pravilne rešitve in ustvarjali nekaj novega. 

Pomembno jim je bilo, da izziv rešijo, saj jim je to predstavljalo zadovoljstvo.  

Z opisanim projektom sem želela preveriti, katere matematične vsebine lahko približamo 

otrokom s pomočjo blaga, pridobili pa smo še več – pozitiven odnos v skupini, medsebojno 

pomoč, navdušenje ob postavitvi novih izzivov in problemov, občutek otrok, da so pomembni, 

ker aktivno sodelujejo v komunikaciji z odraslim.  

Projektno delo ni enostavno in zahteva veliko discipline in časa, če želimo, da je res takšno, 

da otroci sooblikujejo delo v vrtcu. Osredotočiti se moramo na vsa področja Kurikuluma (1999), 

ki je vodilo za delo v vrtcu. Je pa zato zadovoljstvo na koncu toliko večje, saj otroci pridobijo 

bogate izkušnje, ki so mu odlična popotnica za naprej.  
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Obvestilo staršem o projektu in tabela za sodelovanje otrok ter objavo 

fotografij 

 

 

OBVESTILO 

 

Sem Sabina Erjavec, absolventka Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V mesecu aprilu bom v skupini Vaših otrok izvajala projekt za 

diplomsko nalogo z naslovom Blago kot material za spoznavanje matematičnih 

pojmov. Prosim Vas za soglasje, s katerim dovoljujete sodelovanje Vašega 

otroka v samem projektu (označite v spodnji tabeli). 

Med samim projektom bo nastalo kar nekaj fotografij, ki bi jih želela uporabiti v 

svoji diplomski nalogi. V ta namen Vas naprošam, da v spodnji tabeli ustrezno 

označite svojo odločitev in se podpišete. S podpisom dovoljujete sodelovanje 

Vašega otroka v projektu in objavo njegovih fotografij. 

Vse fotografije bodo namenjene izključno moji diplomski nalogi.                    

        

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

   Sabina Erjavec 
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S podpisom soglašam, da otrok sodeluje v projektu, in dovoljujem, da se lahko fotografije, ki 

bodo nastale v času projekta, uporabijo v diplomski nalogi z naslovom Blago kot material za 

spoznavanje matematičnih pojmov avtorice Sabine Erjavec. 

 

Ime in priimek otroka Sodeluje 

DA/NE 

Objava 

fotografij 

DA/NE 

Podpis staršev oz. 

skrbnikov 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    
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Priloga 2: Besedilo pesmi z naslovom Dvojčka (Niko Grafenauer) 
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Priloga 3: Pisma z nalogami za zaključek projekta (Poiščimo prijatelje!) 

1. pismo: »Sabina! Če želiš rešiti svoje prijatelje, moraš najprej dobiti pomoč. Sama ne boš 

premagala nevarne poti. Potrebovala boš pomoč otrok in …« (iz kuverte padejo 4 kosi 

sestavljanke) 

 

2. (Navodila na očalih): To so čarobna očala. Z njimi lahko vidite nevarnosti, ki vas čakajo na 

nevarni poti. Vaša naloga je, da sledite puščicam (vodi nas skozi tunel do hiške, ki smo jo 

izdelali prejšnjič). 

 

3. V igralnici poiščite geometrijska telesa in jih ustrezno razvrstite. Gospa Kvader, Gospodična 

Krogla in Gospod Kocko že nestrpno pričakujejo svoje sorodnike.  

(v igralnici so žoge različnih velikosti, igralne kocke, lesene kocke in leseni kvadri) 

 

4. (pri zaboju za razvrščanje kvadrov je skrit listek – najdem ga po končani dejavnosti) 

Pojdite v garderobo, obujte se in oblecite (na vratih v garderobi je nalepljeno naslednje pismo 

z navodili). 

 

5. Poglejte na desno. V vreči imate čarobne plašče. To je vaš ščit. S čarobnimi očali boste 

lahko videli nevarnosti. Ko pride ptica velikanka, se skrijte POD čarobni plašč, ko zagledate 

zmajev ogenj, dajte čarobni plašč PRED SABO. 

 

6. Pred vami je živi pesek, ki pa ga lahko prečkate samo po označenih poteh. Če boste šli 

počasi, pot ne bo težka. Sabina! Čarobna očala imej ves čas na sebi. Otroci, čarobni plašč 

imejte ves čas pri sebi. (ko prečkamo slap – prekrita lesena uta, je tam nekje skrito 7. pismo) 

 

7. Če berete to pismo, ste uspešno premagali pot. A ni še konec. Naslednja ovira je pajkova 

mreža. Če se je boste preveč dotikali, lahko zbudite strupene pajke. Pred njimi se lahko 

zaščitite tako, da svoj plašč dvignete z desno roko in tako jih boste prestrašili.  

 

8. Čestitke za nov uspeh! S pomočjo čarobnega plašča boste lahko premagali naslednje ovire. 

Dajte plašč PRED sabo. Ste zelo blizu zmaja, ki ves čas bruha ogenj, a včasih tako zelo 

močno, da tudi čarobni plašč ni dovolj. Hodite po sredini, lahko pa se umaknete na levo ali 

desno.  

 

9. (pridemo do škatle z dragulji – časopisni papir): Če berete to pismo, ste zelo pogumni. Našli 

ste dragulje, s pomočjo katerih boste nazaj dobili Sabinine prijatelje. Vsak vzame EN 

dragulj. Ker so zelo občutljivi, morate z njimi lepo ravnati, drugače jih ne bom sprejel in vaša 



68 
 

pot je bila zaman. Čarobni plašč dajte na tla, diamant dajte na sredino čarobnega plašča. 

Zavijte ga, da ga boste lahko odnesli. Hodite v koloni ob ograji, kjer ste varni pred ptico 

velikanko in zmajevim ognjem. Sledite puščicam (pridemo ven iz igrišča na dvorišče, novo 

pismo na drevesu).  

 

10. Vsak dobi list svoje poti (2 različni poti – dva različna vzorca). Pazite na dragulje! 

 

11. (škatla s simbolom dragulja, notri pismo): Dragulje položite v škatlo. Sabina, prijatelji 

so skriti … (še eno pismo z uganko) 

 

UGANKA: ČEZ LUKNJO JE STEKLO, OKOLI PA LES, NE ZUNAJ NE NOTRI, NATANKO 

VMES (OKNO).  

Če ne uganejo, dam list, na katerem je narisana polovica okna, če uganejo, ta naloga služi kot 

potrditev, da smo uganko pravilno rešili. Pod oknom je puščica – torej so prijatelji pod 

oknom.  

 

Ko najdemo prijatelje, jih lahko objamemo, pobožamo, saj so zelo prestrašeni. Skupaj se 

potem igramo različne rajalne igre po želji otrok (odvisno od časa).  

 


