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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Matematika prvih civilizacij za najmlajše obravnava 

začetke matematike. Že prvi ljudje na svetu so morali dobro premisliti, kako bodo 

preživeli. Zaradi tega so že v samem začetku posegli po matematiki. Morali so 

prešteti veliko stvari, kot na primer: živali, sadje, zelenjavo, drva ali skupino ljudi. 

Tako so posegli po pojmu število. Izmislili so si prve znake za zapis osnovnih števil in 

jih poimenovali. V začetku so morali ljudje najprej poseči po prirejanju 1–1, da so 

vedeli, česa je več, manj ali enako. Posamezne civilizacije so razvile lastne zapise 

števil. Tako so se razvili tudi različni številčni sistemi. Ko so se osnovala prva 

ljudstva, ki so se naselila ob velikih rekah, se je med njimi razvilo tudi trgovanje za 

različne dobrine. Včasih še niso poznali merskih enot in metra, zato so bili primorani 

uporabljati nestandardne enote. Najlažje jim je bilo, če so uporabili dele telesa, saj so 

jih vedno imeli »pri roki«. 

 

V empiričnem delu bomo skozi projekt »Matematika nekoč« otrokom skušali 

približati, kako je nastajala matematika. Poglobili se bomo v prirejanje 1–1, merjenje 

z nestandardnimi enotami in zapisovanje števil. Spoznavali bomo načine, kako so 

včasih šteli in zapisovali števila. Pri tem bomo upoštevali pobude otrok in njihove 

zamisli o tem, kako si predstavljajo začetke matematike. Naš projekt bo vseboval pet 

vodenih dejavnosti, skozi katere bomo otroke popeljali v svet naših daljnih prednikov. 

Raziskali bomo ali otroci tako razmišljajo, kot so pred mnogimi leti. Ali si na podoben 

način izmišljajo svoje znake za zapis števil. Sodelovalo bo 13 otrok starih od 3 do 5 

let.  

 

KLJUČNE BESEDE: matematika nekoč, prirejanje 1–1, zapisovanje števil, merjenje 

z nestandardnimi enotami, predšolski otrok  



 

 

 

Mathematics of first civilizations for preschoolers 

 

ABSTRACT 

 

The thesis entitled Mathematics of first civilizations for preschoolers focuses on the 

beginnings of mathematics. The first humans in the world already had to carefully 

plan their survival. This made them use mathematics. There were many things they 

had to count, such as animals, fruits, vegetables, firewood or groups of people. 

Consequently they came up with the concept of numbers. They invented the first 

symbols for writing down basic numbers and named them. In the beginning, people 

first resorted to comparing 1 to 1, so they could evaluate what is more or what is less 

or the same. Individual civilizations developed their own ways of writing numbers. So 

different numbering systems developed as well. When first peoples, who settled in 

the vicinitiy of large rivers, were founded, various ways of trade of a variety of goods 

developed as well. They did not use any units of measure or a tape measure yet, so 

they were forced to use non-standard units. The simplest way was to use body parts, 

as they were always "at hand". 

In the empirical part, we will use the "Mathematics of the past" project to try to explain 

to the children how mathematics developed. We will take a closer look at comparing 

1 to 1, measuring with non-standard units and different ways of writing down 

numbers. We will learn about the old ways of counting and writing down numbers. At 

the same time we will apply the initiatives of the children and their own 

representations of the beginnings of mathematics. The project will include five guided 

activities to help children imagine the world of our distant ancestors. We will research 

whether children think in a similar way as people did many years ago  and whether 

they develop their symbols for writing down numbers in a similar way. 13 children 

aged 3 to 5 years will participate in the project. 

 

Keywords: mathematics of the past, 1 to 1 corespondence, writing numbers, 

measurement with non-standard units, preschool children
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l. UVOD 

 

Ko so se na zemlji pojavili prvi ljudje, so se z njimi pojavile tudi prve misli o številu. 

Ljudje so že zelo zgodaj čutili potrebo po poimenovanju števil in njihovem zapisu. 

Tako števila vladajo v svetu že od samega začetka. Ljudje so se sami izmislili 

določene simbole za zapis števil. Z njimi so lahko začeli računati in tako je 

matematika dobila svoj smisel. Število pa je za matematiko splošno gledano njen 

najgloblji temelj (Devide 1984, str. 17). 

