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I 
 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo obravnava otrokovo razumevanje izbranih matematičnih pojmov iz 

geometrije, predštevilskega obdobja, aritmetike in merjenja v predšolskem obdobju. 

 

V diplomskem delu sem raziskovala otrokovo znanje, predstave o matematičnih pojmih in 

vsebinah, ki jih imajo otroci pred vstopom v šolo. 

 

Otroci imajo pred vstopom v 1. razred že izoblikovane določene pojme o matematičnih 

vsebinah. Izoblikovanost posameznega pojma se razlikuje med posamezniki, prav tako lahko 

opazimo razlike o matematičnih predstavah pri otrocih v predšolskem obdobju.  

 

Zanimalo me je, ali se matematične predstave otrok v skupini v vrtcu razlikujejo med 

posamezniki ali pa so enake. Matematične pojme sem predstavila v teoretičnem delu, v 

empiričnem pa sem raziskovala predstave otrok o določenih matematičnih pojmih.  

 

Ključne besede: matematični pojmi, geometrija, vzorec, predštevilsko obdobje, merjenje, 

matematika v vrtcu, predšolski otrok. 
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II 
 

CHILDREN’S UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL 
CONCEPTS 
 
ABSTRACT 

 
The diploma thesis deals with child's understanding of specific mathematical concepts in 

geometry, pre-numerical period, arithmetics and measuring in preschool period. 

 

In the thesis I have explored child's knowledge and ideas of mathematical concepts and  

mathematics content  that are common in preschool children. 

 

Before starting first grade children  develop certain ideas on mathematics content. Concept 

formation varies between individuals.  Difference in ideas of mathematical concepts  has also 

been noticed.  

 

My point of interest was wheather ideas of specific mathematical concepts in a group of 

kindergaden children vary between individuals or they are the same. Mathematical concepts 

have been presented in the theoretical part. In empirical part I researched child's  

mathematical concepts on specific topics.  

 

Keywords:  mathematical concepts, geometry, pattern, pre-numerical period, measuring,  

kindergarden maths, preschooler 
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I   UVOD 
 

Že v predšolskem obdobju otroci spoznavajo in se srečujejo s področjem matematike. Z 

matematičnimi vsebinami se srečujejo vsakodnevno, ne da bi bilo to potrebno poudarjati in 

načrtovati. Matematično področje se prepleta z drugimi področji po kurikulumu.  

 

Velikokrat vzgojitelj v vrtcu ne ve, kako otroku predstaviti matematične vsebine, kakšne 

dejavnosti naj pripravi, da bodo zanimive in smiselne za otroke. Pri načrtovanju matematičnih 

dejavnosti je ključno dobro poznavanje otrok in njihovih sposobnosti v skupini. Pred 

seznanjanjem otrokom z matematičnimi vsebinami je potrebno preveriti, kakšno znanje imajo 

otroci o določenih matematičnih pojmih in na podlagi tega ugotoviti, s čim začeti oziroma 

nadaljevati. 

 

Raziskave so pokazale, da otroci v šolo prihajajo z različnim predznanjem. Na matematično 

znanje vplivajo različni dejavniki, kot so socialni in ekonomski status družine otroka ter 

zunanja podpora pri izobraževanju otrok. Sistemi predšolske vzgoje so odprli dodatno 

možnost pojasnjevanja razlik v znanju šolske populacije, saj raziskave kažejo močan vpliv 

prehodnega znanja na pridobivanje novih spretnosti in nadgradnjo obstoječega znanja.  

 

Diplomska delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  

Matematične vsebine in sklopi, kot so predštevilsko obdobje, števila, preprosta obdelava 

podatkov in orientacija v prostoru, se obravnavajo že v predšolskem in zgodnjem šolskem 

obdobju. V diplomskem delu bom raziskovala določene matematične sklope in pojme. 

Matematične vsebine, ki jih bom obravnavala v diplomskem delu, so: geometrija, vzorec, 

število in merjenje.  

 

Pri raziskavi, ki sem jo izvedla v vrtcu, sem ugotavljala, kakšno je matematično predznanje 

predšolskih otrok. V empiričnem delu sem predstavila in interpretirala odgovore na vprašanja, 

kako dobro so predšolski otroci opremljeni z matematičnim znanjem pred vstopom v šolo. 

Znanje otrok sem ugotavljala na vzorcu petindvajsetih otrok v starostni skupini 5–6 let. 

Izvajala sem neeksperimentalno metodo, pri kateri sem uporabila polstrukturirani intervju, 

kjer sem predhodno pripravila vprašanja ter pri raziskavi uporabila tudi podvprašanja ter 
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ostale spodbude. Pri otrocih sem preverjala znanje na omenjenih matematičnih področjih. 

  

II   TEORETIČNI DEL 

 

1      ZGODNJE UČENJE MATEMATIKE 
 

Otrok že od malega obvlada določene matematične spretnosti, misli in se izraža na način, ki 

kaže na uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.  

 

Matematika v vrtcu ni nič novega, saj ima otrok možnost sodelovanja pri različnih 

dejavnostih v povezavi z matematiko in dobiti odgovore na svoja matematična vprašanja. 

Pomembno je, da se otrok v vrtcu z matematiko seznanja preko igre in vsakodnevnih 

dejavnosti 

(Japelj Pavešič, 2001). 

 

Namen zgodnjega učenja matematike v vrtcu ni samo, da se otroci matematiko učijo, ampak 

jo odkrivajo, ob tem razmišljajo in nadgrajujejo svoje znanje. Značilnost matematičnega 

mišljenja je reševanje problemov. Osnovne matematične pojme je potrebno oblikovati in 

utemeljevati na podlagi problemskih situacij, ki jih je otrok sposoben doživeti (Cotič, 2009).  

 

Pomembno je, da je otrokov prvi stik z matematiko prijazen. Če ga bo doživel celovito, preko 

občutkov, ki so mu prijetni, se bo počutil varno in sproščeno (Zajc in Koželj, 2001).  

 

Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu matematične dejavnosti izvajajo načrtovano kot tudi 

nenačrtovano ter s tem omogočajo doseganje matematičnih ciljev iz različnih področij. S tem 

poudarjajo pomen zgodnjega usvajanja matematičnih pojmov, spretnosti in znanj za razvoj 

matematičnega mišljenja in izražanja (Šepul, 2013).  

 

Matematične vsebine, s katerimi se otrok sreča v predšolskem obdobju, so: dejavnosti 

predštevilskega obdobja (razvrščanje, urejanje, relacije, razlage), števila in številske operacije, 

obdelava podatkov, merjenje in geometrija (Hodnik Čadež in Filipčič, 2002). 
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Matematične vsebine vpeljemo preko treh nivojev: konkretnega, grafičnega in simbolnega. 

Pri konkretnem nivoju se otroci srečujejo s situacijo, ki izhaja iz otrokovega znanega okolja. 

Pri grafičnem nivoju otrok dejavnosti izvaja z različnim slikovnim prikazovanjem. Ta dva 

nivoja uporabljamo v vrtcu. S simbolnim nivojem se s predšolskimi otroki posebno ne 

ukvarjamo, ga le predstavimo (Cotič in Felda, 2007–2013).  

 

Matematično znanje se razvija postopoma in se gradi na obstoječem znanju. Otroci 

potrebujejo raznolike matematične izkušnje, ki morajo biti smiselno vključene v prijetne 

aktivnosti, pri tem je pomembna motivacija. Odrasli naj otroku pomagajo z opazovanjem, 

pogovorom in razlago (Hodnik Čadež, 2002).  

 

Pomembnost vključenosti otroka v predšolsko izobraževanje, za kasnejše matematične učne 

uspehe otrok, poudarja tudi raziskava TIMSS (Japelj Pavešič idr., 2011), kjer ugotavljajo 

pomembno razliko med učnimi dosežki otrok, ki so obiskovali vrtec, in tistimi, ki ga niso. 

 

1.1 Matematika v Kurikulumu za vrtce 
 

Kurikulum je nacionalni dokument za predšolsko vzgojo v vrtcu. Oblikovan je za dnevne 

programe in je ustrezna strokovna podlaga za izpeljavo različnih programov (poldnevni in 

krajši program, vzgojno varstvene družine ter predšolske vzgoje na domu). V Kurikulumu so 

zapisana temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Namenjen je strokovnim delavcem vrtca. 

Omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno vzgojo v predšolskem obdobju. Upošteva 

organizacijo življenja otrok v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. Kurikulum za vrtce 

vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Otrok se v vsakdanjem življenju že od malega srečuje z matematiko. Pri tem ima pregled nad 

svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, razvršča, prikazuje s 

simboli, poimenuje, opisuje in se o njih pogovarja. 

 

Matematično področje vključuje različne dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu in hkrati lahko 

spodbujajo otroka v igri. Pri vsakodnevnih opravilih otrok pridobiva izkušnje in znanje ter 
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spretnosti o tem, kaj je veliko, majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari podobne in 

različne ter kaj so simboli. 

 

Ob pridobljenih izkušnjah otrok spoznava, da lahko nekatere naloge in vsakodnevne probleme 

rešuje učinkoviteje, če uporablja matematične strategije mišljenja (Kurikulum, 1999). 

 

Matematika v Kurikulumu vsebuje globalne cilje, cilje in primere dejavnosti od 1. do 3. leta 

in od 3. do 6. leta. Za nas so pomembni cilji ter dejavnosti, primerni za otroke, stare 3–6  let, 

saj v empiričnem delu obravnavam skupino otrok, starih 5–7 let. Tako dejavnosti kot cilji so 

vzgojitelju v pomoč pri načrtovanju in izvajanju matematičnih dejavnosti v vrtcu. 

 

Globalni cilji za področje matematike v Kurikulumu za vrtce (1999) so: seznanjanje z 

matematiko v vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega mišljenja, razvijanje 

matematičnega izražanja, razvijanje matematičnih spretnosti in doživljanje matematike kot 

prijetne izkušnje. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisani splošni cilji, ki so povezani s pojmi, ki sem jih 

obravnavala v diplomskem delu: otrok rabi imena za števila, razvija miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje in odštevanje, spoznava geometrijska telesa,  razvršča, se seznanja s 

strategijami merjenja prostornine in z enotami ter vzorci. 

