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POVZETEK 

Igralnica je prostor, v katerem otrok preživi večji del svojega bivanja v vrtcu. Vzgojitelj 

skupaj s pomočnikom vzgojiteljice in otroki oblikuje prostor v spodbudno in učno okolje. 

Prostor razdeli v manjše prostore, ki jih imenujemo interesni kotički. Poimenovani so s 

preprostimi imeni in v vsakem kotičku prevladuje eno izmed glavnih področjih Kurikuluma 

za vrtce. V teoretičnem delu sem se najprej osredotočila na Kurikulum za vrtce in na različne  

matematične vsebine. Zajema tudi kratek opis kotičkov, predvsem pa podrobneje matematični 

kotiček. Vzgojitelj lahko za učenje matematičnih vsebin poleg spodbudnega učnega okolja – 

matematičnega kotička izkoristi tudi druge dejavnosti dnevne rutine (npr. prihod otrok v 

vrtec). Empirični del diplomske naloge zajema opis projektnega dela, vpeljave  

matematičnega kotička. Z različnimi dejavnostmi sem želela otrokom približati svet 

matematike, preko katerih so otroci razvijali svojo domišljijo, mišljenje, spretnosti in hkrati 

pridobili prijetno matematično izkušnjo. Nato smo z otroki skupaj uvedli matematični kotiček 

v igralnico skupine. Otrokom sem pripravila različen material, preko katerih so otroci 

spoznavali različne matematične vsebine. Otroci so se matematiko igrali in se jo skozi igro 

učili. Po uvedbi matematičnega kotička sem opazovala in spremljala igro otrok v 

matematičnem kotičku. Opazila sem, da so si otroci izbirali različne pripomočke iz 

posameznih področij, pri izbiri pa so se pojavile tudi razlike med spoloma.  

 

KLJUČNE BESEDE: matematika, prostor, matematični kotiček v vrtec, matematične 

vsebine in pripomočki. 
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ABSTRACT 

A playroom is a space where a child spends the majority of his/her time in kindergarten. The 

educator, with the help of her assistant and the children, shapes the space into an encouraging 

and learning environment. The room is divided into smaller parts, which are called corners of 

interest. These corners have simple names and one of the main subjects from The 

Kindergarten Curriculum is assigned to each corner. In the theoretical part, I focused first on 

The Kindergarten Curriculum and different mathematical content. The theoretical part also 

encapsulates a short description of the corners and a detailed description of the mathematical 

corner. Besides an encouraging learning environment, the educator can utilise other daily 

activities to learn mathematical content (e.g. the child arrival). The empirical part of the 

diploma includes the description of project work which includes the introduction of the 

mathematical corner. I tried to make the children enthusiastic about the world of mathematics 

with different activities, with which the children developed their imagination, thinking, skills 

and simultaneously had an enjoyable experience. After that, we introduced the mathematical 

corner into the playroom of the group with the children’s help. I prepared various materials 

which helped the children to get acquainted with different mathematical content. The children 

were playing mathematics and learned it through play. After introducing the mathematical 

corner, I observed and followed the children play in the mathematical corner. I noticed that 

the children were choosing different accessories from individual fields. Gender differences 

appeared in terms of accessory choice. 

 

KEYWORDS: mathematics, space, mathematical corner in kindergarten, mathematical 

content and accessories. 
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1 UVOD 

Matematika je ena izmed glavnih področij v Kurikulumu za vrtce. Z matematiko se otrok 

srečuje že zelo zgodaj v vsakodnevnem življenju npr. pri oblačilih, vsakdanjih predmetih, ki 

jih prešteva, meri, razvršča, prikazuje s simboli … Preko različnih dejavnosti si otrok 

pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj je majhno, česa je več in česa 

manj, išče razlike in podobnosti, kaj je zunaj in kaj notri, kaj je prej in kaj potem itn. 

(Bahovec D. idr., 2004). Z matematiko se otrok v vrtcu seznanja preko igre in vsakodnevnih 

ter načrtovanih dejavnosti, kajti igra je najprimernejši način za zgodnje poučevanje 

matematike (Japelj Pavešič, 2010).  

V igralnici otrok preživi večino časa svojega bivanja v vrtcu.  Prostor je razdeljen v kotičke, 

ki imajo preprosta in razumljiva imena (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Eden izmed 

kotičkov je lahko tudi kotiček za matematiko. 

Poleg različnih igralnih kotičkov v oddelku in predmetov iz vsakodnevnega življenja lahko za 

odkrivanje matematičnih pojmov uporabimo tudi pripomočke, ki so oblikovani in narejeni 

posebej za učenje matematike. Vzgojitelj lahko uvede kotiček za učenje matematike, kjer bi 

bila ta sredstva otrokom na voljo (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000). 

Namen mojega diplomskega dela je približati otrokom svet matematike s pomočjo 

matematičnega kotička, kjer bi otroci razvijali svojo domišljijo, mišljenje, spretnosti in hkrati 

pridobili prijetno matematično izkušnjo. Skozi igro bodo otroci spoznali matematiko in se jo 

tako učili na nevsiljiv  način. Matematiko se bodo preprosto igrali. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Slovenski javni vrtci delajo po programu za predšolske otroke – Kurikulumu za vrtce.  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je bil sprejet leta 1999. Je strokovna podlaga 

za delo v vrtcu, namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, svetovalnim delavcem …  

Oblikovan je za t. i. dnevne programe, ustreza pa tudi kot strokovna podlaga za različne 

programe (poldnevni program, krajši program, vzgojnovarstvene družine, predšolska vzgoja 

na domu). 

 

V prvem delu Kurikuluma za vrtce so opredeljeni cilji in načela uresničevanja ciljev, drugi del 

obsega šest glavnih področij učenja:  

- gibanje, 

- jezik,  

- umetnost,  

- družba, 

- narava,  

- matematika (Bahovec D. idr., 2004). 
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2.2 MATEMATIKA V KURIKULUMU  

Matematika je eno izmed glavnih področij v Kurikulumu za vrtce. Z matematiko se otrok že 

zelo zgodaj srečuje v vsakodnevnem življenju, npr. pri oblačilih, vsakdanjih predmetih, ki jih 

prešteva, meri, razvršča, prikazuje s simboli … Preko različnih dejavnosti si otrok pridobiva 

izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj je majhno, česa je več in česa manj, išče 

razlike in podobnosti, kaj je zunaj in kaj notri, kaj je prej in kaj potem itn (Bahovec D. idr., 

2004). 

»Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, 

vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. 

Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so vsakič znova 

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

razmišljanja« (Bahovec D. idr., 2004: 44). 

 

S pridobivanje različnih izkušenj in spoznanj, se otrok uči »matematične« strategije mišljenja 

(Bahovec D. idr., 2004). 

 

Globalni cilji pri matematiki so: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja, 

- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje (Bahovec D. idr., 2004). 

 

Bolj konkretni cilji so (Bahovec D. idr., 2004: 64): 

- Otrok rabi imena za števila; 

- otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom; 

- otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1;  

- otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje; 

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

- otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava; 

- otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico; 
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- otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka; 

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

- otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema; 

- otrok spoznava simetrijo, geometrijske telesa in like; 

- otrok spoznava prostor, njihove meje, zunanjost, notranjost;  

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

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

- otrok klasificira in razvršča; 

- 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.  

 

Ob koncu področja matematika, so opisani primeri dejavnosti, ki so razdeljeni za otroke od 1. 

do  3. leta in za otroke od 3. do 6. leta ter vloga odraslega.  
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2.3 MATEMATIČNA PODROČJA 

2.3.1 PREDŠTEVILSKO OBDOBJE  

V predštevilsko obdobje spadajo: opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije.  

1. RAZVRŠČANJE 

»Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oz. značilnosti. Otroci 

lahko razvrščajo igrače glede na material (lesene, plastične, plišaste), glede na barvo, obliko, 

namembnost … Proces razvrščanja je pomemben zato, ker z njimi otroke spodbujamo k 

opazovanju, med elementi določene skupine vzpostavimo nek red in elementi s tem postanejo 

števni.« (Hodnik Čadež, 2002: 9) 

Razvrščanje različnih predmetov, oseb, pojmov v predšolskem obdobju največkrat prikažemo 

z diagramom. Pogosta sta Carrollov in drevesni diagram, uporabljamo pa tudi Euler-Vennov 

diagram. Carrollov in drevesni diagram prikazujeta razvrščanje glede na izbrano značilnost 

oz. njeno zanikanje. Pri Euler-Vennovem diagramu pri razvrščanju lahko dobimo več 

podmnožic. Na predšolski stopnji ne iščemo presečne množice, saj je reprezentacija presečne 

množice za predšolskega otroka prezahtevna. Značilnost predstavljamo s slikopisom, ki je 

predšolskemu otroku razumljiv (Hodnik Čadež, 2002). Pri razvrščanju ni pomembno samo 

dejanje, pač pa tudi rezultat. Odrasli moramo otroku pokazati, da je rezultat pomemben 

(Bahovec D. idr., 2004).  

 

Pri razvrščanju si predšolski otroci lahko pomagajo s skrajnostmi na lestvici. Otrok si ustvari 

tako imenovane »kriterije« na lestvici. Npr. nekdo je lahko dober ali slab in otrok ga ima rad 

ali pa ne. Nikoli ne more biti nič nevtralno. Nekateri otroci dodajo tudi srednjo vrednost. 

Večja vzpona predšolski otroci navadno še ne obvladajo. Kadar otrok razvršča, kar že razume, 

stvari bolje razume (Einon, 1998). 

 

2. UREJANJE 

»Urejanje (seriacija) je operacija, s katero uredimo elemente v množici glede na intenzivnost 

lastnosti – npr. od najmanjšega do največjega.« (Cotič in Felda, b.d.) 

 

Množico elementov uredimo glede na intenzivnost vrednosti določene spremenljivke: od 

najmanjšega do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega … (Hodnik Čadež, 2002).  
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Za razvrščanje in urejanje moramo otroku najprej ponuditi igrače, ki jih jemlje v roke, kasneje 

lahko ureja tudi objekte, ki jih ne more prijeti in prestaviti, npr. slike v knjigi. Urejanje in 

razvrščanje sta pomembna zato, ker razvijata abstraktno mišljenje – lastnost je abstraktni 

pojem. Iskanje splošne lastnosti posamičnih predmetov je tisto, k čemur matematika teži. Sili 

ga misliti na matematični način  (Japelj Pavešič, 2010). 

 

3. RELACIJE 

Z odnosi ali relacijami vzpostavimo med elementi dveh skupin neki odnos (večje/manjše, 

prej/potem, višje/nižje …). Odnos lahko vzpostavimo tudi s pomočjo puščičnega prikaza, ko 

povežemo dva predmeta (npr. poišči par) (Cotič in Felda, b.d.). 

 

Pomembno je, da znajo otroci oblikovati prikaz s črtami, ga prebrati in uporabljati v različnih 

situacijah. Otrok se seznani s prirejanjem enega enemu, kar je osnova štetju (Hodnik Čadež, 

2002).  

4. VZORCI  IN ZAPOREDJA  

Vzorci so matematična vsebina, ki se pogosto pojavlja tudi v predšolskem obdobju, običajno 

z navodilom »nadaljuj«. Ločimo predvsem vzorce iz konkretnih predmetov, grafične vzorce 

(lahko uporabimo štampiljke) ter vzorce iz simbolnih elementov (1, 3, 1, 3 …). Ne smemo 

pozabiti na gibalne vzorce, ritmične vzorce, glasovne vzorce … Vzorec je dobro definiran 

takrat, ko se enota ponovi vsaj dvakrat (Hodnik Čadež, 2002). 

Odrasli moramo otroka spodbujati, da v čim več stvareh in situacijah opazi ponavljajoč 

vzorec (Bahovec D. idr., 2004). 

 

2.3.2 ŠTEVILA, ŠTETJE IN OBDELAVA PODATKOV 

»Števila in štetje sta dve ločeni znanji, ki se običajno pri otroku šele v petem letu povežeta v 

skupen sistem. Števila so osnova, brez katere ni mogoča niti osnovna komunikacija z zelo 

majhnim otrokom. Najpogostejši številski vzorci, k jih uporabljamo, so dve nogi, dve roki, pet 

prstov, štiri kolesa na avtomobilu, tricikel, trije družinski člani (mama, oče, otrok) in 

podobno.«  (Japelj Pavešič, 2010: 186) 
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Otrok dejansko šteje, ko usvoji vsaj štiri načela štetja (Hodnik Čadež, 2002: 24): 

1. Nobenega elementa pri štetju ne smemo izpustiti, nobenega šteti dvakrat. 

2. Naravna števila so urejena (vedno štejemo ena, dva, tri, štiri …). 

3. Štetje je neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo. 

4. Štetje je neodvisno od vrstnega reda (ni važno, kje začnemo šteti preštevance; če 

bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev). 

Pri štetju uporablja različne strategije: 

- šteje predmete, ki jih lahko premika; 

- šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti; 

- šteje stvari, ki jih vidi, ne more pa se jih dotakniti. 

 

Avtorja Cotič in Felda (b.d.) navajata tudi korake v štetje: 

1. prirejanje, 

2. štetje (konkretni nivo, slikovni nivo, simbolni nivo).   

 

Odrasli se moramo zavedati, da otrok samo s štetjem ne bo usvojil pojma število. V primeru, 

da je recitiranje števil/štetje mlajšega otroka vedno enako napačno, ga sprejemamo in ne 

popravljamo, ampak mu damo več priložnosti, da posluša glasno pravilno štetje drugih. 

Odrasli pomagajo otroku pri štetju tako, da tudi sami čim večkrat štejejo različne stvari, 

zastavljajo otrokom vprašanja, ki vsebujejo števila, izkoristijo različne možnosti v vsakdanjih 

opravkih. Izgovarjati je potrebno vsa števila, tudi če jih je več in štetje ni namenjeno otroku. 

Pri mlajših otrocih je ob štetju koristno uporabljati prste, zato da otrok lahko vidi in ponavlja 

(Bahovec D. idr., 2004). 

Predšolski otroci  znajo zelo dobro povezati številke s predmeti, vendar jih večina slabo 

razume odnos med števili, večjimi od tri (npr. osem avtobusov je manj kot osem 

sladkorčkov). Ob vstopu v šolo otroci pogosto štejejo in starši pogosto dobijo napačno 

predstavo, da otroci števila razumejo (Einon, 1998). 

 

Vsebine iz obdelave podatkov so za otroke zelo koristne. Z zbiranjem, prikazovanjem in 

interpretiranjem podatkov pridobiva veščine in začenja se pripravljati za kritično vrednotenje 

informacij. Otrok se na ta način matematično opismenjuje, vzpostavlja integracijo med 

matematike in drugimi področji ter poglablja nekatere matematične vsebine  - predvsem 

aritmetiko (Hodnik Čadež, 2002). 
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2.3.3 GEOMETRIJA 

Pri geometriji se otrok seznanja z geometrijskimi oblikami, predvsem tridimenzionalnimi, z 

risanjem črt, tudi z liki in simetrijo  (Hodnik Čadež, 2002: 29). 