 

Ljudje še niso poznali števil, a so kljub temu morali šteti. Ko so morali prešteti ovce, 

so si pomagali s kamenčki, tako da so za vsako ovco priredili enega. Na trgu so si 

kupili različne surovine, ki so jih zabeležili z zarezo v vejo. Tako se je najprej začelo 

razvijati prirejanje 1–1. Na trgu poleg štetja niso poznali merskih enot in količin za 

merjenja mase, zato so morali poseči po nestandardnih merskih enotah. Za merjenje 

dolžine so bili to velikokrat deli telesa, saj so bili vedno »pri roki«. Za merjenje mase 

so si pomagali z različnimi posodami.  

 

Prvi vzgoji in izobraževanju v predšolskem obdobju se zgledujemo po Kurikulumu za 

vrtce. To je dokument, ki vodi vzgojitelja na poti poučevanja otrok. V njem so 

napisani različni cilji in primeri dejavnosti za različna področja. Cilj zgodnjega učenja 

matematike je, da so otroci aktivno vključeni v dejavnosti, in ne le pasivni opazovalci. 

Če je otrok aktivno vključen, se mu razvijajo umske sposobnosti in posledično 

njegovo mišljenje, kar pa je za razumevanje matematičnih spretnosti nujno. Otrokom 

moramo zastaviti problemske situacije, katerim morajo sami poiskati rešitev. Za 

učenje novih matematičnih pojmov jim lahko pripravimo projekt, skozi katerega bodo 

postopno spoznavali nove izraze, urili svoj spomin in znanemu dodajali neznano 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64–75). 
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T. Hodnik Čadež (2004) navaja, da otroka že zelo zgodaj v vrtcu sistematično 

spoznavamo s »pravo matematiko«. Seveda moramo upoštevati in poznati otrokove 

izkušnje, posameznikovo predznanje, potrebe in interese. Otroka v vrtcu učimo: 

aritmetike – števila, miselne operacije, orientacije v prostoru, razvrščanja (odnosi 

večji/manjši, pravilni vrstni red) geometrijska telesa, merjenja …  

 

V teoretičnem delu bomo predstavili, kdaj so ljudje posegli po prvih števili, na kakšen 

način so jih zapisali in kasneje tudi z njimi računali. Osredotočili se bomo na 

prirejanje 1-1 in računanje z nestandardnimi enotami. Predstavili bomo tudi razvoj 

posameznih matematičnih pojmov, kot so število, številski sistemi in merjenje.  

 

V empiričnem delu bomo najprej v vrtčevski skupini otrok starih od 3 do 5 let izvedli 

projekt »Matematika nekoč«. Nato bomo predstavili rezultate raziskave. Želimo 

ugotoviti, ali otroci znajo prirejati 1–1, kako si predstavljajo znakovni zapis števil ali 

zapis s pikami in črtami ter ali znajo računati z nestandardnimi enotami.  
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 ll. TEORETIČNI DEL 

 

1. ZAČETKI MATEMATIKE 

 

1.1. PRIREJANJE 

 

Iskrić, Ferbar, Čepič, Bagotinšek (2003) pravijo, da je prirejanje 1–1 operacija na 

dveh množicah. V matematiki je definirana kot funkcija ali (bijektivna) preslikava dveh 

množic druga v drugo (prav tam). Povezovalno pravilo izraža relacijo med 

sestavinami obeh množic. Otroci v vrtcu največkrat prirejajo: lev čevelj na levo nogo, 

prirejanje parov v igri spomin, določen stol za določanega otroka … Prirejanje 1-1 je 

osnova za štetje. Zato že naši daljni predniki niso mogli preskočiti te dejavnosti. 

Najprej so se morali naučiti prirejati, šele nato si izmisliti števila in jih prirejati določeni 

množici predmetov (Bentley, 2010, str 15). 

 

Matematika se je začela razvijati in tako so prva ljudstva posegla po prirejanju 1–1. 

Lovci so za vsako ujeto žival naredili zarezo na palici ali pa kar na kosti odmrle živali. 

Ko so pastirji gnali na pašo svoje živali, so za vsako žival, ki je odšla ven iz ograde, 

prestavili en kamen. Tako so vedeli, koliko živali je čez dan na prostosti. Ob mraku, 

ko so se živali začele vračati, je pastir vsak kamenček prestavil na drug kup, in tako 

vedel, ali je kašna žival ostala zunaj. Ko je preštel, koliko kamnov mu je ostalo, je 

vedel, koliko živali mora še poiskati. Če pa so živino zapisovali z zarezami na 

živalske kosti, so to kost poimenovali rovaš (Kulundžić, 1967, str. 32). 