 

1.2 Matematika v Učnem načrtu za 1. razred osnovne šole 
 

Eden izmed temeljnih predmetov v osnovni šoli je matematika. Njena vloga se pojavlja v 

drugih naravoslovno-tehniških in družbeno-humanističnih znanostih, zato se z matematiko 

srečujemo na večini področij vsakodnevnega življenja in ustvarjanja. Pouk matematike je 

namenjen graditvi povezav in pojmov, spoznavanju in učenju postopkov. To posamezniku 

omogoča vstop v kulturo in družbo. Pri pouku matematike se temeljni pojmi obravnavajo na 

način, ki je primeren otrokovemu kognitivnemu razvoju, njegovim sposobnostim, osebnim 

značilnostim in življenjskemu okolju. Hkrati spodbuja različne oblike mišljenja, 

ustvarjalnosti, formalnega znanja in spretnosti ter omogoča praktično uporabnost in 

smiselnost učenja matematike (Žakelj idr., 2011). 
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Učni načrt za matematiko (2011) za 1. razred vsebuje več splošnih ciljev kot Kurikulum za 

vrtce (1999). Cilji v Učnem načrtu za 1. razred pri matematiki so: razvijanje matematičnega 

mišljenja: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave; oblikovanje matematičnih 

pojmov, struktur, veščin in procesov ter povezovanje znanja znotraj matematike in širše; 

razvijanje uporabe različnih matematičnih postopkov in tehnologij; spoznavanje uporabnosti 

matematike v vsakdanjem življenju; spoznavanje matematike kot procesa ter učenje 

ustvarjalnosti in natančnosti; razvijanje zaupanja v lastne (matematične) sposobnosti, 

odgovornost in pozitiven odnos do dela in matematike; spoznavanje pomena matematike kot 

univerzalnega jezika; sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne vrednote. 

 

V načrtu je zapisano, da pri matematiki otrok razvija osnovno matematično kompetenco, 

nujno za razvijanje matematičnih idej ter sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne 

vrednote. Matematična kompetenca omogoča uporabni način razmišljanja za reševanje 

vsakodnevnih problemov. V matematično kompetenco sta vključeni matematična pismenost 

in matematično mišljenje ter se poudarja vloga, ki jo ima matematika v vsakdanjem življenju 

posameznika. V kompetenco je vključeno tudi temeljno poznavanje števil, merskih enot in 

struktur, povezav in odnosov. 

 

1.3 Vertikalna povezanost ciljev in vsebin: predšolsko obdobje in 1. razred  
 

Povezanost ciljev in vsebin v predšolskem obdobju in v 1. razredu je zelo velika.  

 

Povezanost lahko opazimo že pri ciljih na področju matematike. Na primer pri temi 

geometrija in merjenje, kjer otroci v 1. razredu razvijajo prostorske in ravninske predstave, v 

vrtcu pa spoznavajo prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost. Pri matematičnem pojmu 

vzorec, otroci v vrtcu opazujejo in nadaljujejo vzorec, v šoli pa prepoznavajo, oblikujejo in 

nadaljujejo matematične in geometrijske vzorce. Cilji za števila pri matematiki, v vrtcu so: 

otrok rabi imena za števila, poimenuje posamezne predmete in postopno preide na štetje, 

razvija miselne operacije. Medtem ko v 1. razredu otroci, štejejo, zapisujejo, berejo števila, 

ocenjujejo število predmetov v množici in primerjajo števila po velikosti.   Iz zapisanega 

lahko sklepamo, da otroci v vrtcu bolj spoznavajo in se seznanjajo z matematičnimi 

vsebinami, v 1. razredu pa bolj uporabljajo, opisujejo in opredeljujejo določene matematične 

pojme in vsebine. Povezanost se kaže v vsebinah, kot so: geometrija, merjenje, aritmetika, 
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obdelava podatkov (prikazi), relacije in vzorci (Kurikulum za vrtce, 1999; Učni načrt za 1. 

razred, 2011). V nadaljevanju bom opisala vertikalno povezanost matematičnih pojmov, kot 

so: vzorec, merjenje, števila in geometrija. 

1.3.1 Vzorci 

 

So matematična vsebina, ki se pogosto pojavljajo v predšolskem obdobju, običajno z 

navodilom »nadaljuj«. Vzorec je definiran, ko se njegova enota ponovi vsaj dvakrat. 

Vzorec je lahko sestavljen iz različnih elementov. Poznamo konkretne, grafične in simbolne 

vzorce ter gibalne, ritmične in glasovne vzorce (Hodnik Čadež, 2002). Vzorec se lahko 

pojavlja v naših vrtcih oziroma v igralnicah, v domačem stanovanju, na stenah, na tleh in 

oblačilih (Taylor, 1994). V empiričnem delu se bomo nagibali bolj h grafičnim vzorcem. Pri 

predšolskih otrocih na začetku pričnemo z enostavnimi ponavljajočimi se vzorci, nato 

postopno prehajamo na malo bolj zahtevne matematične vzorce (Šepul, 2014).  

 

V spodnji tabeli so predstavljeni matematični cilji v sklopu vzorcev. 

 

Tabela 1.1: Primerjava ciljev po Kurikulumu za vrtce in v Učnem načrtu 1. razreda 

Cilji v Kurikulumu za vrtce Cilji v Učnem načrtu za 1. razred 

Opazuje in nadaljuje vzorce. Prepoznajo, oblikujejo in nadaljujejo 

matematične slikovne in geometrijske 

vzorce. 

 

V Kurikulumu za vrtce pri ciljih na področju matematike ni zaslediti specifičnega cilja, ki bi 

se nanašal na matematični sklop vzorcev. Kljub temu bomo v nadaljevanju videli, da nekateri 

otroci znajo nadaljevati vzorec, ki ga vidijo. Posledica tega je, da vzgojitelji kljub 

nezapisanim ciljem v Kurikulumu za področje vzorca izvajajo dejavnosti s področja 

oblikovanja vzorcev. V zgornji tabeli vidimo, da otroci v 1. razredu prepoznajo, oblikujejo in 

nadaljujejo matematične vzorce. 

 

1.3.2 Merjenje 

 

Merjenje uporabljamo, ko želimo oceniti količino tistega, česar ne moremo prešteti. Tako 

lahko količine snovi opišemo z meritvami. Pri tem moramo znati določiti naslednje korake 

(Marjanovič Umek, 2011):  
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1. določiti, katero količino merimo (dolžina, površina, prostornina ...), 

2. izbrati enoto, 

3. izmeriti, 

4. prepoznati ali odčitati rezultat ali meritev. 

 

Korake merjenja se otroke uči ločeno in ne v zapisanem vrstnem redu. Otrok zna hitreje 

odčitati število centimetrov, kot zna določiti ustrezno enoto (Marjanovič Umek, 2001) 

Merjenje uporabljamo skupaj z aritmetiko. Znanje o računanju z naravnimi števili 

uporabljamo pri računanju s količinami, obenem pa pri računanju s količinami poglabljamo 

aritmetične zakonitosti. Naravna števila tu nastopajo kot merska števila količin (Hafner, 

Mulec in Uran, 1985). 

 

Merjenje je tesno povezano s štetjem. V predšolskem obdobju otrok količine naprej med seboj 

primerja, nato jih meri. Pri tem največkrat uporabljamo relativne merske enote, saj so te 

otroku bližje in lažje. Pri merjenju se lahko odločimo tudi za merjenje s konstantno 

nestandardno enoto. S standardno enoto otrok ne seznanjamo, razen če pokažejo interes za 

merjenje s temi enotami (Hodnik Čadež, 2002). 

 

V spodnji tabeli so predstavljeni matematični cilji.  

 

Tabela 1.2: Primerjava matematičnih ciljev za matematični sklop merjenja. 

Cilji v Kurikulumu za vrtce Cilji v Učnem načrtu za 1. razred 

Otrok spoznava razlike med merjenjem in 

štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi 

in objektov, ki jih merimo, in posameznih 

objektov, ki jih štejemo. 

Otrok se seznanja s strategijami merjenja 

dolžine, površine in prostornine z merili in 

enotami. 

Ocenijo in primerjajo količine za dolžino, 

maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, 

najtežji, najlažji ipd.). 

Merijo dolžino, maso in prostornino z 

nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi). 

 

Opazimo očitno razliko med cilji v Kurikulumu in Učenem načrtu. V vrtcu se seznanjajo in 

spoznavajo razlike med merjenjem in štetjem ter lastnostmi snovi in objektov, ki jih merijo. 

Otroci se seznanjajo s strategijami merjenja, z določenimi priročnimi merili in merskimi 

enotami (koraki, palice in skoki). Cilj govori o tem, da so nekatere snovi števne, druge pa 
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neštevne. Učenci v 1. razredu že ocenjujejo in med seboj praktično primerjajo količine 

(dolžino, maso, prostornino) in jih urejajo po velikosti (Pernat, 2002). Merijo dolžine, maso in 

prostornine z nestandardnimi enotami. 

1.3.3 Števila 

 

Štetje je osnovna matematična dejavnost, s katero se otroci srečujejo že od malega. Zelo 

majhni že posnemajo štetje in z veseljem preštevajo različne predmete. Kljub temu, da ne 

štejejo v pravem zaporedju, vedo, kdaj in zakaj štejemo (Japelj Pavešič, 2011). 

 

Števila so osnova, brez katere ni mogoča osnovna komunikacija z majhnim otrokom. Otrok se 

od rojstva naprej uči imen za števila ob pesmicah, rimah, poslušanju štetja odraslega. Najprej 

števila ponavlja kot eno besedo, kasneje loči med posameznimi besedami za števila. Prirejanje 

1-1 je osnova za štetje, ki jo otrok pridobi, ko posameznemu predmetu prilaga drug predmet, 

kar vodi k razumevanju prirejanja enega z enim. Ko otrok zna uporabiti določeno število 

predmetov, ga začne zanimati zapisovanje števil in sestavljanje števk v število (Kroflič idr., 

2001). 

 

Pri štetju otrok uporablja različne strategije: šteje predmete, ki jih lahko premika; šteje 

predmete, ki se jih lahko le dotakne in jih ne more premakniti; šteje oddaljene predmete, ki jih 

le vidi in jih ne more premakniti; šteje predmete, ki jih ne vidi (Hodnik Čadež, 2002). 

 

Otrok med tretjim in petim letom starosti pravilno prešteva le majhne množice predmetov, saj 

ima pri množicah z več elementi pri štetju težave, ki izhajajo iz izvedbenega tipa in ne iz 

pomanjkanja razumevanja. Se pravi, otroci želijo štetje velikih množic v praksi podrediti 

principom štetja (Manfreda Kolar, 2006). 
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Primerjava ciljev na področju matematike po Kurikulumu in ciljev v Učnem načrtu za 1. 

razred pri matematiki, pri učni vsebini Aritmetika. 

 

Tabela 1.3: Primerjava matematičnih ciljev pri matematičnem sklopu aritmetike. 

Cilji v Kurikulumu za vrtce Cilji v Učnem načrtu za 1. razred 

Otrok rabi imena za števila. 