 »Pri oblikovanju oblik v začetnem učenju geometrije sledimo načelu »od telesa k točki«, kar 

pomeni, da postopoma prehajamo z večjih dimenzij na manjše.« (Hodnik Čadež, 2002: 29) 

 

Otrokom je na začetku bližja tridimenzionalna geometrija (telesa) kot dvodimenzionalna 

(ploskve in liki) ter še bolj enodimenzionalna (črte, robovi, premice) ter ničdimenzionalna 

geometrija (točka, vogali teles). V vrtcu naj se otrok naprej sreča s telesi, njihovimi lastnostmi 

in sliši njihova imena. Šele nato nadaljujemo z liki in njihovimi imeni (Japelj Pavešič, 2010). 

 

Pod pojmom »telesa« si lahko otroci predstavljajo poljubne predmete iz znanega okolja. 

Mlajšim otrokom ponudimo čim večje in polne modele teles, ki so izrazito tridimenzionalni. 

To so npr: omara, postelja, knjiga, žoge …  Z opazovanjem in različnim izvajanjem aktivnosti 

z otroki ugotavljamo različne lastnosti teles, npr. da se nekatera  lepo kotalijo in druga ne, 

prva so lepo zaobljena in druga omejena s samimi ravnimi ploskvami. Pravimo jim okrogla in 

oglata telesa (Cotič in sod., 1996).  

 

Z natančnim opazovanjem teles preidemo na like. Like lahko spoznavamo na osnovi teles, in 

sicer telesa uporabimo kot štampiljke in jih uporabimo v peskovniku, na papirju … S 

preusmeritvijo otrokove pozornosti otrok preko posamezne ploskve telesa spozna določen lik. 

Na začetku otroku predstavimo pravilne like: krog, kvadrat, pravokotnik in trikotnik (Cotič in 

sod., 1996). 

 

»Z risanjem pa otroci spoznavajo tudi črte. Sklenjena črta nastane, če jo začnemo in končamo 

risati v isti točki, pri nesklenjeni pa se začetek in konec črte ne ujemata. Model za sklenjeno 

črto so lahko zapeta verižico, gumijasta elastika, prstan …, za nesklenjeno pa vezalke, 

različne vrvice, odpeta verižica … Otroci naj rišejo krive in ravne črte. Krive črte rišemo 

večinoma prostoročno, ravne pa ob ravnilu.« (Cotič in sod., 1996: 9) 

 

»Prve izkušnje s simetrijo naj otrok obogati tudi z izrezovanjem simetričnih oblik iz papirja.« 

(Cotič in sod., 1996: 9) 
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Otrok spoznava simetrijo v svoji okolici, v predmetih, ki ga obkrožajo. Oblikuje lahko 

različne simetrične oblike: s pregibom, z odtisom z barvo, s striženjem ali preko igre z 

ogledalom (Cotič in Felda, b.d.). 

 

Otrok izdeluje simetrične oblike iz papirja oz. na papirju. V predšolskem obdobju največkrat 

uporabljamo barvno osno simetrijo in izrezovanje simetričnih oblik ob pregibu papirja 

(Hodnik Čadež, 2002). 

 

2.3.4 ORIENTACIJA V PROSTORU 

V predšolskem obdobju je pomembno, da otroka spodbujamo, da se orientira v prostoru. 

Najprej se orientira gleda na sebe, nato glede na druge osebe, tudi predmete. Kasneje 

ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami (Hodnik Čadež, 2002). 

Ko se otrok zaveda sebe ločeno od prostora, začne raziskovati prostor okoli sebe. Sam lahko 

spozna vse kotičke, ne more pa se sam naučiti izrazov za opisovanje položaja. Pogosto v 

vsakdanjem pogovoru med ljudmi sliši izraze: v, na, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, 

spodaj, levo, desno … Najprej pokaže, da izraze razume, kasneje pa jih tudi sam uporablja. 

Otrok se orientacije v prostoru uči tudi, ko posluša navodila in se premika v pravi smeri.  Pri 

tem izstopata pojma levo in desno (Japelj Pavešič, 2010). 

 

2.3.5 MERJENJE 

Merjenje je tesno povezano s štetjem. Količine snovi, ki jih ne moremo prešteti, lahko 

opišemo z meritvami. Znati moramo:  

1. določiti, kateri količino merimo (dolžino, težo, prostornino …); 

2. izbrati enoto; 

3. izmeriti in 

4. prepoznati ali odčitati rezultat ali meritev (Japelj Pavešič, 2010). 

 

V predšolskem obdobju največkrat uporabljamo (Hodnik Čadež, 2002): 

- relativne merske enote (otrokov del telesa, npr. dlan, stopalo); 

Uvodno merjenje je namenjeno pridobivanje osnovnih veščin merjenja. Sem sodijo 

ustrezna izbira merske enote in pravilno merjenje.  
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- merimo lahko tudi s konstantno nestandardno enoto; 

Otroci merijo z enako dolgimi paličicami, vrvicami, slamicami … 

- s standardno enoto (m, cm, kg …) otrok v predšolskem obdobju posebej ne 

seznanjamo, razen v primeri, da pokažejo zanimanje za merjenje s temi enotami.  

 

Otrok rokuje in raziskuje z različnimi snovmi (pesek, mivka, voda, plastelin, testo, glina …). 

Potrebuje različne pripomočke in predmete, ki jih lahko uporabi za enote in tudi standardne 

merske pripomočke. Na voljo naj mu bodo lončki, na katerih so označeni decilitri in litri, 

različno dolge vrvice in palice, pravi mizarski metri in različno natančna ravnila  (Japelj 

Pavešič, 2010). 
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2.4  VLOGA VZGOJITELJA PRI MATEMATIČNIH DEJAVNOSTIH  

Otrok se z matematiko v vrtcu seznanja preko igre in vsakodnevnih ter načrtovanih 

dejavnosti. Igra je najprimernejši način za zgodnje poučevanje matematike. Vzgojitelj naj se v 

otrokovo igro vključi tako, da jo bo obogatil z matematičnimi cilji, vendar pobuda mora ostati 

otrokova. Prevzame naj vlogo enakopravnega igralca v igri. Igro je potrebno izpeljati tako, da 

otrok doživi uspeh svoje dobre rešitve. Otroku moramo zagotoviti dovolj časa, s tem mu 

damo možnosti, da pride do nove izkušnje (Japelj Pavešič, 2010). 

Vzgojitelj pri načrtovanju matematičnih dejavnosti ustvari pogoje za doseganje ciljev na 

področju matematike. Priložnosti za učenje matematike lahko izkoristi ob vsakdanjih 

opravkih. V obeh primerih je pomembno, da se vzgojiteljica vnaprej pripravi za doseganje 

matematičnih ciljev (Japelj Pavešič, 2010). 

 

Pri načrtovanju matematičnih dejavnosti mora vzgojitelj upoštevati naslednje pomembne 

zakonitosti (Japelj Pavešič, 2010): 

- Otrok lahko pri matematični dejavnosti, le kratek čas učinkovito sodeluje. Otroci v 

prvem starostnem obdobju so sposobni ostati zbrani nekaj minut, otroci v drugem 

starostnem obdobju morda do pol ure.  

- Tudi vzgojitelj mora ostati zbran ves čas dejavnosti.  

- Dejavnosti so zelo vezane na pogovor. Najbolj je učinkovit, ko je individualen, zato 

mora vzgojitelj izkoristiti čas zanj. 

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

- Ob vsakdanjih opravkih in dejavnostih se otrok zave pomembnosti matematike v 

vsakdanjem življenju. 

- Otrok se uči, da bo znanje uporabil zdaj, doma in v vrtcu, ne zato, ker jo bo potreboval 

nekoč kasneje. 

- Vzgojitelj lahko otroka opazuje pri rutinskih dogodkih, opazovanju mu omogočajo in 

pomagajo določiti težavnost za načrtovane matematične dejavnosti. 
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2.5  OKOLJE ZA UČENJE MATEMATIKE 

Otroci lahko matematiko v vrtcu spoznajo in se učijo preko vsakodnevnih dejavnostih in 

načrtovanih dejavnostih vzgojiteljev. Pomembno je, da vzgojitelji pripravimo otrokom takšne 

pogoje, da bo to lahko dosegel. V nadaljevanju sem opisala, kakšno okolje bi morali imeti 

otroci v vrtcu za učenje matematike. Pri tem sem izpostavila prostor – igralnico, vsakodnevne 

dejavnosti v vrtcu in različne igralne kotičke.  

2.5.1 PROSTOR – IGRALNICA  

V igralnici otrok preživi večino časa svojega bivanja v vrtcu. Namenjena je izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela. Pomembno je, da je urejena, ima dobro razporejeno pohištvo, 

igralne kotičke in druge elemente (Kotnik, 2009). Igralnica izraža interese in kulturo otrok, ki 

bivajo v njej (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000).  Organizacija igralnice in vrste materialov 

vplivajo na obnašanje otrok in na to, kaj se bodo otroci iz ponujenega naučili (Starc, 2001).  

 

»Pomemben element kurikula, v katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija 

prostora časa, ki sledi nekaterim pomembnim načelom, med drugimi tudi k zagotavljanju 

fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se spreminja glede na starost 

otrok in gleda na dejavnosti, ki v igralnici potekajo).«  (Bahovec D. idr., 2004: 13) 

 

Otrok lahko igro v vrtcu doživlja zelo različno. Veliko je odvisno od prostora, in sicer kako se 

otrok v njem počuti, je sporočen, se počuti varnega, ga ne omejuje in je soudeležen pri 

spreminjanju le-tega. Pri spreminjanju oz. oblikovanju prostora je potrebno vključiti tudi 

otroke in upoštevati njihove želje in interese (Čmak, 2009). 

 

Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo zanje. Igralnica naj bo opremljena z urami, 

koledarji, grafičnimi prikazi, načrti, plakati s številkami. Potrebno je poiskati in napraviti na 

dostopna mesta tudi ustrezne igrače, npr.: 

- kar nastopa v koščkih: kocke, storži, gumbi; 

- številke: telefoni, plastični denar; 

- vse, iz česar lahko naredimo makete, načrte; 

- igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje: lopate, lončki, tehnice, metri 

(Japelj Pavešič, 2010). 
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V nadaljevanju predlagam nekaj predlogov oz. materialov za igro, ki bi jih morala igralnica 

ponujati otrokom za učenje matematičnih vsebin. Naštete pripomočke lahko vključimo tudi v 

matematični kotiček. Predloge predlagam po naslednjih matematičnih področjih: 

- razvrščanje: različen material, ki ga otrok lahko razvršča, npr. gumbi, plastični 

zamaški, storži, kocke; otrokom je potrebno ponuditi tudi sredstva, v katera bo lahko 

razvrščal, npr. škatle različnih velikosti, vrečke, zaboje; 

- urejanje: material, ki se razlikuje glede na barvo, obliko, velikost, težo, širino, višino, 

to so lahko paličice različnih velikosti, slike dogodkov, ki si sledijo v zaporedju, 

kocke; 

- relacije: povezuje elemente dveh skupin, npr. povezuje različne športe s športnimi 

pripomočki; živali s  hrano, ki jo te živali jedo; 

- vzorci in zaporedja: blago z različnimi vzorci, nizanje vzorcev z žebljički, risanje 

vzorcev; 

- števila, štetje in obdelava podatkov: različna števila, koledar, telefon, domine, spomin; 

grafični prikazi: diagrami, simboli; 

- geometrija (telesa, liki, črte, simetrija): otrokom lahko pripravimo različne barve in 

velikosti teles in likov; slike tangramov, po katerih lahko sestavljajo; različna pisala, 

papir in ravnilo za risanje različnih črt; različne slike za sestavljanje simetričnih parov; 

- orientacija v prostoru: z otroki se orientacije v prostoru najlažje učimo tako, da 

otrokom pripravimo delovne liste s pobarvankami ali labirinti, kjer barvajo po 

navodilu; spoznavamo predloge preko igre; 

- merjenje: različne dolžine trakov, merilni trak; različne merilne posodice, zajemalke, 

lončki, tehnice z različnimi utežmi, papir različne velikosti. 

 

RAČUNALNIK: Za otroke je koristno, da se učenje matematike prepleta tudi z uporabo 

moderne informacijske tehnologije. V vrtcu imajo otroci možnost igranja na računalnikih, 

skupaj z vzgojiteljico (Japelj Pavešič, 2010). 
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2.5.2 VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI V VRTCU  

Vzgojiteljica lahko za učenje matematike izkoristi tudi ostalo bivanje otroka v vrtcu. 

Prihod v vrtec 

Vsak vrtec ima drugačno rutino pri prihodu otrok v vrtec, vendar kljub temu lahko 

matematiko srečajo povsod, le v različnih oblikah (Japelj Pavešič, 2001): 

- napis otrokovih imen in simbolov v garderobi, 

- pogovor med obuvanjem (levi in desni copat), 

- prikazovanje prisotnosti otrok v igralnici, 

- pogovora o prihodu in odhodu otrok, o razporedu dejavnosti v skupini tistega dne v 

vrtcu. 

 

Obroki 

Med obroki lahko v vrtcu izkoristimo priložnost za manipulacijo z objekti, ki jih je potrebno 

šteti. Primer: mize pripravljamo vsak dan, zato to lahko izkoristimo za pridobivanje znanja 

(Javpelj Pavešič, 2001). V času zajtrka in kosila lahko otroci učijo prirejanja enega k enemu: 

za vsakega otroka en stol, en krožnik, skodelica, prtiček (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000). 

 

Priprava na spanje ali počitek 

Zajema lahko: 

- razporejanje ležalnikov, 

- dogovore, kjer bo kdo ležal (levi in desni sosed), 

- koliko je ura, ko gredo počivat, 

- odlaganje oblačil in copat na določena mesta, 

- pospravljanje igrač na stalna mesta in osebnih zakladov v škatle s simbolom ali sliko 

posameznega otroka.  

»Vse našteto je potrebno samo po sebi in je zato otrokom blizu. Poleg tega ne čutijo, da s 

sodelovanjem pri teh dejavnostih izkazujejo matematično znanje in zato niso obremenjeni s 

samodokazovanjem.« (Japelj Pavešič, 2001: 184) 

 

Odhod na sprehod 

- Priprava na sprehod: obuvanje levega in desnega čevlja, preštevanje gumbov, pogovor 

o vzorcih, o velikosti oblačil in obutve.  
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- Pogovor o tem, kdaj so šli in kdaj se bodo vrnili, kam bodo šli in po kateri poti, kam 

bodo zavili, na desno ali na levo. 

- Opazovanje na poti: prometni znaki, avtomobili, štetje stopnic. Otroci morajo 

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

- Napovedovanje dogodkov: Vzgojitelj lahko sprehod izkoristi za napovedovanje 

dogodkov, npr. koliko prehodov za pešce bodo prečkali ali koliko kolesarjev bodo 

videli. Ob koncu skupaj ugotovijo, za koliko so se zmotili. V mlajših skupinah lahko 

uporabljajo samo pojme: veliko, malo, več kot ti (Japelj Pavešič, 2001). 