 

Potrebe po prirejanju so se pojavile tudi v času trgovanja, ko so pastirji uporabljali 

rovaše, na katerih so preverili količino prevzete živine. Le te so uporabljali tudi za 

vodenje rezultatov pri preprostih igrah, razrednih volitvah in ostalih preprostih rečeh. 

To so bile preproste črtice, vrisane na živalsko kost. Slabost tega je bila, da je bilo 

lahko teh črtic zelo veliko in so bile težko berljive oziroma prepoznavne. Kasneje so 

ta sistem izboljšali in si za določeno število izmislili nov simbol, ki je bil seveda krajši 

in preprostejši od dolgega zapisa števil (Berlinghoff, 2008, str. 71). 
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Slika 1: Rovaš. 

 

Že prvi ljudje so morali razmisliti, koliko mamutov morajo ubiti, da bo zadostovalo za 

njihovo pleme. Ženske nabiralke so morale vedeti, koliko sadežev morajo nabrati, da 

bo vsak član plemena dobil vsaj enega. Za moške je bilo takrat že zelo pomembno, 

da so znali določiti koliko mož šteje njihovo pleme, da so tako lahko vedeli, kateremu 

plemenu se lahko uprejo in kateri so številčnejši. To vse so bili začetni dejavniki, ki so 

vplivali na to, da se je začelo razvijati poljedelstvo, obrt, trgovina in tehnika, kar je 

posledično vplivalo na razvoj matematike (Struik, 1978, str. 9).  

 

1.2. MERJENE Z NESTANDARDNIMI ENOTAMI 

 

Z razvojem človeštva so ljudje razvijali tudi druge veščine, kot na primer merjenje. A 

takrat še niso poznali pripomočkov, ki bi jim to delo olajšalo. Zato so posegli po 

možnostih, ki so jih imeli okoli sebe in to je bilo največkrat njihovo lastno telo. Tako 

so si izmislili nestandardne enote kot so: palec, noga, komolec, korak, ped in različne 

velikosti posod (galona) ter palica, ki predstavlja določeno enoto (Vilčnik, 2012). 

 

Zaradi razvoja človeštva so morali poseči po merjenju polja in ugotoviti, koliko 

delavcev je potrebnih, da obdelajo tako površino. Na trgih jih je zanimala prostornina 

košar, ki pa so kasneje kar same veljale za določeno mersko enoto. To jim je prineslo 

tudi veliko problemov, saj niso bile vse košare enako velike, tako so se pojavile 

težave pri pretvarjanju. Takrat so na pomoč priskočili pisarji, ki pa so imeli veliko 

dela, da so rešili te težke aritmetične operacije (Berlinghoff, 2008, str. 12–13).  
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1.3. ŠTEVILA SKOZI ČAS 

 

Brez merjenja, računanja in zapisovanja števil ne bi mogli raziskovati sveta in s tem 

se znanost nebi mogla razvijati (Ball, 2010, str. 7).  

 

Na Bližnjem vzhodu se je pisava začela razvijati 5000 let pred našim štetjem in prav 

tako zapis števil (Berlinghoff, 2008, str. 12). Nekateri znanstveniki so ugotovili, da so 

se števila pojavila že več tisoč let prej kot pisava. Nekateri ljudje so nepismeni, 

ampak poznajo preprosto računanje (Knapp, 1999, str. 4). Tako lahko ugotovimo, da 

so števila pomembnejša od pisave, saj so števila najpreprostejši in najbolj razširjeni 

svetovni jezik (Knapp, 1999, str. 4).  

 

Nihče zares ne ve, kako se je začela razvijati matematika, kako so prva ljudstva 

določila pojem število. Tudi nobena filozofija nam ne mora dati popolnega in 

zadovoljivega odgovora na to vprašanje. Matematiki mislijo, da je začetek pojma 

število dalo matematiki tudi njen najgloblji širši temelj. Včasih je bila matematika in 

število za ljudi nekaj zelo abstraktnega (Devidé, 1984, str. 17). 

 

Ljudje primitivnih ljudstev so že zelo zgodaj čutili potrebo po pojmu število, po štetju. 

Tudi prva ljudstva, ki so se ukvarjala z lovom, so morala znati prešteti, koliko ljudi živi 

v njihovem plemenu in posledično, koliko živali morajo ujeti, da bodo vsi siti. Kasneje 

so se ljudje nehali preseljevati iz pokrajine v pokrajino in so se začeli ukvarjati s 

poljedelstvom in živinorejo. Takrat so morali že znati šteti govedo, da so lahko vedeli, 

koliko glav so gnali na pašo in koliko se jih je od tega vrnilo, ali so se izgubile ali 

poginile (Devidé, 1984, str. 18–20).  