Otrok od poimenovanja posameznih 

predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom. 

Otrok zazna prirejanje 1-1 in prireja 1-1.  

Otrok razvija miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje in odštevanje. 

 

Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20. 

Ocenijo število predmetov v množici. 

Uredijo po velikosti množico naravnih števil 

do 20. 

Določijo predhodnik in naslednik danega 

števila. 

Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo 

zaporedje števil. 

Primerjajo števila po velikosti. 

Ločijo med kardinalnim in ordinalnim 

pomenom števila. 

 

Iz zapisanega vidimo, da so cilji za 1. razred že bolj specifični in zahtevajo večji nivo znanja 

in sposobnosti ter razumevanja. 

 

Pri dejavnostih otroci v 1. razredu zapisujejo, štejejo in berejo števila, ocenjujejo število 

predmetov v množicah, urejajo števila po velikosti. Z vsem tem se otroci srečujejo  že v vrtcu, 

vendar v manj zahtevnih oblikah.  

 

V 1. razredu je poudarek na razvoju številskih predstav, ki temeljijo na praktičnih aktivnostih. 

Potrebno je zgraditi konceptualni sistem za reprezentacijo, še pred učenjem števil. Prav tako 

kot v vrtcu, ni nujno, da otrok v prvem razredu, ki zna šteti, pojem števila tudi razume (Hernja 

in Lovše, 2005). 

 

1.3.4 Geometrija 

 

Telesa in liki so splošne oblike, s katerimi opisujemo vsakdanje predmete okoli sebe. Otrok se 

pojmov uči tako, da jih prijema, opazuje in se z njimi rokuje ter uporablja različne predmete 
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posameznih oblik. Pomembno je, da se otrok s telesi in liki igra toliko časa, da mu postanejo 

bližji. 

 

Geometrijske izraze in lastnosti posameznih geometrijskih skupin se je pripravljen učiti ob 

razvrščanju predmetov po obliki, opisovanju posameznih predmetov in spoznavanju lastnosti. 

Otrok potrebuje ime za posamezno skupino predmetov, ime lastnosti in besede za primerjanje, 

ki s tem določajo abstraktne lastnosti skupine. Otroku je bližja tridimenzionalnost kot 

dvodimenzionalnost, zato je zanj bolje, da se v vrtcu ali doma naprej srečuje s telesi ter 

njihovimi lastnostmi in sliši njihova imena, šele nato preide na like in njihova imena 

(Marjanovič Umek, 2001). 

 

V začetnem učenju pri oblikah sledimo načelu od »telesa k točki«, kar pomeni, da postopno 

prehajamo z večjih dimenzij na manjše. Otrok se naprej srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo. 

Išče predmete, ki so si med seboj podobni, spoznava lastnosti geometrijskih teles, jih izdeluje 

in preko odtiskovanj kot štampiljk na papir korak za korakom prehaja na dvodimenzionalne 

oblike. Otroku najbolj znane geometrijske oblike so krog (modeli so žoge, kepice sladoleda, 

sonce ...), kocka (modeli, kot so miza, okno, lego kocka ...), valj (modeli, kot so valjasta 

blazina, cev, sod ...), kvader (modeli, kot so omara, škatle, blok ...) in stožec (modeli, kot so 

čarovniški klobuk, kornet, stožec pri telovadbi ...) (Hodnik Čadež, 2002).  

 

Bistvena lastnost geometrijskih teles, ki jo predstavimo otrokom, je, da so nekatera telesa 

okrogla in druga oglata. Pri tem otrok izkušnje pridobiva na različne načine, kot so: kotaljenje 

teles po klancu, pihanje vanje, opazovanje sledi geometrijskih teles, ki jih predhodno namoči 

v barvo, prijemanje oziroma manipuliranje s telesi in poslušanje zvokov teles, ki jih puščajo 

ob kotaljenju po mizi. Na postopen prehod na dvodimenzionalne oblike prehajamo z 

odtiskovanjem teles v plastelin in mivko. Modele likov dobimo tudi z izrezovanjem tankih 

materialov (Hodnik Čadež, 2002). 
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Primerjava ciljev in vsebin za matematični sklop geometrije med Kurikulumom za vrtce in 

Učnim načrtom za 1. razred: 

 

Tabela 1.4: Primerjava matematičnih ciljev pri sklopu geometrije. 

Cilji v Kurikulumu za vrtce Cilji v Učnem načrtu za 1. razred 

Otrok spoznava simetrijo, geometrijska 

telesa in like. 

Spoznava prostor, njegove meje, zunanjost 

in notranjost. 

Rabi izraze za opisovanje položaja 

predmetov (na, pod, v, nad, za, spredaj, 

zadaj, spodaj, zgoraj, levo, desno ipd.) in se 

uči orientacije v prostoru. 

 

Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne 

geometrijske oblike v življenjskih situacijah 

in matematičnih okoliščinah. 

Izdelajo modele teles, likov ter jih opišejo. 

Rišejo prostoročne like in črte. 

Uporabljajo geometrijsko orodje pri risanju 

likov. 

 

Vidimo, da se cilji med seboj prepletajo oziroma so povezani. Enako velja za dejavnosti v 

povezavi z geometrijo. Seveda v 1. razredu vse to poteka na višjem kognitivnem nivoju kot v 

vrtcu. V vrtcu otrok spoznava simetrijo ter geometrijska telesa in like, prostor in njegove 

meje, zunanjost in notranjost prostora. Uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov in 

se uči orientacije v prostoru. 

 

V 1. razredu geometrija temelji na opazovanju predmetov in razvijanju sposobnosti 

orientiranja v prostoru, kar je zelo pomembno za otrokovo dojemanje prostora in kognitivni 

razvoj. Glavna metoda je še vedno igra tako kot v vrtcu. 

 

Otroci v 1. razredu še vedno poimenujejo, prepoznavajo in opisujejo geometrijske oblike v 

življenjskih situacijah in matematičnih okoliščinah; izdelajo modele teles, likov in jih opišejo 

ter uporabljajo geometrijsko orodje pri risanju likov (Učni načrt za matematiko, 2011). 
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2 RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA OTROK V 
VRTCU 

 

Poleg razvoja mišljenja je Piaget raziskoval tudi razvoj matematičnega mišljenja. Ugotovil je, 

da razvoj poteka istočasno v dveh procesih z asimilacijo in akomodacijo. Asimilacija 

vključuje nove izkušnje v obstoječe strukture, pri akomodaciji se stare strukture prilagajajo 

novim informacijam. Potrebno je ustvariti ravnotežje med obema procesoma, da bo otrokova 

interakcija z okoljem vodila do višjih stopenj v njegovem razumevanju.  

Na otrokov način mišljenja vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Piaget je otrokovo 

mišljenje razdelil v štiri stopnje (Labinowicz, 2010). Za nas je najpomembnejša 

predoperacionalna stopnja (2–7 let), kjer potekajo razvoj govora in pojmov, predpojmov ter 

simbolna igra.  

 

Stopnje kognitivnega razvoja, ki se navezujejo na starostno skupino otrok, udeleženih v naši 

raziskavi empiričnega dela.: 

1. Predoperacionalna stopnja (2–7 leta) vsebuje naslednje značilnosti: 

• razvoj govora in pojmov; 

• pojmov sprva ne uporablja povsem pravilno, saj še ne razume njihove abstraktnosti;   

• predpojmi (»na pol poti med konkretnostjo in splošnostjo«); 

• simbolna igra (pretvarja se, da je palica injekcija … ); 

• ireverzibilnost (nepovratnost) mišljenja (mišljenje poteka le v eni smeri, otrok ga ni 

sposoben preveriti v nasprotni, npr. ne razume, da lahko izvedemo določene procese v 

obe smeri, vrnemo v njihovo prvotno stanje), zato še ne razume konzervacije: če se 

predmet spremeni po videzu in pri tem nič ne dodamo in nič ne odvzamemo, ohrani 

isto maso ali količino; 

• centracija mišljenja je nezmožnost sočasno obdržati spremembe dveh dimenzij; 

• egocentrizem je nezmožnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (Labinowicz, 

2010).   

 

Pri raziskavi od otrok pričakujemo, da imajo že usvojen govor in pojme, ki jih še ne 

uporabljajo povsem pravilno. Pričakujemo lahko, da bodo razmišljali ireverzibilno, kar 

pomeni, da ne razumejo, da se določeni procesi vrnejo v prvotno stanje. Otrok se lahko pri tej 

starosti osredotoči le na en vidik v določeni situaciji. 
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2.1 Vloga vzgojitelja  
 

Matematika pomeni aktivno razmišljanje. Pri tem je naloga vzgojitelja prenašanje 

matematičnih vrednosti in vzbujanje ter spodbujanje zanimanja, radovednosti in spoznavnih 

potreb pri otroku. Pri načrtovanju morajo vzgojitelji upoštevati starost otrok ter njihov razvoj 

in sposobnosti. Stalno je potrebno iskati zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem 

otroka doma in v vrtcu. Vzgojitelj mora otroke pri nalogah spodbujati, da začetno nalogo 

opravijo do konca in s tem doživijo uspeh (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Vzgojitelj se mora zavedati, da se matematika povezuje tudi z drugimi področji. Tako mora 

pri izvedbi matematičnih dejavnosti upoštevati naslednje zakonitosti (Marjanovič Umek, 

2001):  

• matematična dejavnost od otroka zahteva več kognitivnega mišljenja, zato ne sme          

trajati predolgo; 

• vzgojitelj otroku postavi natančna, razumljiva navodila; otrok lahko tako natančno reši 

nalogo in se pri tem ne zmede; 

• matematika otroka uči za življenje, za vsakodnevno uporabo;  

• za zahtevnost matematičnih nalog naj se vzgojitelj odloča na podlagi otrokovega 

razvoja. 