 

Bivanje zunaj  

Bivanje zunaj lahko izkoristimo za proste igre ali predlagane splošne aktivnosti, npr. 

sankanju, guganju, plezanju (Japelj Pavešič, 2001). »Pri dejavnostih na prostem so fizične 

aktivnosti odličen način pridobivanja konkretnih matematičnih izkušenj za otroke. Vsaka 

aktivnost, ki vključuje ritmične gibe telesa, se lahko uporablja za preštevanje: vzpenjanje ali 

sestopanje po stopnicah, ko ena stopnica pomeni eno število; guganje, štetje vsakega nihanja 

na glas; skakanje ali hopsanje; brcanje žoge. V takih aktivnostih celotno telo razodeva pomen 

številk. Vaje preštevanja in prepoznavanja številk so brez pomena, če ni zraven konkretnih, 

fizičnih izkušenj.« (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: XII-3) 

 

Otrok lahko za bivanje na prostem izkoristi za (Japelj Pavešič, 2001).: 

- risanje krogov v pesek s palicami; 

- kotaljenje različnih predmetov po različnih strminah; 

- merjenje igrišča s koraki; 

- štetje oddaljenih stvari; 

- zbiranje kamenčkov in igro trgovine; 

- tipa liste in druge dele rastlin, se pogovarja o tem, kaj je ostro, mehko, okroglo, oglato; 

- iskanje primerov matematičnih teles – krogle (žoge), kocke in kvadre (stanovanjski 

blok), valja (dimnik) – in likov – trikotnike, kroge, pravokotnike in kvadrate (prometni 

znaki, reklamne table); 

- razvrščanje nabranih listov, kamenčkov, storžev po velikosti, v skupine po obliki, 

primerjanje po teži, preizkušanje, če plavajo v luži; 

- naredi gaz na snegu ali v zemlji in vadi pojme levo, desno, naprej, nazaj ob hoji po 

njej; 

- skriva stvari in vadi prostorske pojme – zgoraj, spodaj, nad, pod, za …  
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2.6  IGRALNI KOTIČKI   

2.6.1 POMEN IGRALNIH KOTIČKOV 

Igralni kotički spodbujajo (Starc 2001: 11): 

- »Večjo prožnost v časovnih in prostorski organizaciji otrokovega vsakdana, nudijo 

možnosti za organizacijo dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah; 

- uresničujejo in upoštevajo otrokove pravice do izbire; 

- spodbujajo socialne interakcije; 

- omogočajo prepletanje igralnih dejavnosti, ves dan preživet v vrtcu, s tem pa nudijo 

tudi boljše možnosti za učenje.« 

 

Igralni kotički omogočajo otrokom dobro počutje, pozitivne odnose, predvsem pa nudijo 

mnogo možnosti za učenje (Kotnik, 2009). 

Otrok si z možnostjo izbire igre, kotička, soigralcev in materialov oblikuje stališča. Oblikuje 

si jih do sebe in drugih, prostora. Preko različnih in kompleksnih situacij si pridobiva znanja 

in spoznava odgovorno ravnanje (Kotnik, 2009). 

Kotički v igralnici naj bi bili čim bolj fleksibilni. Omogočajo naj igralne aktivnosti v manjših 

skupinah, prepletanje iger in usmerjajo dejavnosti preko celega dneva. Igralnico lahko s 

pomočjo kotičkov oblikujemo, da postane bolj dinamična in omogoča možnost spreminjanja, 

dopolnjevanja in dograjevanja. Lahko jo prilagodimo tudi razvojnim stopnjam otrok (Kotnik, 

2009). 

 

Kotički so lahko stalni in priložnostni. Priporočljivo je, da so v kotičkih ves čas na voljo 

različne igrače in nekonstruirani material (škatle, blago, obleke za igro vlog, ogledala), knjige, 

slike (Bahovec D. idr., 2004). 

 

Pri postavljanju števila kotičkov moramo upoštevati starostno obdobje otrok, ki uporabljajo 

igralnico, velikost igralnice in vzgojiteljevo načrtovanje. Stalni kotički so v igralnici skozi 

celo šolsko leto. Lahko postanejo tudi začasni (nanj vpliva vzgojna tema, interes otrok, želje 

otrok) (Kotnik, 2009). 
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2.6.2 VRSTE KOTIČKOV 

Otrok v vrtcu preživi večino dneva, zato se moramo zavedati, da je za njegov razvoj in učenje 

pomembno, da imamo možnost sodelovanja pri urejanju, dopolnjevanju in preoblikovanju 

kotičkov. Otroku moramo dopustiti, da samostojno izbira sredstva, igralne partnerje in 

material za igro. Otrok s pomočjo tega oblikuje zavest in tako zmore vsakdanje probleme in 

vprašanja obvladovati samostojno, kompetentno ter avtonomno (Kuzman, 2005). 

 

Avtorica Zajec (1999) navaja naslednje delitve kotičkov: 

- stalne kotičke, 

- občasne kotičke, 

- priložnostne kotičke.  

 

Avtorici Zajec (1999) in Kuzman (2005) navajata naslednje razporeditve kotičkov:  

 

-    stalni kotički se skozi šolsko leto ne spreminjajo, to so lahko: 

- jedilni kotiček (otrok lahko v njem kaj prigrizne in se odžeja); 

-  kotiček »dom«; 

- knjižni kotiček; 

- intimni kotiček; 

- likovni kotiček; 

- kotiček z razsipnim naravnim materialom; 

 

- občasni kotički so tisti, ki jih vzgojitelj pripravi za daljši čas in so povezani s temo meseca; 

ko se zmanjša interes otrok po določenem kotičku, se kotiček zamenja z drugim; to je lahko: 

- kotiček za igro vlog, v katerem otrokom pripravimo različna oblačila za šemljenje; 

- zeleni kotiček; 

- kotiček z urami ipd.; 
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- priložnostni kotički se navadno pripravijo zjutraj ali med dnevom; vsebujejo dejavnosti, ki 

se nanašajo na temo in pomenijo dodatno ponudbo in možnost večje izbire za otroke; 

vzgojitelj jih otrokom pripravi vsak dan, material je navadno na mizah; to so lahko: 

- kuharski kotiček; 

- kotiček družabnih iger; 

- lutkovni kotiček; 

- glasbeni kotiček; 

- frizerski kotiček; 

- kotiček z gradniki; 

- kotiček »zdravnik« itd.  

 

V  nadaljevanju sem podrobneje opisala tiste kotičke, ki se pogosto pojavljajo v igralnici 

vrtcev.  

 

POGOSTI STALNI KOTIČKI 

Kotiček dom 

V kotičku dom se otroci lahko igrajo različne igre vlog (pranje, likanje, delo z dojenčki, 

pospravljanje …).  Kotiček navadno vsebuje elemente pohištva za kuhinjo, dnevno sobo, sobo 

za dojenčke. Otrokom pripravimo tudi različne pripomočke, ki jih uporabljajo za negovanje in 

ljubkovanje (Kotnik, 2009). Obleke in drugi pripomočki otroke vzpodbujajo, da se igrajo to, 

kar vidijo v svojem življenju (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000). 

Kotiček dom lahko uporabimo za izhodišče za spoznavanje družinskih članov, stanovanja, 

omogoča medsebojno druženje …. (Kotnik, 2009).  

Pri igri v igralnem kotičku za igro družine lahko vključimo tudi igro dramatizacije. Pri 

dramatizaciji in igri družine lahko otrok razvije veliko matematičnih pojmov. Otroke lahko 

seznanjamo z različnimi kategorijami in podkategorijami, vrste materialov in opreme – Piaget 

to imenuje klasifikacija. Pri razumevanju pojma število (koliko) je potrebno razumeti, kako je 

sestavljena kategorija ali vrsta. Otroci lahko pripravijo mizo za vsakega človeka in pri tem 

prirejajo ena-k-enemu (prirejanja 1:1). Osvajajo pojme dovolj, premalo ali enako, večji in 

manjši, širši in ožji, višji in nižjim težji in lažji ter se srečujejo z raznimi napisi (npr. na 

telefonih, urah) (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000). 
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Knjižni kotiček 

Vzgojitelj mora poskrbeti, za udobje in umirjeno vzdušje, kar pomeni, da igra otrok s knjigo 

ni motena. Knjižni kotiček vsebuje različne slikanice, knjige, revije, časopise, otroške 

enciklopedije, mize in stole. Dopolnimo ga lahko s svinčniki, barvicami in papirjem. Otroci 

lahko knjižni kotiček uporabljajo pri prosti igri ali pa se vanj vključijo s pomočjo strokovnih 

delavcev. Strokovni delavci v vrtcu otroke učijo in navajajo ravnanja s knjigo, kako jo listati, 

opazovanja ilustracij … Kotiček lahko uporabimo tudi za branje in otroci tako v njem 

doživljajo lepoto prebrane besede (Kotnik, 2009). 

Knjižni kotiček lahko dopolnimo s kotičkom za opismenjevanje. V njem imajo otroci na voljo 

različna vzgojna sredstva in pripomočke za poslušanje in pisne dejavnosti. Kotiček naj bo v 

mirnem in tihem okolju. Otroke spodbujamo, da oblikujejo, urejajo in izdelujejo svoje lastne 

knjige (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002). 

 

Likovni kotiček  

Likovni ali umetniški kotiček otroke spodbuja, da razvijajo in izkoristijo lastno kreativnost. 

Pri tem naj bi se otroci zabavali z novimi materiali. Sredstva in pripomočki v tem kotičku so: 

barvice, papir, škarje, krede, flomastri, različni materiali za lepljenje. Kotiček se lahko 

dopolni tudi z naravnim material (npr. les, kamenčki, plodovi). S tem otroke spodbudimo h 

kreativnosti, komunikaciji, k samospoštovanju, razvoju fine in grobe motorike ter k razvoju 

intelektualnih sposobnosti (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002). 

 

Kotiček z razsipnim naravnim materialom 

Za kotiček z razsipnim naravnim materialom lahko uporabimo pesek in vodo, na prostem ali v 

igralnici. Otroci imajo veliko možnosti za uporabo in razvijanje svojih čutil, za ustvarjanje, 

razmišljanje in razvijanje svoje motorike. Kot pripomočke otrokom pripravimo lopatke, sita, 

cevi, vedra (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002).  

Otrok si igri z naravnim materialom lahko razvija tudi matematične pojme. »S prelivanjem 

podobnih količin peska in vode v različne posode in s primerjanjem, katera posodica drži 

večjo količino določene sestavine (ohranjanje materije); z ocenjevanjem, koliko posod snega 

potrebujemo, da napolnijo mizo za vodo; s primerjanjem teže mokrega in suhega peska.« 

(Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002: XVI - 2) 
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POGOSTI PRILOŽNOSTNI KOTIČKI 

Kuharski kotiček  

Otroci se lahko v kuhinjskem kotičku naučijo naravoslovja in se s kuhanjem učijo 

preizkušanja nove hrane. S pomočjo kuhanja lahko otroke naučimo, da razumejo matematične 

pojme (npr. merjenje). Igra v kuhinjskem kotičku spodbuja otroke, da se družijo, se učijo 

deliti in delati v parih. Ob tem lahko govorimo tudi o barvah, številih, oblikah, hranjenju in 

naravoslovju (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002). 

Matematične vsebine lahko kuharski kotiček vsebuje, ko otroci raziskujejo, tehtajo, merijo, 

primerjajo, presipajo, polivajo itn. (Kotnik, 2009).  

 

Kotiček za družabne igre 

Kot že samo ime kotička pove kotiček za družabne igre vsebuje družabne igre, ki jih 

uporabljamo kot didaktične igrače. Otroci pri igri na začetku pogosto potrebujejo pomoč 

odraslega. Te igre so npr.: človek, ne jezi se, spomin, razne sestavljanke.  

Preko družabnih iger lahko otroci razvijajo matematične veščine (otrokom pomagajo pri 

opazovanju, štetju, dele celote), otroci razvijajo fino motoriko in koordinacijo oko-roka 

(Kotnik, 2009). 

  

Lutkovni kotiček  

Lutke so lahko sestavni del različnih kotičkov ali pa izdelamo samostojni lutkovni kotiček. 

Uporabimo jih lahko v dramskem kotičku, kotičku za igro s kockami, kotičku za igro družine, 

v knjižnem oz. opismenjevalnem kotičku ali likovnem kotičku, v katerem jih otroci izdelajo 

sami. Lutka daje otrokom moč. Posebej učinkovite so za tiste otroke, ki se redno ali slabo 

verbalno izrazijo, saj jih lutke sprostijo. Prispevajo tudi k otrokovemu socialnemu, 

intelektualnemu in fizičnemu razvoju. Otroci lahko sami ali s pomočjo vzgojnega osebja 

izdelajo naslednje vrste lutk: lutke iz papirnatih vreč, lutke na palici, maske na palici, lutke iz 

rokavic ali nogavic, stoječe lutke ali »mobiles« (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002). 
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Glasbeni kotiček  

Avtorji Hansen, Kaufmann in Walsh (2002) glasbeni kotiček uvrščajo k likovnemu ali 

naravoslovnemu kotičku. Kotiček mora vsebovati različna vzgojna sredstva in materiale, s 

katerimi ustvarjamo glasbo:  

- ropotulje (npr. posode s semeni); 

- tolkala (npr. kocke); 

- instrumente na zrak (npr. cevi); 

- instrumenti, ki se potegujejo (npr. gumijaste vrvice). 

 

Kotiček z gradniki (npr. kockami) 

Kotiček gradijo kocke, ki so različnih velikosti in oblik. Otroci lahko kreirajo različne 

domišljijske struktura ali takšne, ki se jih da identificirati (npr. zgradbe, mesta, kmetije). V 

tem delu igralnice so otroci zelo aktivni in naučijo se veliko stvari. Otroci razvijajo 

matematične pojme, sposobnosti mišljenja, širijo socialne spretnosti in sposobnosti reševanja 

problemov. Kotiček lahko poleg kock in gradnikov vsebuje tudi naslednje pripomočke: 

avtomobile, tovornjake, živali, igrače, ljudi, letala ipd.(Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002). 

 

Z igro s kockami lahko pri otroku razvijemo naslednje matematične in naravoslovne pojme: 

- »Velikost, obliko, težo, višino, prostornino, prostor, smer, vzorec, načrtovanje 

(zemljevid, orientacija); 

- opazovanje, klasifikacijo, urejanje po zaporedju, predvidevanje; 

- različno rabo istega objekta (postavljanje kock vodoravno ali navpično); 

- ravnotežje, stabilnost, ravnovesje; 

- merjenje in štetje; 

- podobnosti in razlike; 

- enakost (dve združeni kocki je enako ena velika); 

- urejanje, razvrščanje (po velikosti ali obliki); 

- reševanje problemov.« (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2002: IX - 3) 
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2.7  PROJEKT »KORAK ZA KORAKOM« 

Projekt »Korak za korakom« je mednarodni projekt, ki ima nosilce projekta v osemindvajsetih 

državah, v katerih se projekt uvaja in razvija.  V ta namen so izdelali tudi priročnik, ki je 

nastal kot plod sodelovanja različnih organizacij in posameznikov, ki so vključeni v projekt. 