  

Vzgojitelji naj upoštevajo željo in motivacijo otrok in s tem zagotovijo načelo razvojno-

procesnega pristopa. Pomembno je opazovanje otrokove igre in pomoč pri reševanju 

zahtevnejših nalog. Vzgojitelj naj se vključi v igro in s tem obogati matematične cilje 

(Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.1.1 Spodbudno matematično okolje 

 

Vrtec naj otroku predstavlja okolje, ki ga lahko raziskuje. Dobro je, če imajo otroci priložnost 

obiskovati posamezne prostore v vrtcu in tam preživeti dovolj časa, da prostor raziščejo, 

preplezajo in pretipajo. Otrok potrebuje spodbude in zato je pomembno, da vzgojiteljica za 

matematiko poleg načrtovanih dejavnosti izkoristi tudi nenačrtovane. Pri tem je pomembno 

tudi okolje, ki naj bo polno spodbud in priložnosti za usvajanje matematičnega znanja. Tako 

lahko v vrtcu otroku ponudimo različne zapise števil in datumov (koledarji), grafične zapise 
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(tabele starosti, velikosti otrok), simbolne zapise (oznake oziroma sličice na ležalnikih, 

škatlah, mapah), primere geometrijskih teles (razne kocke iz različnih materialov in velikosti, 

žoge različnih velikosti, materialov, teže), likov (različne oblike magnetov na table) (Kroflič, 

2001). Spodbudno matematično okolje vsebuje uporabo različnih tehničnih pripomočkov 

(ključavnice, ure, tehtnice, telefone, tipkovnice, blagajne, računala …) in razne pripomočke 

na stenah igralnice (koledarji, ure, plakati s številkami …) (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

2.1.2 Vloga Hejnyjevih principov 

  

Če želimo matematični pojem ali vsebino čim uspešnejše vpeljati in predstaviti skozi 

dejavnosti, moramo upoštevati Hejnynjove principe, ki so zapisni na spletni strani 

http://www.h-mat.cz/en. V nadaljevanju bom opisala njegove principe. 

 

1. Oblikovanje miselne sheme 

Otroci v svojih glavah gradijo neko shemo, ki jim pomaga do rešitve. Hkrati miselne sheme 

povezujejo med sabo. Te miselne sheme so zgrajene spontano. Potrebno je delovanje v 

okolju, kjer se otroci počutijo varno in sproščeno, saj bodo le tako motivirani in bodo lažje 

reševali naloge in raziskovali. Pri strategijah reševanja je pomembno, da otroci samostojno 

oblikujejo ustrezno strategijo.  

 

2. Delovanje v okolju 

Za otroka je najboljše, če naloge in dejavnosti izvaja v njemu znanem okolju, saj bo tako 

uspešnejši pri reševanju. Pri tem ga ne smejo motiti neznane stvari ali pojmi. Vsako okolje 

(igrišče, sošolci in družina) drugače deluje na otroka. Sistem temelji na upoštevanju različnih 

otrokovih učnih načinov in delovanju otrokovega uma. S tem bo otrok lahko na neko situacijo 

celotno osredotočen in motiviran za nadaljnje eksperimentiranje.  

 

3. Strategije reševanja 

Vzgojitelj ne predstavlja izolirane informacije za otroka. Otroci lahko kadar koli prikličejo 

shemo v svoji glavi. Vzgojitelj ne sestavlja matematičnih pojavov in konceptov, saj mora 

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

jim je najboljša in pri kateri se počutijo sproščeno. 
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4. Načelo socialnega vedenja in moralna rast 

Učitelj ali vzgojitelj naj otroke uči, da razmišljajo na svoj lastni način in se ne pustijo 

manipulirati drugim. Ob tem, ko otroci razmišljajo na svoj način in vrednotijo stvari tako, kot 

sami mislijo, mora biti njihov način sprejet. Tako bodo otroci vedeli, kaj je prav za njih, 

spoštovali bodo druge, znali bodo sprejemati odločitve in sprejemati posledice svojih dejanj. 

Skupaj z matematiko so odkrili načela socialnega vedenja ter moralno rast posameznika. 

 

5. Prava motivacija 

Hejnyevi matematični problemi so zasnovani tako, da otroci samostojno uživajo pri reševanju 

nalog. Pomembna je notranja motivacija, saj ni prisiljena z zunanjim dejavnikom. Najboljše 

je, da otroci najdejo rešitev zaradi njihovih lastnih prizadevanj. Pri tem je vloga vzgojitelja, da 

otroku ne vzame veselja do osebnega uspeha in ga spodbuja ter pohvali, kljub temu da pride 

do rešitve kasneje kot ostali. 

 

6. Osebne življenjske izkušnje 

Osredotočamo se na osebne izkušnje otrok, ki jih pridobiva že od rojstva (doma s starši in 

sorodniki ter v bližnjem okolju). Izkušnje gradimo v naravnem in konkretnem okolju, saj le 

tako otrok oblikuje splošne sklepe. 

 

7. Matematika kot prijetna izkušnja 

Motivacija izhaja iz otrokovega notranjega občutka, s tem, ko je deležen uspeha in pohvale ob 

uspešnem reševanju naloge. Tako otrok pridobi občutek napredovanja in spoštovanja drugih. 

Otrok, ki tega občutka na dobi lahko preide na »matematično paralizo«, ki je značilna pri 

tradicionalnem izobraževanju. 

 

8. Osebno znanje 

Pri tem izhajamo iz osebnega znanja, kaj že znamo in kaj lahko naredimo. Pomembno je, da 

vzgojitelj izhaja iz predznanja otrok na vseh področjih, ki jih v vrtcu obravnava. Hejny pri tej 

točki govori o primeru osebnega znanja, kjer šestletnik gradi kvadrat s pomočjo palic, ki jih 

zlaga. Otrok pri tem ugotovi, da potrebuje še štiri palice, če želi sestaviti kvadrat, in ko ga želi 

povečati, ugotovi, da potrebuje še štiri dodatne palice za sestavo večjega kvadrata.  
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9. Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj v vlogi učitelja potrebuje znanje in spretnosti za predavanje o matematiki, ki jo 

mora poznati, in vse to posredovati otrokom. Največkrat otroci poslušajo navodila vzgojitelja, 

kako rešiti problem in se naučijo uporabljati nov postopek reševanja problemov. Vendar vse 

to izvira iz vzgojitelja in ne iz otroka. Vzgojiteljeva vloga je upoštevati otrokovo pravico do 

izbire in izražanja drugačnosti ter s tem omogočanje enakovrednih pogojev za optimalen 

razvoj vsakega otroka. Pomembno je, da vzgojitelj sprejme in spoštuje otroka, čeprav ni v 

njegovih normah, pričakovanjih in vrednostih. Pomembno je opazovanje otroka pri igri, ker 

tako lažje načrtuje matematične dejavnosti, ki so primerne otrokovim sposobnostim. 

 

10. Učenje iz napak 

Vsak otrok se uči iz lastnih napak in občutkov, ki se mu pripetijo v vsakodnevnih situacijah. 

Pri tem otroci analizirajo lastne napake, ki jim pomagajo, da si zapomnijo znanje, ki so ga 

pridobili. Vzgojitelj v vrtcu uporablja napake kot sredstvo za učenje. Pri tem otroke spodbuja, 

da prepoznajo lastne napake, in jim skuša razložiti, zakaj je do njih prišlo. Zaupanje med 

otrokom in vzgojiteljem krepi otrokovo veselje pri uresničevanju njihovih nalog. 

 

11. Ustrezni izzivi 

Vzgojitelj pripravi in oblikuje dejavnosti glede na posameznikove sposobnosti. Otrokom, ki 

so na področju matematike manj sposobni, daje manj zahtevne naloge, takšne, da jih lahko 

posameznik uspešno rešuje. Za bolj sposobne otroke pa priredi zahtevnejše izzive oziroma 

dejavnosti, saj otroci le tako ne izgubijo motivacije in veselja do dejavnosti. Pomembno je, da 

vzgojitelj izbere naloge oziroma dejavnosti glede na potrebe posameznega otroka. 

 

12. Sodelovanje  

Vsak otrok ima svoj način reševanja matematičnih problemov. Nekateri otroci raje rešujejo 

naloge individualno, drugi v paru in tretji v skupinah. Zato je pomembno, da vzgojitelj 

dopusti otroku svoj način reševanja problemov. Pri tem je potrebno sodelovanje in pogovor o 

dobljenih rešitvah, ki jih dobijo otroci. S pogovorom otroci ugotovijo ali je bila njihova 

rešitev ustrezna, če ni bila bodo lahko preko tega ugotovili kako priti do pravilno rešenega 

problema. 
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III   EMPIRIČNI DEL 
 

3 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN METODOLOGIJE 
 

3.1 Opredelitev problema 
 

Geometrija, aritmetika, merjenje in vzorci so nekatere matematične vsebine, s katerimi se 

otroci srečujejo že v vrtcu. Največkrat se z geometrijo srečujejo, ko spoznavajo like in telesa. 

Z aritmetiko se ukvarjajo tako, da preštevajo predmete. Z merjenjem se srečujejo pri 

prelivanju vode iz ene posode v drugo. Z matematično vsebino vzorci se otroci v vrtcu pri 

dejavnostih najmanj srečujejo. 

 

V empiričnem delu se bomo osredotočali na kognitivno razmišljanje predšolskih otrok o 

matematičnih pojmih. Zanimalo nas bo, kakšne predstave imajo otroci o matematičnih 

pojmih, kakšno je njihovo predznanje pred prihodom v šolo. Na podlagi rezultatov bomo 

ugotavljali, ali obstajajo razlike med spoloma glede predstav o matematičnih pojmih in z 

njimi povezanih vsebinah. 

 

Cilji raziskave: 

• Ugotoviti, kakšne predstave imajo otroci o določenih matematičnih pojmih. 

• Ugotoviti, s kakšnim predznanjem pri izbranih pojmih otroci vstopajo v šolo. 

• Ugotoviti, ali obstajajo razlike med spoloma glede znanja izbranih matematičnih 

pojmov. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako dobro otrok pred vstopom v šolo pozna in uporablja 

naslednje matematične sklope in pojme: vzorec, število, lik, geometrijsko telo, osnovni pojmi 

iz merjenja? 
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali pri poznavanju in uporabi izbranih pojmov obstajajo razlike 

med dečki in deklicami? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako dobro otrok razume matematični pojem vzorec? 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako dobro otrok razume matematični pojem število, njegov zapis 

in ali zna prešteti elemente dane množice? 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Kako dobro otrok razume nekatere geometrijske pojme, kot so na 

primer krog, kvadrat, oglato, okroglo telo? 

 

Raziskovalno vprašanje 6: Kako dobro otrok razume osnovne pojme iz merjenja? 

 

3.3 Raziskovalna metodologija 
 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.3.2 Vzorec 

 

Raziskavo sem izvedla v Viških vrtcih, v enoti Rožna Dolina. V vzorec je bilo vključenih 24 

otrok, starih 5–7 let, od tega 12 dečkov in 13 deklic. Anonimnost otrok sem zagotovila tako, 

da sem jih poimenovala po spolu (deček, deklica). 

 

3.3.3 Pripomočki 

 

Za izvajanje sem uporabila različne predmete oziroma igrače, ki jih otroci vsakodnevno 

uporabljajo v vrtcu. Lastnosti matematičnih pojmov so otroci opisovali tudi preko vizualnih 

predmetov, ki sem jih sama določila.  

 

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 
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Podatke sem zbirala s polstrukturiranim intervjujem. Predhodno sem sestavila vprašanja. 

Glede na situacijo, ki je nastala pri posamezniku, sem vprašanja sestavljala tudi sproti. 

Odgovore sem pridobila s pomočjo vprašanj, podvprašanj, pogovora. Pri tem sem odgovore 

otrok zapisovala. Otrokom se zastavljala vprašanja, ki so se navezovala na izbrana 

matematična področja, kot so geometrija, merjenje, števila in vzorci. Poleg vprašanj so otroci 

dobili tudi naloge. Te so bile praktične, zato sem jih fotografirala in arhivirala za lažjo 

obdelavo podatkov.  

 

Za vsak matematični sklop sem sestavila vprašanja.  

 

Pojem vzorec:  

1. Kaj je vzorec? (besedni opis) 

2. Naredi vzorec iz materiala, ki ti je na voljo. 

3. Nadaljuj vzorec. 

4. Nariši vzorec. 

 

Sklop geometrije: 

1. Kaj je krog  

2. Kaj kvadrat? 

3. Kaj pomeni okroglo/oglato? 

4. Naštej nekaj okroglih in nekaj oglatih predmetov. 

5. Razvrsti predmete na okrogle in oglate. 

 

Sklop merjenja 

1. Kaj pomeni meriti? 

2. Kaj lahko merimo ? 

3. S čim lahko merimo? 

4. Kako bi izmeril, koliko vode drži vedro? 

5. Kaj lahko uporabiš namesto vode? 

 

Pojem število: 

1. Kaj je število? 

2. Napiši števila po nareku (3, 4, 5, 6, 7 in 8) 
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3. Na list nariši določeno število krožnikov v vsak krožnik nariši po dva piškota. Koliko 

je skupaj piškotov? 

4. Kje je več kock? 

5. Pred sabo imaš pet kock. Koliko kock moraš dodati, da dobiš sedem kock?  Koliko 

kock moraš odvzeti, da ti ostanejo tri kocke?  

3.3.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke sem zbrala in jih oblikovala v kategorije na osnovi različnih kriterijev. Kategorizirala 

sem posamezne odgovore glede na njihove značilnosti ter jih razporedila v preglednice. V 

preglednice sem razporedila odgovore otrok, glede na oblikovane kategorije. Odgovore otrok 

sem tudi kvantitativno interpretirala in primerjala.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Nekateri otroci so me že poznali, tako da je raziskava potekala v sproščenem in njim znanem 

okolju. Delno so bili rezultati odvisni od otrok samih, saj so tisti, ki so karakterno bolj 

sproščeni in komunikativni, tudi tokrat odgovarjali s kompleksnejšimi stavki. Otroci, ki so 

bolj tihi, so odgovarjali kratko in enostavno. 

 

V raziskavi sem uporabila nekatere matematične pojme, ki sem jih izbrala glede na to, katere 

matematične pojme otroci poznajo oziroma so jih spoznali med šolskim letom. Izbrala sem 

pojme, ki se nanašajo na sklop geometrije, predštevilsko obdobje, števila in sklop merjenja. 

Za vsak matematični sklop sem oblikovala kriterije, po katerih sem odgovore otrok 

kategorizirala v preglednico. Kriterij sem izbrala glede na pridobljene odgovore. Pri 

matematičnem sklopu vzorec sem odgovore v preglednici razvrstila po kategorijah: 

popolnoma ustrezna opredelitev, delno ustrezna opredelitev in neustrezna opredelitev. Vse tri 

opredelitve so imele tudi kriterija: povezano z matematiko in ni povezano z matematiko.  

 

Pri risanju in nadaljevanju vzorca sem izbrala kriterij vzorec/brez vzorca, in sicer na podlagi 

tega, ali se enota vzorca ponovi vsaj dvakrat ali ne.  

 

Pri drugem matematičnem sklopu geometrije sem uporabila različne kriterije za različne 

naloge. Pri prvi nalogi sem izbrala kategorije: ustrezna opredelitev pojma, delno ustrezna 

opredelitev v povezavi z matematiko, neustrezna opredelitev v povezavi z matematiko ter 

neustrezna opredelitev brez matematične povezave. Vse kategorije sem izrazila v številu in 

odstotku otrok. Pri drugi nalogi sem uporabila kategorije: ustrezna opredelitev pojma, 

neustrezna opredelitev ter delno ustrezna opredelitev matematičnega pojma. Kategorije 

odgovorov so izražene v številu in odstotkih otrok. Za tretjo nalogo sem izbrala kriterij: 

okroglo/oglato ter odgovore otrok izrazila v številu in odstotkih. Pri četrti nalogi je kriterij: 

okrogli/oglati predmeti. Pri tem sem upoštevala pestrost odgovorov. Pri peti nalogi so otroci 

razvrstili predmete v množici na okrogle in oglate. Tu sem izbrala kriterij uspešno/neuspešno 

opravljena naloga. 

 

Pri matematičnem sklopu merjenja sem pri prvi nalogi odgovore otrok kategorizirala po 

kriteriju: delno ustrezna opredelitev v povezavi z matematiko in neustrezna opredelitev brez 
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matematične povezave. Pri drugi, tretji in peti nalogi sem za kriterij izbrala pravilni/nepravilni 

odgovori otrok. Za četrto nalogo sem kriterije prikazala v tabeli, in sicer verbalno izrazi 

odgovor, konkretno prikaže odgovor in brez odgovora.  

 

Na matematičnem področju števil sem pri pravi nalogi odgovore otrok kategorizirala v 

preglednico po kriterijih: odgovor se navezuje na število, odgovor se ne navezuje na število, 

brez odgovora. Pri drugi nalogi so otroci zapisovali števila po nareku. Pri tretji nalogi so risali 

krožnike s piškoti; njihova naloga je bila pravilno prešteti vse piškote in povedati končno 

število. Za četrto nalogo sem izbrala kriterij: otrok pravilno/nepravilno oceni količino kock. 

Pri peti nalogi sem izbrala kriterij: pravilno/nepravilno pridobi končni rezultat.  
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MATEMATIČNI POJEM – VZOREC 
 

Najprej sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je vzorec? 

 

Besedni opis 

 

Tabela 4.1: Odgovori otrok na vprašanje: Kaj je vzorec?  

 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Delno ustrezna 

opredelitev  brez 

povezave z matematiko 

»okras« 

»vzorci na gepardu« 

»nekaj okrasiš« 

3 12 % 

Neustrezna opredelitev 

v povezavi z 

matematiko 

 »je neka oblika, kvadrat« 

»je tako kot krog« 

»je kvadrat« 

»je krog, pravokotnik, 

trikotnik, zvezdica, kristal« 

»je trikotnik, pravokotnik, 

kvadrat, krog« 

»je lahko kvadrat ali 

trikotnik, polžja hišica« 

»je kvadratek, krogec, 

palčka« 

»je nekaj vzornega, lahko 

je to kvadrat« 

»je kvadrat, trikotnik, krog, 

zvezda« 

»je trikotna, kvadratna in 

pravokotna oblika« 

»vijuge, črte« 

»krog« 

»kvadrat« 

»je oblika« 

14 56 % 
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 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

 

 

Neustrezna opredelitev 

v brez povezave z 

matematiko 

»nekaj narišeš« 1 4 % 

Brez odgovora  7 28 % 

 

Analiza rezultatov 

 

Popolnoma ustrezne opredelitve otroci niso poznali. Štirinajst otrok je vzorec neustrezno 

opredelilo, vendar so bile njihove opredelitve povezane z matematiko.  

 

Trije otroci so pojem vzorec navedli kot delno ustrezen, vendar brez povezave z matematiko.  

Z neustrezno opredelitvijo brez matematične povezave je pojem vzorec opisal en otrok.  

Sedem otrok na vprašanje ni odgovorilo.  

 

Pri odgovorih so bile deklice malo boljše od dečkov. Dve deklici in deček so pojem vzorec 

opredelili delno ustrezno in nepovezano z matematiko. Pri neustrezni opredelitvi, ki je 

povezana z matematiko, se je izkazalo, da je pojem vzorec poimenovalo šest deklic in osem 

dečkov. Trije dečki in pet deklic niso odgovorili na vprašanje. 

  

Nato sem otrokom zastavila vprašanje: Nariši vzorec. 

 

Tabela 4.2: Uspešnost otrok v odstotkih pri grafičnem prikazu vzorca.  

 

Vzorec 

 

          

              30 % otrok         

 

             

         
  

Brez vzorca 

 

               70 % otrok 
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Analiza 

 

Pri poimenovanju in pojmovanju vzorca so imeli otroci velike težave. Iz tega je razvidno 

njihovo grafično prikazovanje vzorcev. Tudi pri risanju vzorcev so imeli veliko težav. 

Pravilni prikaz vzorca je naredilo 30 % otrok, kar 70 % otrok pa vzorca ni naredilo. Šest otrok 

je narisalo vzorec. Devetnajstim otrokom primer vzorca ni uspelo narisati.  

 

Spodnji sliki prikazujeta primer vzorca in brez vzorca.                 
 

Slika 4.1: Vzorec                                                                   

                 
 

 Slika 4.2: Brez vzorca 

  
 

Nadalje sem otrokom dala navodilo, da nadaljujejo vzorec.  

 

Nadaljevanje vzorca so uspešno nadaljevali skoraj vsi otroci. Za nadaljevanje vzorca sem 

izbrala vzorec v obliki črk in grafični vzorec v obliki polžje hišice. 

Na začetku sta prikazana dva primera uspešnega nadaljevanja vzorca iz črk in polžje hišice, v 

nadaljevanju pa še dva primera neuspešnega grafičnega nadaljevanja vzorca.  
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Slika 4.3: Uspešno nadaljevanje vzorca (deček, 5 let)  

     
 
 
Slika 4.4: Uspešno nadaljevanje vzorca (deklica, 5 let)  

 
 

Slika 4.5: Neuspešno nadaljevanje vzorca (deklica, 5 let)  

      
 

Slika 4.6: Neuspešno nadaljevanje vzorca (deček, 5 let)  
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Spodnje tabele prikazujejo uspešno/neuspešno nadaljevanje grafičnega vzorca, izraženega v 

odstotkih. 

 

Tabela 4.3: Grafični vzorec v obliki polžje hišice                        

  Odstotek otrok  

Neuspešno nadaljuje vzorec 24 % 

Uspešno nadaljuje vzorec 76 % 

 
 

Tabela 4.4: Grafični vzorec iz črk     

 Odstotek otrok 

Neuspešno nadaljuje vzorec 32 % 

Uspešno nadaljuje vzorec 68 % 

                                 

Analiza 
 

Pri nadaljevanju vzorca otroci niso imeli težav. Izbrala sem vzorec iz črk ABBAC ABBAC in 

grafični vzorec v obliki polžje hišice in vzorce različnih likov. Vzorec iz črk so nekateri otroci 

brez težav nadaljevali. Na zgornji sliki vidimo, kako je deček uspešno nadaljeval vzorec. 