Priročnik predstavlja enega izmed virov usposabljanju vzgojnega osebja pri uvajanju na 

otroka osredotočenih pristopov v vrtcih. (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000).  

»Metodologija je zasnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje 

vpleten v svoje lastno učenje. Pazljivo načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se 

uči in ustvarja. Vzgojno osebje mora imeti dobro znanje o otrokovem razvoju in zagotavljanju 

vzgojnih sredstev ter pripomočkov za učenje. Naloga vzgojnega osebja je, da določi primerne 

cilje za posameznega otroka in za skupino kot celoto, da odgovori na interese otrok, upošteva 

individualno moč  in potrebe vsakega otroka, da obdrži pri življenju naravno radovednost 

malega otroka in da krepi kooperativno učenje.« (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: I-2) 

»V metodologiji Korak za korakom že priprava in ureditev igralnice omogočata eno od 

možnosti za lastni izbor. Vsak oddelek ima različne igralne kotičke, ti pa imajo veliko 

različnih vzgojnih sredstev, tako da jih otroci uporabljajo pri igri in raziskovanju. Vsak 

oddelek ima lahko različne igralne kotičke.« (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: I-6) 

»Igralni kotički so temelj aktivnosti v oddelkih, ki uvajajo metodologijo Korak za korakom. 

Vzgojno osebje bo spreminjalo vzgojna sredstva in vzgojne pripomočke v določenih centrih 

aktivnosti med letom tako, da bodo materiali ustrezali otrokovim interesom in razvoju. Tem 

osnovnim dejavnostim se lahko dodajo še druge, seveda, če prostor to dopušča (sicer 

krožimo).«  (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: I-8) 
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2.8  MATEMATIČNI KOTIČEK 

Matematiko lahko v vrtcu vključimo v dnevno rutino, v različne igralne kotičke  ali 

oblikujemo samostojni matematični kotiček. Sredstva v matematičnem kotičku nudijo 

sistematično, stvarno izkušnjo s štetjem, urejanjem, računanjem in primerjanjem (Hansen, 

Kaufmann in Walsh, 2000). 

 

V igralnicah vrtcev najdemo različne igralne kotičke. Vzgojitelj lahko skupaj z otroki uredi in 

oblikuje tudi matematični kotiček. Matematični kotiček naj bo opremljen z različnim 

materialom, ki otroka spodbujajo k učenju. 

 

Avtorji Hansen, Kaufmann in Walsh (2000) navajajo naslednja matematična sredstva 

matematičnega kotička:  

- kocke: različne kocke, ki so koristne za štetje in merjenje); 

- številke na tleh: npr. oštevilčeni kvadrati, od ena do deset); 

- oprema za merjenje: pripomočki, ki jih naredi vzgojitelj ali otrok, ki so različne 

velikosti in oblike: žličke za merjenje, ravnila, merski trakovi, tehnice, termometri; 

- številčne črte: pomagajo pri razumevanju štetja in razvrščanja; 

- domine: z njimi se otroci učijo ujemanja geometrijskih vzorcev in štetja; primerjajo 

geometrijske oblike, z drugimi slikami ali barve; primerjajo število točk ali števk; 

učijo se opazovanja, primerjanja, ugotavljanja in primerjanja; 

- parketne kocke: primerne za učenje geometrijskih vzorcev in sosledja; 

- liki z različnimi lastnostmi: plastične ploščice, ki so treh oblik, treh debelin, treh barv 

in treh velikosti; 

- kovanci: primerni za učenje razvrščanja in računanja; 

- ure: velike ure, ki se ročno naravnajo ter imajo sekundi, minutni in urin kazalec, so 

najboljše za spoznavanje časa; 

- sestavljanke: otrokom pomagajo pri spoznavanju velikosti, oblik in odnosom med deli 

in celoto; 

- vstavljanke: prispevajo k učenju urejanja, razvrščanja, štetja (glavne in vrstne 

števnike), z dodajanjem in odvzemanjem se učijo tudi pojme »več kot«, »manj kot« in 

»enako kot« ter spoznavanju vzorcev; 

- loto: igra na različnih ravneh in zahtevnostnimi stopnjami, ki lahko zajema 

ugotavljanje barv, številk ali slik, pri katerih je potrebno opazovanje, primerjanje in 
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sposobnosti, ki so potrebne za pripravljenost na branje in razvijanje naravoslovnih 

pojmov; 

- lego in duplo kocke: otrokom nudijo veliko možnosti za oblikovanje sestavo in tako 

omogočajo otrokom eksperimentiranje.   
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2.9  VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV V IGRALNIH KOTIČKIH   

Predšolsko obdobje je čas, v katerem se otrok nahaja sredi burnega razvoja pridobivanja 

izkušenj. Vzgojiteljeva naloga je, da priskrbi optimalno vzgojno okolje, v katerem bo otrok 

zadovoljeval svoje fiziološke in psihološke potrebe, ter uredi okolje in čas tako, da si bo otrok 

pridobil potrebne izkušnje in spoznanja (Starc, 2001).  

 

Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja morata razvijati in načrtovati ureditev kotička, ki so 

primerni razvojni stopnji otrok. Kotiček je dobro dograjevati. Dodajamo različna vzgojna 

sredstva in jih prenašamo iz kotička v kotiček. Pozorni moramo biti na vse kotičke v igralnici. 

Glede na potrebo se je potrebno vključiti v igro otrok in nuditi otrokom pomoč v različnih 

situacijah. Pri igri z otroki sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja lahko demonstratorja, 

prevzameta vlogo soigralca, opazovalca, poslušalca, posrednika … Pomembno je, da sta 

dobra načrtovalca aktivnosti in tako znata postavljati meje in pravila, sta sogovornika in 

posrednika v socialnih stikih.  

 

»Vključevanje strokovnih delavcev v igro otrok je zelo pomembno, saj preko interakcij z 

odraslimi otroci pridobivajo bogate socialne izkušnje. Otrok najprej opravlja dejavnost ob 

pomoči odraslega, razvoj pa vodi v smeri samostojnega obvladanja. Ko otrok strategijo 

reševanja usvoji, je naloga odraslega, da otroku prepusti aktivnejšo vlogo, ga pri reševanju 

naloge opazuje ter nudi pomoč le takrat, ko jo otrok potrebuje.«  (Kotnik, 2009: 115) 

 

Pri organizaciji in urejanju kotičkov je pomembna naša ciljna naravnanost. Vprašati se 

moramo, katere aktivnosti nam kotiček omogoča. Igro v kotičkih moramo izkoristiti za 

opazovanje otrokove aktivnosti in njegovega razvoja (Kotnik, 2009). Vzgojitelj vzgojna 

sredstva in pripomočke spreminja med aktivnostmi med letom, da ustrezajo otrokovim 

interesom in razvoju. Vzgojitelj mora v ta namen otroke opazovati ter tako prilagaja 

spremembe in potrebe (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000).  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Igra je temeljna otrokova dejavnost. Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih 

dejavnosti, ki je na različne načine vpletena v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane 

dejavnosti kot v vsakdanje življenje otrok v vrtcu. Pri igri je otrok aktiven, se uči, sprejema 

znanja, razvija svoje psihične in fizične sposobnosti, izraža svoje notranje razpoloženje, 

razumeva odnose, razvija značajske lastnosti ter se socializira.  

V vrtcih običajno zasledimo, da se otroci igrajo v različnih igralnih kotičkih. Igralni kotiček je 

prostor, ki je običajno omejen in v njem se otroci igrajo različne igre. Igralni kotički so 

organizirani tako, da se lahko otrok igra z različnimi materiali, riše, slika, šteje, razvršča, 

pleza, poje  itd. Kotiček je torej okolje, ki otroka privlači in spodbuja. S pripravo pravega, 

aktivnega okolja pri otroku razvijamo notranjo motivacijo, in sicer (Diens                    

Golding, 1974): 

-občutek moči, ki izhaja iz mojstrskega obvladovanja neke nove spretnosti, 

- radovednost, 

- svobodno izbiro. 

 

Preko  igre v igralnih kotičkih lahko otrok izbira med različnimi dejavnostmi in vsebinami 

glede na njihove interese, želje, sposobnosti, razpoloženje. torej gre za možnost pri izražanju 

in upoštevanju različnosti posameznikov in hkrati uresničevanje načel ciljev kurikuluma 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Skozi čas mojega šolanja in odkar sem zaposlena v vrtcu, sem opazila, da imajo le redki 

oddelki v igralnici matematični kotiček. Zato sem se odločila, da v svojem diplomskem delu 

približam vzgojiteljicam, kako lahko na zabaven in zanimiv način oblikujejo matematični 

kotiček in spodbudijo otroke, da se bodo v njem z veseljem igrali. Vse te matematične 

izkušnje in znanja, ki jih otroci pridobivajo v matematičnem kotičku, bodo uporabljali pri 

reševanju vsakdanjih problemov.  

 

Namen mojega empiričnega dela diplomskega dela je približati otrokom svet matematike s 

pomočjo matematičnega kotička, kjer bi otroci razvijali svojo domišljijo, mišljenje, spretnosti 

in hkrati pridobili prijetno matematično izkušnjo. Skozi igro bodo otroci spoznali matematiko 
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in se jo tako učili na nevsiljiv  način. Diplomskih nalog in literature, ki se navezujejo na 

učenje matematike v predšolskem obdobju, je kar nekaj, saj je bilo na to temo narejenih kar 

nekaj raziskav. Toda zelo malo je zapisanega o učenju matematike skozi matematični kotiček, 

zato sem se odločila, da raziščem, kako oz. ali lahko otroci spoznavajo matematične vsebine 

skozi igro in ne samo s pomočjo načrtovanih dejavnostih, ki so značilne za spoznavanje novih 

pojmov v vrtcu.  V svoji raziskavi sem se odločila, da se bodo otroci matematiko preprosto 

igrali. S pomočjo igre bom otroke popeljala skozi posamezne matematične vsebine in jih z 

različnimi motivacijami spodbudila k navdušenju za igro v matematičnem kotičku. Njihov 

vsakdan bom popestrila z zanimivimi in raznolikimi matematičnimi dejavnostmi, ki bodo 

spodbudile otroke k želji po matematični igri. 
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3.2  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kaj si otroci predstavljajo pod pojmom matematični kotiček? 

- Kako vključiti otroke v oblikovanje matematičnega kotička? 

- Kako otrokom približati matematiko v matematičnem kotičku? 

- Kako se otroci odzivajo na matematični kotiček v igralnici? 

3.2.2 VZOREC 

Vzorec otrok je priložnostni: 24 otrok, starih od 4 do 6 let, iz enega izmed oddelkov Vzgojno 

varstvene enote Vojke Napokoj. Za sodelovanje otrok sem pridobila dovoljenje staršev.   

3.2.3 RAZISKOVALNA METODA   

Diplomska naloga temelji na neeksperimentalni deskriptivni metodi pedagoškega 

raziskovanja.  

3.2.4 NAČIN ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

V mesecu aprilu (2016) sem z otroki izvajala projekt, skozi katerega smo z otroki oblikovali 

matematični kotiček. Preden smo oblikovali matematični kotiček, sem preverila znanje otrok 

o matematiki, kaj si otroci predstavljajo pod pojmom matematika. Ker so bili odgovori otrok 

zelo skromni, sem se odločila, da bom pred začetkom oblikovanja matematičnega kotička v 

igralnici otrokom preko nekaterih različnih matematičnih dejavnosti predstavila matematiko. 

Podatke sem zbirala s sprotnim zapisovanjem, z opazovanjem ob lastni udeležbi in s 

fotografijami. Podatke, pridobljene z opazovanjem, sem obdelala na kvalitativni ravni (z 

opisovanjem dejavnosti, dogodkov).  
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3.3 POTEK DELA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Empirični del svoje diplomske naloge sem izvedla v skupini otrok, v kateri sem zaposlena 

drugo leto. 

V nadaljevanju je predstavljen projekt, ki sem ga izvajala po etapah projektnega dela. Prva 

etapa: pobuda, druga in tretja etapa: idejna skica in načrtovanje, četrta in peta etapa: izvedba 

projekta s predstavitvijo ter šesta etapa: evalvacija.  

3.3.1 POBUDA 

Pobuda za oblikovanje matematičnega kotička v igralnici je bila z moje strani, saj sem do 

dosedanjih izkušnjah ugotovila, da otroci matematične vsebine spoznavajo in se jih učijo zgolj 

iz načrtovanih dejavnosti, ki jih pripravijo vzgojiteljice. V igralnicah vrtca imajo veliko 

različnih kotičkov (kuhinjski kotiček, knjižni kotiček, glasbeni in likovni kotiček, 

naravoslovni), matematičnega kotička pa nisem zasledila v nobeni igralnici vrtca, v katerem 

sem zaposlena. 

Preden smo začeli  oblikovali kotiček z matematično vsebino, smo se z otroki usedli v krog, v 

avli vrtca, in se pogovarjali o matematiki in matematičnem kotičku. Najprej me je zanimalo, 

kakšne so njihove predstave o matematiki.  Ko sem jim zastavila vprašanje, kaj je 

matematika, so me sprva le gledali. Večina otrok je bila bolj zadržanih, zato sem jih 

spodbudila, da lahko svoje predloge tudi narišejo. Nato smo skupaj otrokove komentarje in 

risbe s predlogi zapisali in prilepili na plakat. Njihovi komentarji so se ponavljali: barvanje; to 

so številke; »tm k so številke«; trikotnik; krog; kocke; moja mami uči matematiko; to so 

številke na uri; »matematika je, k ati računa račune«. 

 

Nato sem otroke vprašala, kaj je to matematični kotiček. Njihovi komentarji so bili: v  

kotičkih se igramo; sestavljamo; barvamo; se pogovarjamo; se igramo s prijatelji; v 

kuhinjskem kotičku so posodice za kuhat. 

Iz izdelanega plakata in komentarjev otrok sem ugotovila, da imajo otroci zelo malo predstav, 

kaj je matematika. Pri vprašanju »kaj je matematični kotiček« je bilo največ odgovorov, da se 

igramo, menim, da so otroci tako odgovorili zato, ker poznajo različne kotičke, ki jih imamo v 

igralnici in se v njih igrajo. Kljub temu so bili njihovi odgovori zelo skromni, predvsem pri 

vprašanju, kaj je to matematika, zato sem se odločila, da pred oblikovanjem matematičnega 

kotička otrokom  najprej predstavim, kaj je matematika. Odločila sem se, da otrokom preko 
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različnih dejavnosti predstavim  različna področja matematike. Na ta način bi otroci spoznali 

matematiko in se jo potem lahko igrali v matematičnem kotičku.  

 

LUTKOVNA PREDSTAVA Z MATEMATIČNO VSEBINO  

Področja: jezik, umetnost, matematika (razvrščanje) 

Cilj: otrok se seznani s pojmom razvrščanje. 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: z lutko, pogovor, igra 

Material in pripomočki: lutke različnih živali, želod, žir, kostanj, listje, zaboji 

Otrokom sem pripravila lutkovno predstavo z matematično vsebino. V predstavi so nastopale 

živali, ki so skozi igro predstavile, kaj in s čim se radi igrajo. Predstavile so različne kotičke: 

dom in družina, kuhinjski, knjižni, naravoslovni, glasbeni in matematični kotiček, v katerem 

so se najraje igrale. Živali so v matematičnem kotičku razvrščale hrano (želod, žir, kostanj), 

urejale zaboje, razvrščale liste in se tako igrale matematiko na zabaven način. Otroci so že 

med samim ogledom predstave zelo uživali in se smejali. Nekateri otroci so dejavnosti živali 

komentirali že med ogledom predstave (npr. »Kaj pa dela veverica, to ni pravi zaboj.«) Otroci 

so se skozi predstavo seznanili z razvrščanjem.  

Po ogledu prestave smo se z otroki pogovarjali o vsebini predstave. Otroke sem vprašala, kaj 

so delale živali. Nekateri komentarji otrok so se ponavljali, zato sem zapisala samo naslednje:  

- igrale so se; 

- pospravljale so; 

- imeli so matematični kotiček; 

- igrale so se z žirom in listjem; 

- povedale so, kako jim je ime; 

- veliko kotičkov. 

 

Komentarji otrok so se zelo ponavljali. V nadaljevanju sem se na navezala na komentar 

»pospravljali so«. Povedala sem jim, da so živali res pospravljale, in sicer tako, da so 
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razvrščali različne stvari. Vzela sem manjše zaboje, v katere so živali razvrstile različne stvari 

in jim pokazala, da s pospravljanjem tudi razvrščamo – enake predmete damo v en zaboj. 

Nato smo se odpravili v igralnico, kjer nas je čakalo presenečenje. Igralnica je bila razmetana, 

vsepovsod so bile igrače. Tako smo se morali najprej lotiti pospravljanja. Otroci so 

pospravljali igrače na ustrezno mesto. Lego kocke so shranili v zaboj, ki je označen s 

simbolom za lego kocke, v košaro so pospravili punčke, avtomobile zložili na polico, v škatlo 

pospravili lesene like ter pospravili barvice v ustrezno barvo lončka ter jih pospravili na 

ustrezno mesto.  Otroci so se tako skozi pospravljanje učili pravilnega razvrščanja in jih tako 

seznanila z eno izmed matematičnih vsebin – razvrščanje. 
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Matematični 
kotiček 

4. Dodajanje vsebin v 
kotiček: "škatla 

presenečenja", žebljički z 
različnimi barvnimi 

vzorci, telesa, liki, kocke 
"plus plus", prvesna 

tehtnica, didaktična igra s 
števili  

1. Ugotavljanje 
otrokovih predstav: 
kaj je matematika, 

kaj je to 
matematični 

kotiček  

(izdelava plakata) 

2. Dejavnosti, preko katerih 
otroke seznanim z matematiko: 

(lutkovna predstava z 
matematično vsebino,  "škatla 

presenečenja", izdelava 
koledarja,  iskanje in izdelava 

vzorcev,  geometrijska telesa in 
liki,  izdelava prevesne 

tehtnice, didaktična igra s 
števili   

3. Oblikovanje in 
urejanje prostora 
za mat. kotiček  

3.3.2 OBLIKOVANJE IDEJNE SKICE IN NAČRTOVANJE PROJEKTA 

Sama sem pred izvajanjem projekta predhodno načrtovala, kako bi vpeljala matematični 

kotiček v skupino otrok. Glede na moje ideje, ideje otrok in predznanje otrok sem se odločila, 

da pred vpeljavo kotička otrokom pripravim dejavnosti, preko katerih se seznanijo z 

matematiko. 

Načrt se lahko glede na potrebe prilagaja in spremeni.  
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3.3.3 IZVEDBA NAČRTA 

3.3.3.1 DEJAVNOSTI, PREKO KATERIH SE OTROCI SEZNANJAJO Z MATEMATIKO 

»ŠKATLA PRESENEČENJA« 

Področja: jezik, matematika (razvrščanje) 

Cilja: 

- otrok razvršča stvari po obliki;  

- otrok poskuša prepoznati in poimenovati stvari po otipu. 

Oblike dela: skupna, indvidualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra 

Material in pripomočki: »škatla presenečenja«  

Kot prvo dejavnost sem otrokom pripravila »škatlo presenečenja«. V jutranjem krogu sem 

otrokom pokazala škatlo. Vsak otrok je škatlo malo potresel in prisluhnil zvoku, ki ga je s 

premikanjem povzročil. Ko so bili na vrsti vsi otroci, sem otroke vprašala, kaj menijo, da je v 

škatli. Njihovi odgovori so bili: kocke, lepilo, kamni, papir, ropotulje, barvice, igrače, žoge. 

Na moje vprašanje niso odgovorili vsi otroci. Otroci so imeli veliko idej, saj so se odgovori 

med seboj razlikovali. Nato smo skupaj z otroki odprli škatlo. Ob pogledu v škatlo so bili 

otroci zelo presenečeni, ko so videli, kaj je v njej. Z otroki smo skupaj pogledali in 

poimenovali vse stvari, ki so bile v škatli: orehi,  različni kosi blaga,  paličice,  plastični 

pokrovčki, storži in gumbi. 

 

Slika 1: Predmeti za razvrščanje 
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Pripravljene sem imela tudi manjše škatlice, v katere smo razvrščali material. Preden smo 

začeli z razvrščanjem, so otroci najprej rokovali z materialom. Otroci so v roke jemali 

različne stvari, jih tipali. Opazila sem, da so otroci material zelo hitro menjali. Nekateri so si 

določen material jemali k sebi, drugi so si ga menjali med seboj. 

Nato sem otroke spodbudila, da skupaj uredimo škatlo, in sicer da vse predmete, ki so v škatli, 

razporedimo v manjše škatle. Začela sem z razvrščanjem posameznih materialov v škatlice. 

Otroci so se mi ob tem pridružili in mi pomagali. Pri razvrščanju stvari iz škatle niso imeli 

težav. Ko smo imeli razvrščene vse predmete iz škatle v manjše škatle, sem otroke 

spodbudila, da bi razvrstili še posamezne manjše škatle. Predlagala sem jim, da bi plastične 

pokrovčke, ki so bili različnih barv in velikosti, razvrstili po barvi. Nekateri otroci so se mi 

pridružili z razvrščanjem plastičnih pokrovčkov znotraj skupine, vendar sem opazila, da tega 

niso razumeli vsi otroci. V nadaljevanju sem otroke spodbudila k nadaljnji igri z materialom 

iz »škatle presenečenja«. Ker je bilo v skupini prisotnih veliko otrok, so se otroci igrali v 

manjših skupinah s »škatlo presenečenja« in tudi v ostalih kotičkih po igralnici.  

IZDELAVA KOLEDARJA 

Področja: jezik, matematika (števila) 

Cilja: 

- otrok rabi imena za števila; 

- otrok sodeluje pri izdelovanju koledarja, in sicer tako, da s flomastrom ali barvico nariše 

risbo, pobarva posamezno število. 

Oblike dela: skupna, indvidualna 

Metode dela: pogovor, razlaga 

Material in pripomočki: različna pisala, barvice, papir  

Pri spoznavanju pojma matematika in matematični kotiček je več otrok omenilo tudi števila. 

Večina otrok že pozna nekaj števil, prav tako že štejejo, kajti vsak dan v jutranjem krogu 

preštevajo otroke. Sprva sem otroke spodbudila, da poiščejo v igralnici predmete, 

pripomočke, stvari, na katerih so zapisana različna števila. Otroci pri tem niso imeli težav. 

Prinesli so telefon, mobitel, tipkovnico, blagajno, eden izmed otrok pa se je spomnil tudi na 

uro. Jaz sem otrokom prinesla namizni koledar. Otroci so prepoznali števila na njem. 

Spodbudila sem jih, da skupaj izdelamo koledar skupine »Pikapolone«, kar je v njih 
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spodbudilo pravo navdušenje. Otroci so narisali skupno risbo za posamezni mesec, jaz pa sem 

zapisala številke. Poleg številk oz. datumov smo označili vikende, počitnice in pomembne 

datume za našo skupino (noč v vrtcu, letovanje, obisk Kekčeve dežele, zaključni nastop za 

starše …). Spodbudila sem jih, da bomo v nadaljnjih dneh, tudi mesecih, vsakodnevno 

odštevali dneve. Skupaj smo odštevali do skupnih pomembnih datumov, hkrati pa se 

spoznavali z zapisovanjem in branjem številk.  

Koledar smo namestili na sprednjo stran eno izmed omar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Izdelava koledarja. 

  

Slika 2: Izdelava koledarja 
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ISKANJE IN IZDELAVA VZORCEV  

Področja: jezik, matematika (vzorci), gibanje 

Cilja:  

- otrok se seznani s pojmom vzorec; 

- otrok prepozna vzorec. 

Oblike dela: skupna, indvidualna 

Metode dela: pogovor, igra 

Material in pripomočki: blago različnih vzorcev, žebljički, različni kartončki z vzorci 

Otrokom sem pripravila manjše kose blaga, na katerih so različni vzorci. Vsak otrok si je po 

svoji želji izbral en kos blaga. Spodbudila sem jih, da vsak opiše svoj blago, začela pa sem 

jaz, kajti otroci niso želeli prvi oz. so bili sprva tiho.  Moje blago ima modro, oranžno, modro, 

oranžno črto. Nato so v nadaljevanju nekateri otroci opisali svoje blago. Njihovi opisi: 

- ima kroge, zelene, bele; 

- imam pisano blago; 

- blago je zeleno, modro, zeleno in tako gre naprej; 

- bel s črtami; 

- moje blago ima narisane zvezde, 

- na blagu so pisane črte, 

- moj ima pa debele pa tanke črte. 

Otroci niso vedeli, da gre za vzorce, česar od njih tudi nisem pričakovala. Zato sem v 

nadaljevanju otrokom povedala, da ima vsak takšno blago, da je na njem  vzorec. Nato smo 

skupaj poimenovali različne vzorce (npr. bela črta, zelena črta, bela črta, zelena črta, bela črta, 

zelena črta) ob demonstraciji. Vzela sem blago in spodbudila, da smo skupaj povedali vzorec. 

 

 

 

 

Slika 3: Blago z različnimi vzorci 
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Nato sem otroke spodbudila, da skupaj poiščemo vzorce v igralnici. Največ vzorcev smo našli 

na naših oblekah. Spodbudila sem jih, da skupaj izdelamo različne vzorce. Pri izdelovanju 

vzorcev sem uporabila žebljičke, ki jih imamo v igralnici. Otrokom sem demonstrirala 

različne barvne vzorce z nizanjem žebljičkov. Otroci so se preizkusili v nizanju žebljičkov in 

opazila sem, da pri tem niso imeli težav, zato sem otrokom pokazala različne kartončke, ki so 

imeli barvne vzorce. Pokazala sem jih, da vzorec lahko sestavimo po svoji želji ali pa ga 

sestavimo po opazovanju kartončkov, ki imajo različne barvne vzorce. Otroci, ki so želeli 

sodelovati, so začeli z nizanjem vzorcev. Nekateri otroci so pri dejavnosti sodelovali tako, da 

so opazovali. Nizanje žebljičkov je šlo otrokom zelo dobro. Moje pomoči niso potrebovali. 

Večina otrok je nekaj časa nizala žebljičke po vzorcu, nato pa so nadaljevali z nizanjem 

vzorcev po svojih željah.    

 

Slika 4: Žebljički in različni barvni vzorci 

Za konec sem otroke spodbudila še h gibalni igri, in sicer da ponovijo vzorec za mano: plosk 

rok, plosk po kolenih, plosk rok, plosk po kolenih. Pri ponavljanju gibalnega vzorca je imelo 

nekaj otrok težave, predvsem pri vrstnem redu. Težave so imeli predvsem pri daljših vzorcih, 

zato sem najprej izvajala kratke vzorce, ko je to večina osvojila, pa sem dodala še kakšen 

vzorec več. Pri tej dejavnosti so imeli otroci največ težav s prepoznavanjem vzorca in tako 

sem ugotovila, da otroci najbolje razumejo vzorce s konkretnih primerov.  

  



Levičnik, J. (2017). Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL. 

38 
 

GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI  

Telesa  

Področja: jezik, matematika (geometrija),  

Cilj:  

- otrok se seznani z različnimi geometrijskimi telesi ter s pojmoma »okroglo« in »oglato«; 

- otrok razlikuje geometrijska telesa med seboj; 

- otrok se seznani z različnimi liki; 

- otrok razlikuje like med seboj. 

Oblike dela: skupna, indvidualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra 

Material in pripomočki: vrečka  z različnimi telesi, trši karton, stol, drevesni diagram 

Nadaljevali smo z dejavnostmi s področja geometrija. Začeli smo s spoznavanjem teles. 

Otrokom sem v vrečko pripravila različna lesena geometrijska telesa. Otroci so jih spoznavali 

na otip. Pri tipanju sem jih spodbudila, da skušajo ugotoviti, kaj je v vrečki in to poimenujejo.  

Vsi otroci so otipali, nekateri pa so tudi povedali, kaj mislijo, da se skriva v vrečki, npr. 

»škatla, žoga, cesta, tunel«. Omenili so tudi barvo, material, trdnost, nihče pa ni govoril o 

geometrijskih telesih oz. jih poimenoval. Nato smo si skupaj pogledali, kaj se skriva v vrečki. 

Eden izmed dečkov je pravilno poimenoval kocko, ko smo jo dali iz vrečke, ostalih teles pa 

otroci niso znali poimenovati. Z otroki smo skupaj poimenovali posamezno telo oz. so otroci 

imena ponovili za mano. V nadaljevanju pogovora sem otroke spodbudila k razmišljanju, kaj 

je okroglo in kaj je oglato. Ena izmed deklic je povedala, da je okroglo, kar se kotali, nekateri 

otroci pa so se ob tem spomnili na žogo. Otrokom sem povedala, da so telesa, ki smo jih 

spoznali, lahko okrogla ali oglata. Spodbudila sem jih k prepoznavanju razlike med okroglim 

in oglatim. Otroci so telesa ponovno prijeli v roko, jih tipali in začeli primerjati med seboj.  

Pri dejavnosti so imeli otroci predvsem težave s pomnjenjem pojma oglato/okroglo, kajti znali 

so ugotoviti, kaj je okroglo/oglato, niso pa znali poimenovati. Prepoznali so tudi, da so telesa 

med seboj različno velika. Tako so ugotovili, da so telesa z enakim imenom različnih 

velikosti.  

Ker otroci še vedno niso razumeli pojma okroglo in oglato, sem v nadaljevanju pripravila 

preverjanje okroglih in oglatih teles s spustom po klančini. Klančino smo izdelali s pomočjo 

stola, na katerega smo naslonili trši karton. Prvo telo (valj)  sem po klančini spustila jaz. 