Drugi otroci vzorca niso uspešno nadaljevali, tako kot deklica, ki ni ustrezno nadaljevala 

vzorca iz črk, ki ga vidimo na zgornji sliki. Pri risanju vzorca iz črk so me otroci spraševali, 

ali delajo prav, nekateri otroci, ki so zagledali črke, so takoj rekli, da ne znajo pisati, vendar 

sem jim pojasnila, da pri tem ni potrebno znati pisati, ampak je potrebno nadaljevati in 

napisati črke, ki jih sami že znajo. Tako niso imeli težav. 

 

Sedemnajst otrok je uspešno nadaljevalo grafični vzorec, osem otrok pa ne. Pravilno 

nadaljevanje vzorca je uspelo sedmim dečkom in desetim deklicam. Neuspešno nadaljevanje 

vzorca je prikazalo pet dečkov in tri deklice. 

 

Pri polžjih hišicah nekateri otroci niso pravilno nadaljevali barvnega vzorca, kot vidimo na 

zgornji sliki  
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Devetnajst otrok je vzorec uspešno nadaljevalo in šest otrok neuspešno. Uspešno nadaljevanje 

vzorca je izvedlo deset dečkov in devet deklic. Šestim otrokom nadaljevanje vzorca ni uspelo, 

in sicer dvema dečkoma in štirim deklicam.  

 

Nazadnje sem otrokom dala praktično nalogo, da izdelajo vzorec iz materiala, ki jim je na 

voljo. 

 

Tabela 4.5: Uspešnost izdelave konkretnega vzorca 

 Število otrok Odstotek otrok 

Naredi vzorec 3 12 % 

Ne naredi vzorca 22 88 % 

                 

 
Primeri slik uspešnosti vzorca pri otrocih 
 
 

Slika 4.7: Primer uspešnega vzorca (deklica, 5 let)               

    
 

Slika 4.8: Primer vzorca (deklica, 6 let) 
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Slika 4.9: Primer neuspešnega vzorca (deklica, 6 let) 

 
 
 

Analiza 

 

Pri izdelavi vzorca iz konkretnega materiala so deček in dve deklici uspešno naredili vzorec. 

Enajstim dečkom in enajstim deklicam ni uspelo narediti vzorca. 

 

Otroci niso vedeli, kako narediti konkretni vzorec. Le pri prvi in drugi sliki vidimo vzorec, ki 

sta ga izdelali deklici in bili pri tem uspešni. Pri tretji sliki lahko opazimo, da je deklica 

izdelala štirikotno obliko geometrijskega lika. 

 

Opazila sem, da je pojmovanje vzorca pri otrocih zelo zahtevno. Ta matematični pojem jim je 

manj znan kot ostali. 

 

Načeloma imajo vsi otroci napačno predstavo o tem, kaj je vzorec. Vsi so takoj pomislili na 

geometrijske like. Zaradi tega predvidevam, da so vzgojiteljice v vzorce vključevale 

geometrijske like. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi se enota določenih likov ponovila vsaj 

dvakrat, da bi lahko ponavljanje opredelili kot vzorec. 

 

Največ spodbud so otroci potrebovali pri opredelitvi vzorca, saj sem jih morala kar nekaj časa 

spodbujati, da so odgovorili na vprašanje. Pri tem so me zelo presenetili, saj mi je 

vzgojiteljica rekla, da otroci to področje od vseh matematičnih pojmov najbolje poznajo, saj 

so jih obravnavali pri matematiki. 

 

Uspešnost nalog, ki so jih opravili otroci, je pri vseh nalogah slaba. Iz razvidnih rezultatov 

sklepam, da se otroci v vrtcu redko srečujejo z matematičnim sklopom vzorca, saj jim je bil 
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neznan in abstrakten. Predvidevam, da je zato, ker se vzgojitelji v manjši meri poslužujejo 

dejavnosti iz tega matematičnega sklopa. 

 

 

MATEMATIČNI SKLOP – GEOMETRIJA 

 

Najprej sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je krog? 

 

Tabela 4.6: Odgovori otrok na vprašanje: Kaj je krog? 

 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Ustrezna opredelitev   0 0 % 

Delno ustrezna 

opredelitev v povezavi z 

matematiko 

»je okrogel«,  

»je oblika, okrogla«         

»nima nobenega roba«                      

»nima kotov« 

»nima ravnih črt, 

vijugasto ima« 

»je lik in se nikjer ne 

konča, nima kotov, ima 

krivo črto« 

»je okrogel, ima zvite 

črte«            

20 80 % 

Neustrezna opredelitev 

v povezavi z 

matematiko 

»je kot pravokotnik, 

samo da je krog«         

»je vzorec«   

»je krogec« 

3 12 % 

Neustrezna opredelitev 

brez povezave z 

matematiko 

»je kot žoga, kot baloni«                  

»je kot naš svet« 

2 8 % 
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Analiza 

 

Iz tabele razberemo, da nobeden od otrok ni ustrezno odgovoril na vprašanje. Dvajset otrok je 

na vprašanje odgovorilo delno ustrezno in v povezavi z matematiko, od tega deset dečkov in 

deset deklic. Trije otroci so na vprašanje odgovorili neustrezno, vendar v povezavi z 

matematiko, in sicer dve deklici in deček. Dva otroka sta odgovorila neustrezno brez 

povezave z matematiko (deček in deklica). 

 

Pri pojmovanju kroga je bilo otrokom lažje, če so ga narisali in nato na podlagi videnega 

opisali, kakšen je krog ter ga primerjali s kvadratom. Tako so lažje razlikovali med lastnostmi 

kvadrata in kroga. S tem sem dobila kompleksnejše odgovore. Na spodnjih slikah lahko 

vidimo, kako sta deček in deklica narisala geometrijska lika, krog in kvadrat. 

 

Slika 4.10: Krog in kvadrat (deček, 5 let)      

     
                            

Slika 4.11: Krog in kvadrat (deklica, 5 let) 
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Nato sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je kvadrat? 

 

Tabela 4.7: Odgovori otrok 

 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Ustrezna opredelitev   0 0 % 

Delno ustrezna 

opredelitev 

»ima kote, je 

drugačne                  

oblike kot krog«                     

»je štirikoten«                                             

»ima 4 kote« 

» ima robove« 

»je kvadratna oblika« 

»je kvadraten« 

»je kot kocka« 

»ima ravne črte« 

19 76 % 

Neustrezna 

opredelitev  

»je podolgovat«      

»je vzorec« 

» kvadrat je tako kot 

zaboj od smeti«  

»je kvadratne oblike 

kot okno« 

»ne vem, kaj je to« 

» je bolj črtast«                    

6 24 % 

 

Analiza 

 

Ustrezne opredelitve ni vedel nihče. Delno ustrezno opredelitev je navedlo devetnajst otrok, 

od tega devet dečkov in deset deklic. Šest otrok je na vprašanje odgovorilo neustrezno, od 

tega trije dečki in tri deklice.   
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Nadalje sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je okroglo in kaj je oglato? 

 

Tabela 4.8: Odgovori otrok 

 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Oglato   »je ležeč fižol« 

»je gladko«  

»ima štiri dele« 

»je to, kar ima štiri kote« 

»je štirikotnik« 

»ima ravne robove in 

ostre« 

»je okroglo« 

»oglato je s tremi koti« 

10 40 % 

Okroglo 

 
 
 
 
 
 
 

»je tako, kot je glava« 

»je kot krog«  

»okroglo je krog«  

» je tako okroglo kot 

krogi« 

»je v obliki kroga« 

»krog nima nič delov« 

»nima robov«  

»ker je krogec« 

»je krog in se zavrti« 

»je balon in žoga« 

»okroglo je jajce« 

20 80 % 

Brez odgovora – oglato    15 60 % 

Brez odgovora – 

okroglo  

 5 20 % 
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Nekateri odgovori na obe vprašanji so se pri otrocih ponovili.  

 

Na vprašanje, kaj je oglato, je odgovorilo deset otrok od petindvajsetih, od tega šest deklic in 

štirje dečki. Ostali otroci niso odgovorili. Na vprašanje, kaj je okroglo, je odgovorilo dvajset 

otrok, od tega devet dečkov in enajst deklic. Preostali otroci na to vprašanje niso odgovorili. 

 

Potem sem otrokom zastavila vprašanje: Naštej nekaj okroglih in nekaj oglatih predmetov. 

 

Tabela 4.9: Pestrost odgovorov otrok 

OKROGLI PREDMETI           OGLATI PREDMETI 

 avto, glava, sonce, lonec, košara, ura,    žoga, guma, 

krog, igrače, obroč, kolo, prometni znak, kamen, 

luknja, globus, kolut. 

 

miza, okna, omara, pano, list, kocka, 

ograja, hiša, zvezda, zaboj, skrinja, 

cev, dimnik. 

 

 
Nekateri otroci so potrebovali malo spodbud, da so začeli odgovarjati na vprašanji. Pri tem 

sem jim pomagala tako, da sem namesto izraza »oglati« predmeti uporabila izraz »neokrogli« 

predmeti. Pri tem so potrebovali pomoč, zato sem za primerjavo navedla primer oblike 

oglatega in okroglega predmeta. V tabeli so prikazani različni odgovori otrok. 

 

Nazadnje so otroci dobili praktično nalogo: Razvrsti predmete na okrogle in oglate. 
 

Slika 4.12: Razvrščanje predmetov na okrogle in oglate (deček, 6 let) 
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Slika 4.13: Razvrščanje predmetov na okrogle in oglate (deklica, 5 let) 

 

                                                                

 

Analiza 

 

Pri razvrstitvi predmetov sem otrokom ponudila deset predmetov. Otrokom načeloma ta 

naloga ni predstavljala težav. Imeli so malo pomislekov pri razvrstiti predmetov, ki so bili 

delno okrogli in so imeli hkrati ostre robove. Na zgornjih slikah vidimo razvrščanje 

predmetov, kot sta jih razvrstila deček in deklica, v dve množici. 

 

Otroci so bili pri nalogah v sklopu geometrije zelo uspešni. Mislim, da zato, ker se otroci že 

zelo zgodaj srečujejo z oblikami, ki predstavljajo geometrijska telesa in like. Bolj so bili 

uspešni pri nalogi, kjer so opisovali krog in okrogle predmete in malo manj pri nalogah, kjer 

so opisovali in naštevali (štirikotne) oglate oblike. 
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MATEMATIČNI POJEM – MERJENJE 

 

Najprej sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je merjenje oziroma kaj pomeni nekaj 

meriti? 