Levičnik, J. (2017). Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL. 

39 
 

Otrokom sem povedala, da je valj okroglo geometrijsko telo, ker se je po klančini kotalilo. 

Nato si je vsak otrok izbral eno telo in ga spustil po klančini. Tako so spoznali, kaj so kotali in 

kaj ne. Ob koncu je naprej vsak otrok sam poskušal razvrstiti svoje telo, tistim otrokom, ki so 

imeli težave, pa smo skupaj z ostalimi otroki pomagali. Otrokom sem nato predstavila tudi 

drevesni diagram, v katerega smo razvrščali telesa, je oglato ali ni oglato. Na karton sem 

narisala drevesni diagram  in ga označila s simbolom oglato oziroma ni oglato (tako, da sem 

prečrtala). Vsak otrok je tisto telo, ki ga je imel v roki, poskušal pravilno odložiti. Večina 

otrok ni imela težav, le nekatere sem morala opozoriti, naj še enkrat pogledajo, kakšno je 

njihovo telo v roki. Menim, da se je to zgodilo zato, ker si otroci niso pozorno pogledali ali pa 

so posnemali prijatelja pred njim. 

 

 

  

 

Slika 6: Spuščanje različnih modelov teles po klančini 

 

 

 

  

Slika 5: Različni modeli geometrijskih teles 
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Liki  

Področja: jezik, matematika (geometrija),  

Cilj: otrok se seznani z različnimi geometrijskimi liki. 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra 

Material in pripomočki: različna telesa, voščenke, papir 

Pri naslednji dejavnosti sem otroke spodbudila, da si vsak izbere svoje geometrijsko telo. 

Nekateri otroci so telesa že znali poimenovati. Medtem sem otrokom razdelila liste in 

flomastre. Otroke sem spodbudila, da na list papirja obrišejo svoje geometrijsko telo. Vsak 

otrok je obrisal svoje geometrijsko telo, nekateri so nastali lik pobarvali, okrasili po svoji 

želji. Nato sem otroke spodbudila, da se skupaj usedemo v krog in pogledamo nastale izdelke. 

Nekateri otroci so hitro ugotovili, da so obrisi liki.  

Večina otroke je znala poimenovati krog. Skupaj smo poimenovali tudi vse ostale like. Večina 

otrok je imela pri poimenovanju največ težav s kvadratom. Da sem ugotovila, ali so otroci 

osvojili pojem liki, sem jih spodbudila k opazovanju likov v igralnici. Otroci so poimenovali 

posamezne like v igralnici, nekateri otroci so naštevali tudi predmete in stvari iz okolice: 

- pravokotnik: omara, okno;  

- krog: ura, stikalo;  

- kocka: miza, škatla;  

- trikotnik: prometni znak, smreka). 

 

Pri tej dejavnosti so nekateri otroci sodelovali le tako, da so prisluhnili prijateljem in jih 

opazovali. 

Nastale like, ki so jih otroci obrisali, sem kasneje plastificirala in jih pripravila, da jih bomo 

dodali v matematični kotiček.  
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Slika 7: Izdelani liki 

 

IZDELOVANJE PREVESNE TEHNICE 

Področja: jezik, matematika (merjenje),  

Cilja:  

- otrok sodeluje pri izdelavi prevesne tehtnice; 

- otrok se seznani s strategijami merjenja in pojmoma »lažje« in »težje«. 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: pogovor, izdelava pripomočkov, razlaga, igra 

Material in pripomočki: tehtnica, dve leseni palici, lesena deska, dve plastični posodici, 

vrvica 

Preden smo se z otroki lotili tehtanja, smo za to potrebovali tehnico. Otroke sem vprašala, kaj 

potrebujemo za tehtanje, več otrok je pravilno odgovorilo »tehtnico«. Otrokom sem pokazala 

tehtnico, ki jo imamo v vrtcu. Spodbudila sem jih, da bi skupaj izdelali čisto svojo tehtnico. 

Otroci so bili navdušeni, zato smo se lotili izdelave. Tehtnico smo izdelali iz lesa, vrvice in 

dveh plastičnih merilnih posodic. Pri samem izdelovanju na začetku otroci niso mogli aktivno 

sodelovati. Dogajanje so komentirali in se pogovarjali o tem, kaj vse bomo tehtali. Njihovi 

komentarji so bili: 

- »to bo pa velika«; 

- »jaz lahko tut to pomagam«; 

- »pol bomo dal kocke notr«; 
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- »plus pluske« so najtežje, ker so najboljše; 

- »notr lahko damo vse, tut igrače«. 

Na koncu so otroci, ki so želeli, tehnico in manjše lesene uteži tudi pobarvali. Manjše lesene 

uteži smo uporabljali pri merjenju s konstantno nestandardno enoto. Naslednji dan  so otroci 

že nestrpno čakali, da smo preverili, ali se je barva na tehnici že posušila. Barva se je seveda 

že posušila in zaradi velikega zanimanja otrok so se otroci takoj želeli igrati s tehtnico. Pred 

začetkom njihove igre sem tehtnico uporabila sama. Ker je veliko otrok želelo tehtati kocke, 

smo začeli s tehtanjem le-teh. Skupaj smo ugotavljali, ali je 5 lego kock težjih ali lažjih od  

kock »plus plus«. Pri tem sem ugotovila, da večina otrok že razlikuje med pojmoma težji in 

lažji. V nadaljevanju so se otroci igrali s tehtnicama in tehtali različne stvari (kocke, barvice, 

plastelin …). Otroke sem razdelila v dve skupini. Ena skupina je uporabljala tehtnico, ki smo 

jo izdelali v vrtcu, druga skupina pa tehtnico, ki smo jo imeli v vrtcu. Skupini sta se tudi 

zamenjali. 

Ob opazovanju otrok sem ugotovila,  da se jim je tehtnica zdela zelo zabavna zato, ker se 

premika. Otroke sem med tehtanjem oz. bolj med preizkušanjem tehnice spodbujala k 

razmišljanju in razlikovanju pojma težji in lažji.  

 

 

Slika 8: Prevesna tehtnica 
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DIDAKTIČNA IGRA S ŠTEVILI 

Področja: jezik, matematika (števila) 

Cilj:  

- otrok skupaj z vzgojiteljem izdela didaktično igro s števili; 

- otrok se seznani s pravili didaktične igre.  

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, igra 

Material in pripomočki: slike živali, številke, ščipalke, barvice 

Otroci so že pri izdelovanju koledarja pokazali veliko zanimanja za števila. Nekateri otroci v 

skupini znajo števila že zapisati in jih prebrati. 

Odločila sem se, da z otroki skupaj izdelamo didaktično igro s števili. Pred začetkom  

izdelave sem otrokom prinesla v skupino igro spomin, ki sem jo izdelala s plastičnimi 

pokrovčki in različnimi motivi. Otroci igro spomin že poznajo. Ponovili smo pravila igre in 

moj namen je bil, da otroke seznanim s pravili. Pogovorili smo se, da se igre spomin ne 

moremo igrati, če ne poznamo pravil in le-teh ne upoštevamo. Otroci so hitro razumeli, kaj 

sem jim želela pojasniti, tako pri igri spomin, ko so se jo otroci igrali, niso imeli težav. Nato 

sem jim povedala, da bomo skupaj izdelali novo igro, ki bo imela tudi pravila in se zato 

imenuje didaktična igra.  

Otrokom sem pripravila različna števila in jih spodbudila k barvanju števil in živali. Izbrala 

sem ptiče in ježe. Namenoma sem izbrala samo dve vrsti živali, saj želim, da otroci pri igri 

zares štejejo število živali. Ko se bodo otroci igro večkrat igrali, bodo število živali prepoznali 

po sliki in ne bodo več šteli. Število živali na posameznih sličicah je bilo različno.  Ko so 

otroci vse pobarvali, sem števila in živali plastificirala, da se bomo z igro lahko dolgo igrali in 

je ne bomo prehitro uničili. Nato so otroci nadaljevali z izrezovanjem, jaz pa sem sličice in 

številke prilepila na ščipalke ter jih na drugi strani dopolnila z ustrezno število pik. Izrezane 

sličice živali sem razdelila po mizi in otrokom povedala, da živali ne poznajo števil in zato ne 

vedo, katero ščipalko si morajo pritrditi. Otroci so takoj ugotovili, kakšno je pravilo te igre. 

Skupaj z otroki smo preštevali in izbirali prave ščipalke z ustreznim številom. Pri vsakem 

kartončku je bilo različno število živali, zato je moral otrok najprej prešteti živali, poiskati 

pravo ščipalko in jo pritrditi k živali/im. Nekateri otroci so že poznali števila, drugi pa so šteli 
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pike in z malo moje pomoči postavili ščipalko na pravo mesto. Otrokom je bila igra zelo všeč. 

Še posebej ponosni so bili, ker so lahko pomagali pri izdelovanju didaktične igre. Igrali so se 

jo skupinsko kot tudi individualno.  

 

 

Slika 9: Didaktična igra s števili 

  

3.3.3.2 OBLIKOVANJE IN UREJANJE PROSTORA ZA MATEMATIČNI KOTIČEK  

Z dejavnostmi sem otrokom predstavila, kje vse lahko najdemo matematiko in kako se lahko 

igramo matematiko z različnimi matematičnimi vsebinami. Otroci so že vedeli, da bomo 

oblikovali matematični kotiček v igralnici, zato smo se lotili priprave kotička.  

Otroke sem povabila k sebi, da se mi pridružijo v krogu. Spodbudila sem jih, da najprej 

naštejemo vse kotičke, ki jih imamo v igralnici. To so: knjižni kotiček, lutkovni kotiček, 

kotiček dom-družina, kuhinjski kotiček, kotiček z gradniki in ustvarjalni kotiček. 

Otroci kotičke zelo dobro poznajo, zato nismo vsakega kotička posebej opisali. Že ob 

naštevanju smo pogledali, nekateri otroci so tudi pokazali, kje imamo posamezni kotiček. 

Nato sem jih spodbudila, da razmislijo, kje bomo imeli matematični kotiček. Njihovi odgovori 

so bili: saj imamo veliko igralnico; lahko je kotiček zraven kock; dajmo ga skriti; tukaj naj bo, 

pri oknu; kje imamo pa igrače, igrače mora imeti; lahko damo omaro in police itd. 

Vsi otroci niso podali svojih predlogov, nekateri so le poslušali. Večina otrok je potrdila 

predlog oz. so ga otroci večkrat ponovili, da mora imeti kotiček igrače, da se bodo lahko 

igrali.  

Nato  sem otroke spodbudila, da razmislijo, kje natančno v naši igralnici bomo imeli 

matematični kotiček. Sprva niso vedeli, kaj jih sprašujem in želim izvedeti od njih, zato sem 
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hodila po igralnici in jim pokazala različna mesta, kje bi lahko oblikovali kotiček. Eden izmed 

dečkov in deklica sta kar odšla do prostora in pokazala, kje bi imela kotiček. Prevzela sta 

vodilno nalogo pri izbiri prostora za naš kotiček. Najbolj jim je bil všeč prostor v igralnici, 

kjer je okno. O predlogu sem vprašala tudi ostale otroke. Večina otrok je pokazala na prostor, 

kjer sta pokazala deček in deklica in povedala, da bi ga oni tudi imeli tam. Otroci so 

potrebovali spodbudo, veliko otrok je bilo zadržanih, svojih predlogov niso podali in tudi ne 

potrdili predloga prijateljev. Odločili smo se za predlog dečka in deklice, ki sta predlagala, da 

imamo kotiček ob oknu. Nato sem otroke spodbudila, da skupaj oblikujemo kotiček, tako kot 

so predlagali že na začetku našega pogovora. Otrokom sem prebrala njihove predloge. Nato 

smo pospravili stole in otroke sem spodbudila k oblikovanju prostora. Najprej smo pospravili 

prostor, kjer naj bi bil naš matematični kotiček. Umaknili smo omare in tako naredili večji 

prostor. Zaradi premikanja omar je bilo potrebno premakniti in preurediti tudi nekatere ostale 

kotičke v igralnici. Kotiček smo začeli snovati z omaro, ki ima police. Otroci, ki so pomagali 

pri tem, so bili ob tem zelo ponosni, da so lahko sodelovali pri premikanju omare. Ker je bil 

eden izmed predlogov, da naj bo kotiček skrit, smo morali v kotiček dodati omaro oz. nekaj, s 

čimer bomo lahko ustvarili kot. Na izbiro nismo imeli veliko omar in polic, saj je bilo kljub 

ustvarjanju novega kotička potrebno ohraniti tudi ostale kotičke v igralnici. Otrokom sem zato 

predlagala, da kotiček z ene strani »zapremo« z manjšo omaro, na kateri je pritrjena tabla. Ena 

izmed deklic se je predloga zelo razveselila, ker je želela, da bi v matematičnem kotičku tudi 

risali. 

 

Slika 10: Prostor, oblikovan za matematični kotiček 

Otroci so pri oblikovanju prostora različno sodelovali, nekateri so z mano pomagali pri 

oblikovanju matematičnega kotička, nekateri so z vzgojiteljico oblikovali in urejali ostale 

kotičke v igralnici in nekateri otroci s pomočnikom vzgojiteljice  urejali igralnico – 
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pospravljali stole, igrače.  Otroci, ki so urejali igralnico, so želeli, da v matematični kotiček 

dodamo tudi manjšo mizo in dva stola, zato smo kotiček opremili tudi s tem.  

 

Slika 11: Tabla za risanje v matematičnem kotičku 

  

Matematični kotiček smo prostorsko oblikovali, manjkal nam je še material. Otroke sem 

spodbudila, da v matematični kotiček najprej dodamo koledar, ki smo ga izdelali. Koledar 

smo prilepili na zunanjo steno eno izmed omar kotička. Otroci so takoj šteli kvadratke, brali 

številke s koledarja in preštevali dneve. Ker je bilo zanimanje za koledar veliko, smo se z 

otroki dogovorili, da bomo vsak dan v jutranjem krogu koledar skupaj pogledali ter preštevali 

in odštevali dneve do pomembnih datumov, počitnic.  

Igralnico in kotičke smo oblikovali in urejali celo dopoldne. Ker je bil že čas kosila, sem 

otrokom povedala, da bomo z  dodajanjem igralnih pripomočkov matematičnega kotička 

nadaljevali naslednji dan. Otroci so me spodbudili, da bi v matematični kotiček ta dan dodali 

vsaj krede, da bi lahko risali po tabli, blagajno, telefon in tipkovnico, ker so na njih zapisana 

števila. Otrokom nisem nasprotovala, zato smo v matematični kotiček dodali tudi te vsebine.  
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3.3.3.3 DODAJANJE VSEBIN V KOTIČEK 

»ŠKATLA PRESENEČENJA« 

Naslednji dan sem otrokom v matematični kotiček pripravila »škatlo presenečenja«. Pustila 

sem škatlo in opazovala otroke, kdaj jo bodo opazili in kaj bodo z njo storili. Otroci so v 

dopoldanskem času, v času proste igre, tako pristopili do škatle in začeli zlagati material iz 

nje.  »Škatlo presenečenja« so poznali od ene izmed prejšnjih dejavnosti, ki sem jih pripravila. 