 

Tabela 4.10: Odgovori otrok 

 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Delno ustrezna 

opredelitev v povezavi z 

matematiko 

»meriš, koliko je miza 

široka«             

»meriš, koliko je od ene 

do druge strani« 

»meriš, koliko je veliko 

ali   debelo«     

»meriš, kolikšno je 

stanovanje«            

»z ravnilom meriš, 

koliko je nekaj dolgo, 

meriš, ali je daljši ali 

krajši«                                 

»koliko si visok, koliko 

je velik otrok in odrasel« 

»sebe meriš« 

»meriš kakšno visoko 

drevo«               

»nekaj zmeriš«    

»koliko je dolgo, suho,       

kratko« 

»napolnim eno skodelico 

z vodo« 

»meriš višino« 

17 68 % 
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 Odgovori otrok Število 

otrok 

Odstotek otrok 

Neustrezna opredelitev 

v povezavi z 

matematiko 

  

 

0 0 % 

Neustrezna opredelitev 

brez povezave z 

matematiko 

»pomeni, da nekdo 

kriči«                                                        

 

1  4 % 

Brez odgovora  7 28 % 

 

 

Na to vprašanje je odgovorilo osemnajst otrok, deset dečkov in osem deklic. Pri tem so otroci 

povedali več odgovorov hkrati. Ostalih sedem otrok ni odgovorilo na vprašanje, od tega pet 

deklic in dva dečka. 

 

Iz tabele razberemo, da so otroci delno ustrezno opredelili matematični pojem merjenje v 68 

%, kar predstavlja sedemnajst odgovorov od petindvajsetih. Neustreznega odgovora v 

povezavi z matematiko ni bilo. Neustrezno opredelitev brez matematične povezave je navedel 

en otrok. Sedem otrok na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Nato sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj lahko merimo? 

 

Zbrani odgovori otrok: predmete, mizo, vročino, pano, lego kocke, radiator, uro, pohištvo, 

hišo, drevo, stene, stole, različne dolžine, omaro, vrata, sebe, list papirja, meso, zid, ograjo, 

les, kovino, žeblje, vodo, televizijo, človeka, razdaljo, flomaster, barvico. 

 

Nadalje sem otrokom zastavila vprašanje: S čim lahko merimo? 

 

Večina odgovorov: z metrom in termometrom. 
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Ostali odgovori: flomastri, barvice, korak, merilo, merilnik, stopalo, palica, prst, roke. Na to 

vprašanje niso odgovorili trije otroci, ostalih dvaindvajset otrok je odgovorilo. 

 

Potem so otroci dobili praktično nalogo pri kateri so imeli kot pripomoček posodo z vodo, 

merico (manjši lonček) in vedro. Otrokom sem zastavila vprašanje: Kako bi izmeril, koliko 

vode drži vedro? 

 

Tabela 4.11: Odgovori otrok 

             Število otrok            Odstotek otrok 

 Verbalni odgovori 9 36 % 

 Konkretni primer                                  4 16 % 

 Brez odgovora 12 48 % 

 

Šest otrok je pravilno odgovorilo na vprašanje, in sicer, da bi z merico zajeli vodo v veliki 

posodi in jo zlili v vedro. Ob tem bi šteli, koliko meric vode gre v vedro. Tako so odgovorili 

trije dečki in tri deklice. Sedem otrok je na vprašanje odgovorilo nepravilno, in sicer pet 

deklic in dva dečka. Pri tem so otroci odgovarjali tako, da so samo povedali ali konkretno 

ponazorili. Na vprašanje ni odgovorilo dvanajst otrok, od tega sedem dečkov in pet deklic.  

 

Nazadnje sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj lahko uporabiš namesto vode?      

                                

Najpogostejši odgovori so bili: sol, sladkor, mleko. Ostali odgovori: poper, žebljički, jogurt, 

ogledalo, čaj, kavo, sok, juho. 

 

Pri tem vprašanju so otroci potrebovali malo spodbud. Pomagala sem jim tako, da sem 

navedla primer, ostalo so se spomnili sami. 

 

Na splošno so otroci pri odgovorih potrebovali veliko spodbud in podvprašanj, predvsem tisti, 

ki so že v skupini bolj zadržani in tihi. 

 

Uspešnost otrok pri nalogah je bila dobra, kar pomeni, da so bili pri ustni opredelitvi merjenja 

od vseh nalog v sklopu merjenja najuspešnejši. Najmanj uspešni so bili pri četrti nalogi, kjer 

so morali prikazati praktičen primer merjenja z vodo. Mislim, da so bili manj uspešni zato, 

ker je merjenje volumna posode za predšolske otroke zahtevno. 
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MATEMATIČNI POJEM – ŠTEVILO 

 

Najprej sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj je število? 

 

Tabela 4.12: Odgovori otrok v številu in odstotkih 

 Število otrok Odstotek otrok 

Odgovori se navezujejo na 

število 

13 52 % 

Odgovori se ne navezujejo na 

število 

11 44 % 

Brez odgovora 1 4 % 

 

Najpogostejša asociacija otrok je bila, da je število » ena, dve, tri, štiri« in tako dalje. Pri 

odgovorih na to vprašanje so otroci odgovarjali zelo kratko, vendar sem želela preveriti, kaj 

otrokom predstavlja število in kako si ga predstavljajo.   

 

Na to vprašanje je odgovorilo štiriindvajset otrok, od tega trinajst deklic in enajst dečkov, 

eden ni odgovoril. Sedemnajst otrok je odgovorilo v povezavi s številom in sedem brez 

povezave.  

 

Nato so otroci dobili nalogo: Napiši števila po nareku (3, 4, 5, 6, 7 in 8). 

 

Slika 4.14: Zapis števil (deček, 5 let)                

 
 

 Slika 4.15: Zapis števil (deklica, 5 let) 
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Slika 4.16: Zapis števil (deklica, 5 let) 

 
 
Pri zapisu števil sem se osredotočila na to, ali otroci že zmorejo zapisati števila ali ne. Pri 

večini otrok se je izkazalo, da števila zapisujejo simetrično, jih obračajo v drugo smer. 

 

Pri prvi sliki zgoraj opazimo, da deček ni znal napisati števil dve in pet. Na drugi sliki je 

razvidno, da je deklica ustrezno zapisala vsa števila. Na tretji sliki je deklica napisala število 

pet tako, da je neprepoznavno, števili tri in sedem pa je napisala narobe.  

 

Nadalje so otroci dobili nalogo in vprašanje: Na list nariši šest krožnikov in v vsak krožnik 

po dva piškota. Koliko je vseh piškotov? 

 

Ta naloga otrokom ni predstavljala težav pri skupni vsoti števila piškotov. Pri nalogi me je 

zanimalo, ali bodo otroci kljub kompleksnejšemu navodilu na koncu znali izračunati ustrezen 

rezultat naloge. 

 

Slika 4.17: Piškoti in krožniki (deklica, 6 let) 

 
 

 

Slika 4.18: Krožniki in piškoti (deček, 6 let) 

 



Tori,  N. (2016) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.  Ljubljana: PEF.  

41 
 

            

Na zgornjih slikah vidimo, kako sta otroka deček in deklica narisala krožnike ter piškote. Oba 

sta izračunala pravilno vsoto vseh piškotov skupaj.  

 

Potem sem otrokom zastavila vprašanje: Kje je več kock? 

 

Pri nalogi so bili v večini uspešni. Kljub temu se je izkazalo, da otroci še ne zmorejo 

povratnega mišljenja in hkrati ne razumejo konzervacije pri ohranjanju količine, kot smo 

pričakovali in napovedali v teoretičnem delu. 

 

Nazadnje sem otrokom zastavila vprašanja: Pred sabo imaš pet kock. Koliko kock moraš 

dodati, da dobiš sedem kock? Koliko kock moraš odvzeti, da ti ostanejo tri kocke? 

 

Pri odvzemanju kock sta imela dva otroka (dečka) težave, saj nista pravilno odštela kock in 

sta tako dobila napačen rezultat. Pri tem sem opazila, da nista razumela, kaj je potrebno 

narediti s kockami. 

 

Pri dodajanju ali seštevanju je šestnajst otrok pravilno izvedlo nalogo in so tako dobili 

ustrezne rezultate. Devet otrok naloge ni pravilno izvedlo in so dobili napačne rešitve. 

 

4.1 Povzetek ugotovitev 
 

Z raziskovalno nalogo sem v večini primerov pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Odgovori so se med sabo razlikovali zaradi različnih predstav, ki jih imajo otroci o 

posameznih matematičnih pojmih in vsebinah. Vzroki za to so različni, od tega da so nekateri 

otroci dojemljivejši kot drugi do tega, da so nekateri na kognitivnem področju boljši od 

drugih.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje: Kako dobro otrok pred vstopom v šolo pozna in uporablja 

naslednje matematične pojme: vzorec, število, lik, geometrijsko telo, osnovni pojmi iz 

merjenja? 
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Otroci se v vrtcu srečujejo z matematičnimi vsebinami na primerni ravni njihovega 

kognitivnega razvoja. Prav tako se upošteva starost otrok in specifika posamezne skupine. 

Glede količine in pestrosti matematičnih vsebin je odvisno od vzgojitelja, koliko jih uporablja 

pri svojem delu z otroki. Nekateri vzgojitelji matematične vsebine bolj vključujejo v 

dejavnosti, drugi manj. Na podlagi naših ugotovitev se otroci največ srečujejo z 

matematičnimi vsebinami s področja aritmetike in geometrije. To smo lahko videli pri 

raziskovalnem delu, kjer so bili otroci zelo uspešni pri številih, odštevanju in seštevanju ter 

pri geometrijskem sklopu, kot so liki in oblike.  

 

Preko odgovorov otrok lahko ugotovimo, da nekako že poznajo matematične pojme, vendar 

bolj splošno. Otroci v vrtcu uporabljajo matematične pojme zelo različno, nekatere bolj, druge 

manj. Najmanj matematičnih vsebin je iz matematičnega sklopa merjenja. Otroci vedo samo, 

da lahko z metrom merimo in posledično mislijo, da z metrom merimo tudi prostornino 

posode. 

Z matematičnim pojmom vzorec se otroci v vrtcu srečujejo zelo malokrat. V raziskavi smo 

opazili, da so bili otroci na tem področju najmanj uspešni. Kar 88 % otrok si pojem vzorec 

predstavlja narobe, tako besedno, konkretno kot tudi grafično. Najbolj so bili uspešni pri 

nadaljevanju vzorcev. Menim, da je razlog v tem, da so lahko predhodno videli, kakšno 

zaporedje je prikazano in so ga nato samo nadaljevali. 

 

S števili se otroci najpogosteje srečujejo in jih tudi največkrat uporabljajo. Pri raziskavi so bili 

zelo uspešni, saj je približno 70 % otrok uspešno rešilo vse naloge v povezavi s števili.  

 

Pri matematičnem sklopu geometrija so bili otroci zelo uspešni. Kar 80 % jih je pravilno 

rešilo naloge v povezavi z oblikami geometrijskih teles in likov. 

 

Nekje 50 % otrok je pravilno rešilo naloge iz matematičnega sklopa merjenje. Tudi s temi 

nalogami se otroci redko srečujejo v vrtcu. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje: Ali pri poznavanju in uporabi izbranih pojmov obstajajo 

razlike med dečki in deklicami? 

 

Odgovore otrok bom v nadaljevanju povzela po posameznih sklopih matematike, ki sem jih 

preverjala v skupini otrok in bodo prikazani v tabelah. 
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Tabela 4.13: Prikaz števila ustreznih odgovorov glede na razlike med dečki in deklicami 

Matematična vsebina Spol Skupno število ustreznih 

odgovorov 

Vzorec Deklice 21 

Dečki  23 

Geometrija  Deklice 31 

Dečki  28 

Merjenje Deklice 10 

Dečki  13 

Število  Deklice 16 

Dečki 17 

 

 
Iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da so ustrezni odgovori deklic in dečkov zelo podobni. 

 

V raziskovalni nalogi smo ugotovili, da med deklicami in dečki ni bistvenih razlik pri uporabi 

in poznavanju matematičnih vsebin. Minimalne razlike se opazijo pri raznolikosti odgovorov. 

Dečki odgovarjajo krajše in večini primerov z enim odgovorom, medtem ko deklice 

odgovarjajo s kompleksnejšimi odgovori. 

 

Razlike opazimo tudi pri natančnosti risanja in barvanja, kjer so deklice natančnejše kot dečki, 

kar pa ni pomembno pri naši raziskavi. 

 

Tretjo raziskovalno vprašanje: Kako dobro otrok razume matematični pojem vzorec? 

 

Pri nalogi z vzorci so imeli otroci kar nekaj težav. Otrokom je ta pojem neznan in zahteven.  

 

Otroci ne vedo oziroma nimajo predstave o tem, kako se vzorec nariše ali kakšen je ter kaj 

pomeni. Pri vprašanju so otroci takoj pomislili na geometrijske like, saj so odgovarjali s tem, 

da so naštevali like. Tako lahko predvidevamo, da so se otroci seznanjali z vzorci, vendar ne 

na ustrezen način. Verjetno so vzorce risali iz geometrijskih likov. S tem ne bi bilo nič narobe, 

če bi se enota vzorca ponovila vsaj dvakrat. Največ težav so imeli pri besednem opisovanju. 
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70 % otrok je neuspešno odgovorilo na vprašanje, pri konkretnem prikazu vzorca je bilo 88 % 

otrok neuspešnih in tudi pri grafičnem prikazu vzorca je bilo 56 % otrok neuspešnih. 

Najuspešnejši so bili pri nadaljevanju grafičnega vzorca (polžja hišica). Pri nadaljevanju 

vzorca je imelo nekaj otrok težave, saj ga niso pravilno nadaljevali, drugi so ugotovili, da se 

nekaj ponavlja in tako uspešno nadaljevali tudi sami. Na podlagi raziskave iz matematičnega 

področja vzorci so otroci delno usvojili cilj za 1. razred, in sicer s prepoznavanjem pravila v 

slikovnem vzorcu in nadaljevanjem vzorca.  

  

Četrto raziskovalno vprašanje: Kako dobro otrok razume matematični pojem število, njegov 

zapis in ali zna prešteti elemente dane množice? 

 

S tem pojmom imajo otroci najmanj težav. Z aritmetiko se srečujejo že zelo zgodaj, saj števila 

najprej poslušajo, nato jih postopno uporabljajo in ozavestijo preko različnih dejavnosti. 

Otroci, stari 5–6 let, znajo prešteti elemente dane množice. Prav tako imajo usvojen zapis 

števil, ampak ga nekateri zapisujejo narobe. Znajo prebrati zapis števil, odštevati in seštevati. 

Vsi poznajo števila vsaj do deset. Na področju aritmetike je raziskovalna naloga pokazala 

najboljše rezultate. 90 % otrok je pravilno rešilo naloge pri zapisu, štetju in ocenitvi števil. 

Manj uspešni so bili pri dodajanju in odvzemanju števil (64 % otrok je uspešno rešilo nalogo). 

Na podlagi raziskave so otroci delno usvojili naslednje cilje za 1. razred: otroci štejejo, 

zapišejo in berejo števila, ocenijo število predmetov v množici in primerjajo števila po 

velikosti. 

 

Peto raziskovalno vprašanje: Kako dobro otrok razume nekatere geometrijske pojme, kot so 

na primer krog, kvadrat, oglato, okroglo telo? 

 

Otroci geometrijska telesa, kot sta krog in kvadrat, dobro poznajo, saj so znali narisati oba 

primera geometrijskih oblik. Otrokom je najbližji konkretni oziroma vizualni nivo opisovanj 

predmetov. Tako so lastnosti likov lažje opisovali preko vizualne zaznave, ko so oba lika 

narisali na list papirja in ju med seboj primerjali. S tem smo dobili kompleksnejše odgovore in 

bolj približane matematični definiciji pojma geometrijski lik v obliki kroga (80 % otrok) in 

kvadrata (76 % otrok). Pri opisovanju lastnosti obeh likov sem jim zastavila podvprašanja.  

Nekaj težav so imeli otroci pri opredelitvi pojmov, kot sta izraza »okroglo« in »oglato«. Izraz 

okroglo je uspešno opisalo 80 % otrok, za izraz oglato pa še niso slišali. 40 % otrok je 
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uspešno odgovorilo na to vprašanje. Po razlagi te besede sem v nadaljevanju uporabljala izraz 

»neokroglo«. 

 

Pri razvrščanju predmetov na okrogle in oglate sem namesto izraza oglato uporabila besedo 

»neokroglo«. Pri razvrstitvi predmetov v množice so imeli nekateri otroci težave s predmeti, 

ki so bili okrogli in hkrati delno oglati. 

 

Otroci imajo delno usvojen cilj za 1. razred pri prepoznavanju in opisovanju osnovnih 

geometrijskih oblik, vendar so šibki pri izražanju matematičnih izrazov za določen pojem in 

pri opisovanju lastnosti geometrijskih oblik. 

 

Šesto raziskovalno vprašanje: Kako dobro otrok razume osnovne pojme iz merjenja? 

 

Iz raziskovalnih vprašanj, ki sem jih zastavila otrokom iz matematičnega področja merjenja, 

sem ugotovila, da  imajo otroci kar nekaj težav. To se je predvsem pokazalo pri praktični 

nalogi, kjer so otroci merili volumen posode. V večini tega niso znali narediti saj je volumen 

za predšolske otroke abstrakten in zahteven. Na vprašanja o merjenju so otroci v večini delno 

ustrezno pravilno odgovorili. Iz tega lahko sklepamo, da nekaj na tem področju otroci že 

poznajo. 

 

Otroci nimajo usvojenega cilja za 1. razred pri merjenju prostornine z nestandardnimi 

enotami.  

Imajo pa delno usvojen cilj pri ocenitvi in primerjanju količine za maso, dolžino in 

prostornino  (najkrajši, najdaljši, najtežji, najlažji ipd.).  
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5 ZAKLJUČEK  
 
 
Matematični pojmi so del vsakodnevnega življenja in rutine v vrtcu. Uporabljamo jih 

spontano in načrtovano. S pomočjo pojmov se otroci učijo osnov matematike za nadaljnje 

izobraževanje in pomnjenje. Zato so matematični pojmi in na sploh matematične vsebine 

pomembni za vsakdanje življenje in bivanje v vrtcu, saj se preko tega učimo logičnega 

mišljenja in sklepanja. 

 

Otroci imajo na splošno zelo radi matematične vsebine, vendar se velikokrat dogaja, da so 

premalo obravnavane in dovršene. To je na nek način razumljivo, saj so v vrtcu vsebine, ki 

vsebujejo še ostalih pet področji po Kurikulumu, ki morajo biti obravnavana in med seboj čim 

bolj enakovredna. Matematične vsebine morajo biti otrokom posredovane čim bolj spontano 

in zanimivo, saj si jih bodo le tako bolje in lažje zapomnili ter s tem pokazali interes za 

matematične pojme in z njimi povezane vsebine. 

 

V diplomskem delu sem se osredotočala na matematične pojme, predvsem zato, da ugotovim, 

s kolikšnim znanjem otroci vstopajo v 1. razred osnovne šole ter kako razmišljajo o določenih 

matematičnih situacijah ter predvsem, kako se odzivajo na določene matematične probleme in 

na kakšen način pridejo do rešitve problema. Med spraševanjem otrok sem ugotovila, da je 

zelo pomembno, da znanje otrok na koncu vsake zaključene vsebine preverimo (kaj in koliko 

si je otrok zapomnil) in preko drugih aktivnosti preverimo, kako so pojem razumeli in ali ga 

znajo pravilno interpretirati. 

 

Moja raziskava je uporabna za naslednje ugotovitve: kakšne predstave imajo predšolski otroci 

o matematičnih pojmih, kako razmišljajo, ko so postavljeni pred matematične izzive in 

probleme, kako jih rešujejo in kakšno pot izberejo, da pridejo do rešitve. Iz raziskave lahko 

razberemo, s kakšnim in kolikšnim predznanjem so opremljeni otroci za vstop v 1. razred. 

Raziskava bi lahko bila boljša pri oblikovanju in strukturi vprašanj. Ugotovila sem, da sem si 

izbrala preveč matematičnih sklopov naenkrat, saj so bili obdelani posplošeno in ne dovolj 

poglobljeno. 
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Izboljšava bi bila, da bi se obravnavalo vsak matematični sklop posamezno in bolj temeljito. 

Prav tako bi lahko bile dejavnosti zanimivejše, če bi si vzeli več časa za raziskovanje.  

 

Možnosti za raziskovanje v prihodnje so velike. Raziskavo bi lahko razširili na večjo 

populacijo predšolskih otrok. S tem bi med sabo primerjali skupine otrok iz enega vrtca in 

kasneje skupine otrok iz večih vrtcev. Tako bi dobili vpogled o otrokovih predstavah o 

matematičnih vsebinah. Primerjali bi predznanje otrok iz vrtcev v mestu in v manjšem kraju.  
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