Zanimanje za »škatlo presenečenja« je bilo veliko. Najprej sta škatlo opazila dva dečka in se 

odpravil k njej ter začela zlagati material. Ko so to opazili še ostali otroci, so se jima 

pridružili. Tako se je večina otrok igrala v matematičnem kotičku in raziskovala škatlo.   

Skupina otrok, ki se je igrala s »škatlo presenečenja«, je material najprej raztresla po mizi. V 

»škatli presenečenja« so bili storži, orehi, različni kosi blaga, paličice, plastični pokrovčki in 

gumbi. Posamezni material se je med seboj razlikoval po velikosti, barvi, otipu in obliki. 

Otroci  so si material najprej ogledali in ga tipali, vendar so si ga med seboj zelo hitro 

zamenjali. Otroci so si želeli rokovati z njim. Nekateri otroci so material tudi ločevali, izbirali 

iz množice materialov posamezni material, npr. orehe. Otroci so se med seboj tudi posnemali. 

Ker je eden izmed otrok začel ločevati orehe, je drugi otrok začel s prebiranjem plastičnih 

zamaškov. Poleg različnega materiala sem otrokom v matematični kotiček pripravila tudi 

manjše škatlice. Nekateri otroci so v njih razvrščali material. Ločevali so ga glede na material: 

plastične pokrovčke v eno škatlico, blago v drugo. Znotraj posamezne skupine niso ločevali 

oz. jih razvrščali po posameznih lastnostih, npr. po barvi ali velikosti. Manjša skupina otrok, 

ki je prva začela z igro v kotičku, se je med igro zamenjala. Otroci so različno prihajali v 

kotiček, nekateri so se igrali dalj časa v kotičku kot drugi, nekateri so material le na hitro 

pogledali in se naprej igrali v ostalih kotičkih. 

Veliko otrok, ki so se igrali z materialom iz »škatle presenečenja«, so material uporabili kot 

gradnike. Iz izbranih materialov so sestavljali različne oblike in figure: hišo, cesto, gozd. Tako 

sem opazila, da so otroci za igro v matematičnem kotičku posnemali moj način igre, s katerim 

sem otrokom predstavila razvrščanje, in material uporabili tudi na drugačen način. Zanimanje 

za igro s »škatlo presenečenja« celo dopoldne ni minilo. Otroci so med igro veliko 

komunicirali in se pogovarjali. Veliko so se tudi dogovarjali, saj so si material med seboj 

menjali oz. se skupaj igrali. 
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Slika 12: Razvrščanje predmetov iz »škatle presenečenja« 

  
 

 

Slika 13: Ustvarjanje s predmeti iz »škatle presenečenja« 

 

             

 

 

 

 

 

 

Glede na igro v naslednjih dneh sem opazila, da je bilo vsak dan manj igre, pri kateri bi 

razvrščali material. Večina otrok je material uporabila na svoj način, z njim so predvsem 

sestavljali in gradili. 

 

 

  

Slika 14: Igra otrok s premeti iz »škatle presenečenja« 
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ŽEBLJIČKI Z RAZLIČNIMI BARVNIMI VZORCI   

Naslednjo vsebino sem otrokom pripravila s področja vzorcev. V matematični kotiček sem 

dodala žebljičke in plošče za nizanje žebljičkov ter različne barvne kartončke. Na barvnih 

kartončkih so bili narisani različni barvni vzorci, ki so se med seboj razlikovali po številu 

elementov v enem vzorcu in barvi. 

Ob začetku igre otrok v kotičku je prva manjša skupina otrok izbrala že poznano »škatlo 

presenečenja« in začela z igro. Otroci so se igrali na podoben način kot prejšnji dan. Druga 

skupina otrok si je izbrala žebljičke in vzorce. Nekateri otroci, ki si za igro niso izbrali 

matematičnega kotička, so iz radovednosti prišli pogledat, kaj je novega v kotičku, saj so 

videli, da je nekaj novega.  

Otroci so poznali žebljičke, vedeli, da jih je potrebno nizati. Otroci so začeli z nizanjem 

žebljičkov glede na svoje želje in interese. Kartončkov niso uporabili, vse dokler se ni igri  z 

žebljički pridružila ena izmed deklic. Deklica je takoj začela nizati žebljičke po vzorcu, ki si 

ga je izbrala in tako spodbudila k temu tudi nekatere ostale otroke. Otroci, ki so nizali 

žebljičke po vzorcih, niso imeli težav. Izbirali so med različnimi vzorci, ki so jih imeli na 

voljo, nekateri pa so z nizanjem žebljičkov izdelali svoje vzorce.  

Kasneje sem opazila, da si nekateri otroci nizanja žebljičkov po vzorcu niso izbrali, saj jim je 

bilo to prezahtevno. Žebljičke so raje nizali glede na svoje želje.  

 

 

Slika 15: Nizanje žebljičkov po vzorcih 

 

Zaradi velikega števila otrok v matematične kotičku in zanimanja za igro sem se odločila, da 

bom tudi naslednji dan v matematični kotiček dodala novo vsebino. Ker je v skupini 

vključenih 24 otrok, je materiala v matematičnem kotičku zelo malo, da bi se v njem lahko 

igrali vsi otroci.  Tako so se otroci nekaj dni igrali s tem dvema matematičnima vsebinama.  
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Nekateri otroci so me tudi spraševali, če bomo imeli vedno nekaj novega v kotičku. 

Odgovorila sem jim, da bomo kotiček opremili še z drugimi stvarmi, materiali,  igrami, s 

katerimi se bodo lahko igrali.  

 

 

DODAJANJE MODELOV GEOMETRIJSKIH TELES   

V manjši lesen zaboj sem otrokom pripravila različna telesa, ki sem jih dodala v matematični 

kotiček. Poleg teles sem v matematični kotiček dodala tudi trši karton, katerega bodo otroci 

lahko uporabili za klančino, in drevesni diagram, preko katerega so otroci razvrščali, ali je 

telo okroglo ali oglato.  

Otroci so se teles zelo razveselili. Veliko otrok se je želelo naenkrat igrati s telesi, vendar so 

se uspeli sami dogovoriti, kaj in kako se bodo igrali. Eden izmed dečkov, ki je imel v roki trši 

karton, ga je naslonil na spodnjo polico ene izmed omar v kotičku in tako naredil klančino. 

Ostali otroci so ga pri tem opazovali. Otroci so telesa takoj začeli spuščati po klančini. Pri tem 

niso ugotavljali, ali je telo okroglo ali oglato, saj drevesnega diagrama sploh niso uporabili. 

Spuščanje teles po klančini se jim je zdelo nadvse zabavno. Čez nekaj časa so nekateri otroci 

zamenjali telesa z ostalim materialom iz kotička, drugi so se odšli igrat v ostale kotičke. Ko se 

je s telesi igrala manjša skupina otrok, je bila igra otrok bolj umirjena. Otroci so se med seboj 

pogovarjali in spuščali telesa po klančini. Nekateri otroci so telesa uporabili za »gradnike« in 

izdelovali najvišji stolp. Nekateri otroci so začeli spuščati tudi orehe in storže in tako spet 

privabili nekaj prijateljev k igri.  

 

 

Slika 16: Igra otrok: spuščanje modelov teles po klančini 1 
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S spuščanjem teles po klančini so me otroci posnemali, vendar pri tem niso uporabili 

drevesnega diagrama. Nekateri otroci so telesa uporabili na svoj način, izdelovali so različne 

stolpe. Pri tem so preizkušali, katero telo je najboljše postaviti spodaj, s katerim telesom ne 

moremo začeti graditi stolpa oz. ga težko uporabimo. Otroci pa so tudi razvijali prstne 

spretnosti in domišljijo. Dva izmed dečkov sta bila pri izdelovanju stolpa zelo spretna in sta 

že vedela in poznala lastnosti teles, npr. da moramo valj postaviti pokonci. 

 

 

Slika 18: : Igra otrok z modeli geometrijskih teles 

   

DODAJANJE MODELOV GEOMETRIJSKIH LIKOV  

Naslednji material, ki sem ga dodala v matematični kotiček,  so bili liki, ki smo jih skupaj 

izdelali. Otrokom sem like pripravila v manjši zaboj. Ob začetku igre so si otroci tako kot 

prejšnje dni najprej izbrali telesa in »škatlo presenečenja«, nato pa so posegli tudi po likih. 

Otroci so like razporedili po mizi. Nekateri so jih ločili in razvrščali po barvi in velikosti. 

Nekateri pa so jih po obliki zlagali drugo na drugo. Otrokom sem pripravila tudi slike 

tangramov, po katerih so lahko sestavljali. Otroci so med igro poimenovali like in jih 

sestavljali. Nekateri otroci so sestavljali tangram  na sliko. Večina otrok je z liki glede na 

svoje želje sestavljala oblike. Ker je bilo likov, ki smo jih izdelali skupaj z otroki, zelo malo, 

sem v kotiček dodala tudi plastične like. Nekateri otroci so z liki tlakovali površino mize.  

Slika 17: Igra otrok: spuščanje modelov teles po klančini 2 
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Slika 19: Plastični liki 

 

Otroci so raje posegali po plastičnih likih kot po tistih, ki so jih izdelali sami. Menim, da zato, 

ker so z njimi lahko gradili.  

Opazila sem, da so otroci z liki ponovno želeli izdelati svoje motive oz. figure. Slike 

tangramov niso navdušile vseh otrok, saj niso vsi otroci posegli po tem. 

Pri igri z liki niso sodelovali vsi otroci. Raje so posegali po drugih vsebinah iz matematičnega 

kotička. Pri igri z liki so otroci vztrajali manj časa kot pri igri z ostalim materialom iz 

matematičnega kotička. Hitro so zamenjali material oz. igralni kotiček v igralnici.  
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Slika 20: Igra otrok z liki: hiša 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Slika 21: Igra otrok z liki: tlakovanje 

  Slika 22: Igra otrok z liki: vrtec 
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DODAJANJE KOCK »PLUS PLUS« 

V teh dneh sem opazila, da so tako deklice kot dečki v tej skupini zelo spretni pri igri z 

gradniki. Imajo zelo veliko idej in zamisli. Iz večine materiala bi ustvarili različne figure in bi 

gradili različne skulpture. Zato sem se odločila, da moramo matematični kotiček opremiti z 

gradniki. Odločila sem se za gradnike »plus plus«. Eden izmed razlogov, da v kotiček dodamo 

gradnike, je tudi to, da se želi v kotičku igrati veliko število otrok in če je na razpolago več 

iger, bi se lahko bolje porazdelili. Kocke »plus plus« so vse enake velikosti, razlikujejo se le 

po barvi. Otroci  so pri igri izdelovali figure in različne stvari po svoji želji. Nekateri otroci so 

se igrali v paru, v manjših skupinah, opazila pa sem tudi nekaj otrok, ki so se igrali 

individualno. Opazila sem, da nekateri otroci pri gradnji izbirajo kocke glede na barvo, npr. 

izdelovali so motive le. iz rumenih kock. Pri kockah »plus plus« so otroci lahko zelo izvirni 

glede svojih idej in zamisli, zato se mi zdi še posebej dobro, da smo kotiček opremili tudi z 

gradniki.  

 

 

 

Slika 23: Tobogan iz kock »plus plus« 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 24: Most čez reko iz kock »plus plus« 
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PREVESNA TEHTNICA 

Z otroki smo v eni izmed dejavnosti z matematično vsebino, ki sem jih predstavila otrokom,  

izdelali prevesno tehtnico. Otroci so že takrat pokazali veliko zanimanje za tehtnico, saj je 

bilo za njih to nekaj povsem novega.  Naslednja nova vsebina v matematičnem  kotičku  je 

bila torej prevesna tehtnica, ki smo jo izdelali skupaj z otroki.  

Otroci so novo vsebino kotička – tehtnico hitro opazili. Otroci, ki so si za igro izbrali 

matematični kotiček, so takoj posegli po tehtnici, ki je kasneje privabila še ostale otroke. Ker 

so otroci morali malo počakati na to, da so prišli na vrsto za igro s prevesno tehtnico, so se 

začeli igrati še z ostalim materialom, ki  so ga imeli na voljo v matematičnem kotičku. V 

kotičku so se večino časa igrali v manjših skupinah ali v parih. Individualno se je igral le eden 

izmed dečkov, in sicer z nizanjem žebljičkov po vzorcih. S prevesno tehtnico pa so se otroci 

igrali predvsem individualno ali pa v dvojicah. 

Otroci, ki so se igrali s prevesno tehtnico, so jo najprej postavili na tla. Premikali so jo 

»ročno«, v merilne posodice niso dali ničesar. Čez nekaj časa so v merilne posodice dali 

kocke in jih tehtali. Med igro je bilo veliko dogovarjanja, kaj bi tehtali, kdo bo dal kocke v 

merilno posodico. Takrat sem se odločila, da bom v matematični kotiček dodala tudi tehnico, 

ki smo jo že imeli v vrtcu. Tehtnico so otroci večkrat tudi prestavili, nekaj časa so tehtali na 

tleh, potem na stolu, na mizi. Večino časa so otroci tehtali kocke, nekateri otroci so želeli 

primerjati težo kock in barvic.  

Otroci pri igri s tehnico niso ugotavljali in razmišljali o pojmu težji in  lažji. Njim je bilo 

zabavno, da se tehnica premika, pri tem pa niso razmišljali o matematični vsebini.  

 

Slika 25: Tehtanje kock »plus plus« s prevesno tehnico 
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DIDAKTIČNA IGRA S ŠTEVILI 

Naslednja nova vsebina v matematičnem kotičku so bile didaktične igre, in sicer igra spomin 

in igra s števili, ki smo jo izdelali skupaj z otroki. Igri sem shranila v manjši vrečki. Prva 

manjša skupina otrok, ki se je igrala v matematičnem kotičku je, najprej menila, da je to 

vrečka presenečenja. Ko so odprli vrečki, so se spomnili, da je to igra, ki smo jo izdelali, in 

igra spomin. Igro spomin si je najprej izbral eden izmed dečkov. Ker ni imel igralnega 

partnerja, je pokrovčke razporedil po mizah in iskal pare. Kasneje se mu je pri igri pridružila 

ena izmed deklic, ki je dala pobudo za igro spomin. Oba otroka sta pravila igre poznala, zato 

pri tem nista imela težav. Ker kar nekaj časa nista prišla do konca igre, sta z igro zaključila, 

preden sta poiskala vse pare.  

Za igro s števili sta se najbolj zanimali dve izmed deklic, menim da zaradi tega, ker obe 

poznata številke in znati tudi pravilno šteti v pravem zaporedju. Ostali otroci so raje izbrali 

druge vsebine iz matematičnega kotička oz. so se igrali v drugih kotičkih. Najbolj priljubljeni 

vsebini iz matematičnega kotička sta bili prevesna tehtnica in telesa.  

Opazila sem, da večina otrok v skupini pozna števila do deset. Največ težav imajo s številom 

šest in devet. Nekateri otroci pri prepoznavanju menjajo tudi število tri in osem.  

 

Slika 26: Tehtanje opek s prevesno tehtnico 
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Slika 27: Štetje živali 

  

 

  

Slika 28: Igra s števili 
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3.3.4 EVALVACIJA 

Evalvacija loči projektno delo od samega projekta. Je zadnja, t. i. šesta etapa projektnega dela. 

V evalvacijo projektnega dela sem vključila mnenje otrok in evalvacijo lastnega dela in 

dosežke, ki sem jih dosegla skozi projektno delo. 

 

3.3.4.1 MNENJA OTROK 

V svoje delo sem vključila otroke že v samem začetku projektnega dela, ko sem otroke 

spraševala, kaj je matematika in kaj si predstavljajo pod pojmom matematični kotiček. Na ti 

dve vprašanji sem dobila kar nekaj odgovorov otrok, ki so mi pomagali pri nadaljnjem 

izvajanju projekta, saj sem tako pridobila informacije, kaj otroci že vedo o matematiki.  

Tudi v nadaljevanju projekta sem pri posameznih dejavnostih, ki sem jih predstavila otrokom, 

spraševala otroke za njihova mnenja in ugotovitve. 

Otroci so različen material in pripomočke, ki spodbujajo spoznavanje in učenje matematičnih 

vsebin, sprejeli z velikim zanimanjem in navdušenjem. Otroci so se s ponujenim materialom 

in pripomočki radi igrali, z njim rokovali in raziskovali. V okviru različnih dejavnostih so se 

otroci seznanili in spoznali različne matematične vsebine ter nekatere med  njimi tudi usvojili 

skozi spontano igro. Velikokrat so sami posegli po igri v matematičnem kotičku, ne samo v 

dopoldanskem času, temveč tudi popoldan, ko so čakali na prihod svojih staršev. Nekateri 

otroci so staršem pripovedovali o našem novem kotičku in jim pripovedovali, kaj vse imamo 

v njem. Nekateri starši so me tudi spraševali o posamezni vsebini, predvsem o prevesni 

tehtnici, ki je pri otrocih vzpodbudila veliko zanimanja. Z velikim zanimanjem so sprejeli tudi 

ostale  matematične dejavnosti, ki sem jim jih predstavila.  

Otroke sem posamezno vprašala, kaj jim je najbolj všeč v matematičnem kotičku. Otroci so 

mi podali različne odgovore. Vsak otrok ima tako rečeno »najljubšo« stvar v matematičnem 

kotičku, s katero se še posebej rad igra. Nihče izmed otrok ni odgovoril, da mu je najbolj všeč 

npr. nizanje žebljičkov, kar sem ugotovila tudi sama, ko sem spremljala odzivnost otrok v 

matematičnem kotičku. Otroci so usvojili matematične vsebine, niso pa usvojili matematičnih 

izrazov, kar pa tudi ni bil namen mojega projektnega dela. 

Vesela sem, da sem otrokom vzpodbudila zanimanje za igro z matematično vsebino. Upam da 

bo zanimanje otrok ostalo še dolgo časa, da bomo matematični kotiček v skupini še naprej 

nadgrajevali. 
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3.3.4.2 LASTNA EVALVACIJA 

Preden sem začela z izvajanjem projekta sem mislila, da bom projekt pričela s samim 

oblikovanjem matematičnega kotička v skupini otrok, kjer delam, vendar sem ugotovila, da 

otroci še ne poznajo pojma matematika ter kaj vse spada pod pojem matematika. Zato sem se 

odločila, da najprej preverim njihovo vedenje o sami matematiki. Tako sem s pomočjo 

vprašanja, kaj je matematika in kaj je matematični kotiček, izvedela, koliko otroci poznajo 

pojem matematika, nato pa sem nadaljevala z načrtovanjem projekta. Otroke sem morala 

najprej seznaniti s posameznimi matematičnimi vsebinami, zato sem pripravila različne 

matematične dejavnosti, skozi katere so otroci spoznali različne matematične vsebine. 

Kljub temu da sem otrokom pripravila različne dejavnosti, sem poskušala pri vsaki dejavnosti 

pustiti otrokom, da so najprej sami rokovali z materialom, s pripomočki, nato pa sem jim 

skozi igro predstavila posamezno matematično vsebino. To sem poskušala narediti na čim 

bolj zanimiv način, saj sem vedela, da je tudi hkrati motivacija za nadaljevanje. Ko sem 

otrokom predstavila nekatere matematične vsebine, smo končno lahko pričeli z oblikovanjem 

matematičnega kotička. Vesela sem, da sem se odločila, da otroke že pri tem vključim, saj je 

bilo zanimanje otrok zelo veliko. Ponosni so bili na to, da so lahko pomagali pri samem 

oblikovanju kotička in tako sem v njih spodbudila še večjo željo po igri v njem. Ko smo 

oblikovali kotiček, je sledil meni najbolj zanimiv del projekta, ko sem lahko otroke opazovala 

pri igri v matematičnem kotičku. Ponudila sem jim različne možnosti za igro s pomočjo 

različnih materialov in pripomočkov. Pri izbiri materiala in pripomočkov sem bila pozorna na 

to, da je bilo zanje novo, saj sem na ta način spodbudila otroke k raziskovanju in igri z 

materialom, s pripomočki, ki jih še niso poznali. Pri izboru sem upoštevala njihovo starost in 

če sem le mogla, vključila njihove želje in predloge, ki sem jih dobila skozi pogovor. Pri 

prinašanju materiala me je vedno zanimalo, ali bo pri otrocih vzpodbudil željo po igri ali ne. 

Cilj projektnega dela je bil, da otrokom skozi igro ter na zanimiv način približam svet 

matematike. Veseli me, da je bil ves material in pripomočki, ki sem jih ponudila otrokom, 

zanje zanimiv in so se z veseljem igrali in raziskovali. Bilo mi je v veliko veselje, ko sem jih 

opazovala pri igri, kako so raziskovali in me velikokrat presenetili, kaj vse lahko počnemo s 

posameznim materialom. Le redko se je zgodilo, da ni bilo interesa po igri v matematičnem 

kotičku. S tem sem dobila potrdilo, da sem otroke dobro motivirala za igro v našem novem 

kotičku. Trudila sem se, da so imeli otroci dovolj časa in možnosti za igro s posameznim 

materialom in pripomočki. Le pri prevesni tehtnici je prišlo do manjših težav, saj smo imeli 

sprva le eno. Zanimanje otrok pa je bilo veliko in so se želeli vsi igrati z njo. A kljub temu so 
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otroci znali počakati in preusmeriti igro za čas, ko so morali počakati, da so se lahko igrali s 

prevesno tehtnico. 

 

S sami projektom sem zelo zadovoljna, saj se otroci še danes, ko je minilo že kar nekaj 

mesecev od projekta, radi igrajo v matematičnem kotičku in jim še vedno dodam kakšne nove 

materiale in pripomočke.  

Sprva sem načrtovala, da bo projekt potekal mesec dni, vendar je na koncu trajal malo dlje 

časa, to pa predvsem zaradi zanimanja in želje otrok po igri v njem. Otroci so se z nekaterimi 

materiali igrali veliko časa, z nekaterimi pa malo manj, tu mislim predvsem igro z žebljički. 

Igra otrok s posameznimi matematičnimi vsebinami je bila različno dolga. Najbolj zadovoljna 

sem, da so se vsi otroci igrali v matematičnem kotičku in so se v njem radi igrali. Vsak izmed 

otrok je v kotičku našel material, s katerim se je še posebej rad igral, mu bil zanimiv in skozi 

katerega se je seznanil s katero izmed matematičnih vsebin.  

 

Menim, da sem pri otrocih spodbudila veliko željo po igri v matematičnem kotičku, saj se še 

danes radi igrajo v njem. Spoznala sem, da lahko otrokom, čeprav ne poznajo pojmov 

matematika in matematični kotiček, svet matematike približam skozi igro, kjer uporabimo 

različne materiale in pripomočke. Ni nujno, da za spoznavanje novih stvari uporabimo zgolj 

načrtovane dejavnosti. Dovolimo otrokom, da skozi igro sami raziskujejo in pridejo do novih 

spoznanj, kajti vsi vemo, da je igra otrokova osnovna potreba.  Otroci so v našem 

matematičnem kotičku doživeli veliko novega, pridobili veliko izkušenj in novih spoznanj, ki 

jim bodo koristile v nadaljnjem življenju, saj nas matematika spremlja na vsakem koraku. 
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3.4  POVZETEK UGOTOVITEV 

Pred izvajanjem projekta sem si zastavila raziskovalna vprašanja in svoje ugotovitve sem 

zapisala v nadaljevanju.  

Na raziskovalno vprašanje, kaj si otroci predstavljajo pod pojmom matematični kotiček, sem 

dobila odgovore le nekaterih otrok. Otrokovi komentarji so bili: v kotičkih se igramo; 

sestavljamo; barvamo; se pogovarjamo itd. Iz otrokovih komentarjev sem ugotovila, da imajo 

otroci zelo malo predstav o pojmu matematični kotiček in tudi o pojmu matematika. Menim, 

da nekateri ravno zaradi tega niso podali svojih odgovorov, kajti niso niti malo vedeli, kaj bi 

to lahko bilo. Prav zato sem se odločila, da bom otrokom pred začetkom oblikovanja 

matematičnega kotička pripravila nekaj dejavnosti, s pomočjo katerih sem otrokom 

predstavila matematiko oz. nekatere matematične vsebine.  

 

Naslednje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila pri svoji diplomski nalogi, je bilo,  

kako vključiti otroke v oblikovanje matematičnega kotička. Ugotovila sem, da otroke lahko 

popolnoma vključimo v oblikovanje kotička. Najprej sem jih vključila tako, da sem jih 

vprašala, kje v igralnici bi imeli matematični kotiček, nato pa jih spodbudila še k samemu 

oblikovanju. Menim, da so bili otroci še bolj navdušeni nad matematičnim kotičkom, ker so 

lahko sodelovali pri samem premikanju pohištva in postavitvi. Počutili so se odraslo in 

ponosni na to, kar so naredili. Različen material in predmeti, ki sem jih ponudila pri 

posameznih dejavnostih, ki sem jih pripravila, so pri otrocih spodbudili željo po raziskovanju 

in igri, zato so jih z navdušenjem vključili v matematični kotiček. 

 

V diplomski nalogi sem želela otrokom približati matematiko na zanimiv  način. To sem 

storila tako, da sem jih na začetku preko matematičnih dejavnosti vpeljala v svet matematike.  

 

Ob dodajanju vsebin v matematični kotiček sem otrokom ponujala različen material in 

predmete, ki so bili za otroke nekaj novega in zanimivega. Otroci so bili seznanjeni z 

različnimi matematičnimi vsebinami. Že ob dodajanju vsebin v kotiček me je zanimal odziv 

otrok na matematični kotiček. Otroci so se v kotičku igrali v času prihajanja otrok v vrtec, v 

dopoldanskem času, ko so imeli na voljo igro po različnih kotičkih, in v popoldanskem času, 

ko so odhajali domov. Zanimanje za igro v kotičku je bilo prisotno ves čas. S pomočjo 

obrazca sem spremljala obisk otrok v matematičnem kotičku. Na obrazec sem si beležila, ali 
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se v kotičku igra deklica ali deček in s katero matematično vsebino se igra. Ob koncu sem 

ugotovila, da so po različnih  igrah tako dečki kot deklice. 

Otroci so se v različnih časovnih okvirih igrali povsem različno. V dopoldanskem času so 

imeli vsi otroci na voljo, da se igrajo v katerem koli kotičku in največkrat je bil obiskan prav  

matematični kotiček. Otroci so se v kotičku igrali v manjših skupinah, ki so se menjale. 

 

Glede na odzivnost igre otrok po spolu sem opazila, da so matematični kotiček pogosteje 

obiskovali dečki. Vendar je pri tem potrebno omeniti, da je v skupino vključenih 15 dečkov in 

le 9 deklic. Opazila sem, da so se vsi otroci glede na svoje želje in interes večkrat z veseljem 

igrali v matematičnem kotičku. 

 

Opazovala sem tudi, po katerih matematičnih vsebinah so otroci posegali največ. Dečki so 

najpogosteje posegali po gradnikih oz. kockah »plus plus« in po merilnih pripomočkih. 

Velikokrat so uporabljali tehnico, ki smo jo izdelali v vrtcu. Deklice so se veliko igrale z 

didaktično igro s števili. Zelo malo so otroci posegali po matematični vsebini vzorci, otroke 

nizanje žebljičkov po vzorcu ni zelo pritegnilo. Menim, da so žebljički že bolj znani in jim 

zato niso bili najbolj zanimivi, zato so raje posegali po drugih vsebinah.  
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4 SKLEP  

V času šolanja in praktičnega usposabljanja v vrtcu sem v večih vrtcih opazila, da imajo  

otroci na voljo različne tematske kotičke v igralnicah, le matematični kotiček je bil redko 

prisoten. Zato sem se odločila, da v svojem diplomskem delu v vrtcu, kjer sem zaposlena, v 

svoji skupini vpeljem matematični kotiček in mogoče na ta način spodbudim še katero 

vzgojiteljico. 

 

Otroka začnemo že zelo zgodaj sistematično seznanjati s »pravo« matematiko (naštevamo 

števila v pravilnem vrstnem redu, seznanjamo ga z velikostnimi odnosi: večji, manjši, enak, z 

različnimi oblikami, z orientacijo v prostoru ...). Pri tem seveda upoštevamo otrokove 

izkušnje, predznanja in nazadnje njegove interese in potrebe (Hodnik Čadež, 2004). 

 

Če želimo doseči zastavljen cilj, moramo zaradi velike koncentracije, ki je potrebna pri 

matematiki, biti pri pripravi matematičnih dejavnostih zelo pozorni na čas in skrbno opazovati 

otroke. Še posebej pomembno pa je, da vzgojitelj sploh omogoči in ustvari otrokom pogoje za 

doseganje matematičnih ciljev, kjer otrok pridobiva izkušnje in znanje. Ob vsakdanjih 

opravilih in načrtovanih dejavnosti mora znati izkoriščati priložnosti za učenje matematike.  

 

Za otroka ni pomembna količina in vrsta igrač, temveč mora biti dobro motiviran  za igro, ki 

pa mora biti seveda prilagojena njegovi starosti. V svojem diplomskem delu sem prikazala, da 

za oblikovanje matematičnega kotička ni potrebno kupiti različnih matematičnih iger, da bi se 

otrok učil matematike, temveč lahko za igro uporabimo različne odpadne materiale. S 

pomočjo različnih iger in motivacije lahko otrok na neprisiljen način spoznava in odkriva 

matematiko, z ato omogočimo in dovolimo otroku, da se igra matematične igre in preko njih 

razvija matematične pojme. Ne pozabimo, da se z matematiko srečujemo v vsakdanjem 

življenju in je še kako pomembna v vseh življenjskih obdobjih.  
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