 

1.3.1. RAZVOJ ŠTEVIL PRI POSAMEZNIH CIVILIZACIJAH 

 

EGIPČANSKI HIEROGLIFI 

Stari Egipčani so uporabljali dva številska sestava. Enega so uporabljali za pisanje 

na papir in drugega za pisanje na kamen. Oba sta temeljila na številu deset 

(Berlinghoff, 2008, str. 13). Tak zapis števil so začeli uporabljati tisoč let kasneje, ko 

so Sumerci že uporabljali desetiški klinopis (Knapp, 1999, str. 8). Najpogosteje so 
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uporabljali prvi in najpreprostejši zapis števil tako, da so seštevali posamezna 

izstopajoča števila. Uporabljali so desetiški sistem, pomagali so si s štetjem na roke. 

Tako so si določili zamenjavo za eno, za deset, sto, tisoč itn. Če so morali zapisati 

število 413 859, so uporabili hieroglifsko pisavo; štiri kuščarje za štiristo tisoč, en prst 

za deset tisoč, trije listi lokvanja za tri tisoč, osem zvitih vrvi za osemsto, pet podkev 

za petdeset in devet črt za devet. Ta zapis števil je podoben oziroma enak zapisu 

rimskih števil (Devidé, 1984, str. 39).  

 

 

Slika 2: Egipčanski zapis števil. 

 

Njihov zapis števil je bil težko berljiv, zapisljiv in dolg za branje oziroma odčitavanje. 

Med zapisovanjem so se lahko velikokrat zmotili, kar pa ni bilo zelo praktično. 

Kasneje, ko so v Egiptu začeli graditi veličastne piramide, so potrebovali natančne in 

hitre izračune v gradbeništvu. To je bil vzrok, da so takrat ta sistem postopoma 

poenostavili (Knapp, 1999, str. 8). 

 

RIMSKA ŠTEVILA 

Stari Rimljani imajo seštevalno-odštevalni sistem. Zapis, ki so ga uporabljali za 

pisanja števil, je tak, kot ga poznamo še danes: 1 – I, 10 – X, 100 – C, 1000 – M, 5 – 

V, L– 50, D – 500. Ta sistem ima dve dobri lastnosti. Prva je, da so si izmislili zapis 

za petkratno število, in tako so številko štiri zapisali tako: namesto znakov so zapisali 

znak za število pet in nato pred njega postavili znak za eno enoto, kar je predstavljalo 

število štiri. Drugo pa, da je odštevalni sistem bolj uporaben za pisanje, saj je krajši 

(Devidé, 1984, str. 40). Zanimivo pri tem zapisu števila je to, da lahko veliko ali malo 

število zapišemo na zelo podoben način: npr: 604 se rimsko zapiše DCIV in število 

69 se zapiše LXIX. Števili se med seboj količinsko zelo razlikujeta, a če uporabimo 

rimsko pisavo, za oba zapisa potrebujemo štiri znake (Knapp, 1999, str. 10). 
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Rimski zapis števil uporabljamo še danes, velikokrat je uporabljen na tarok kartah ali 

na stenskih urah … Ker je bil tak način pisanja krajši, so zanj porabili veliko manj 

časa in vedno več stvari so lahko vklesali v kamnite plošče. Imel je tudi negativne 

posledice – za nevešče bralce je bil ta zapis števil težje pregleden in bralci so se 

lahko zelo hitro zmedli (Devidé, 1984, str. 40). Pojavile so se tudi nekatere težave. 

Nekateri simboli za števila so bili enaki kot simboli za črke. To je seveda pripeljalo do 

velikih težav, saj so včasih težko ugotovili, ali zapisujejo števila ali besedo (Knapp, 

1999, str. 9). 

 

MEZOPOTAMIJA – BABILONCI , SUMERCI IN NJIHOV KLINOPIS 

Babilonci so uporabljali seštevalno-odštevalni sistem. To se še danes vidi pri 

odčitavanju ure, saj rečemo, da je ura petnajst do šestih. S tem pa mislimo, da še 

petnajst minut manjka, da bo ura odbila šest. V življenju odštevamo veliko stvari npr.: 

štiri, tri, dva, ena, novo leto … (Devidé, 1984, str 57–62). 

Babilonska matematika se je začela razvijati ob vsakodnevnih dejavnostih. Morali so 

znati izračunati vse, kar jim je pomagalo pri izvajanju oblasti. Začeli so se razvijati 

različni poklici, kot so glasbeniki, pisarji ... Prav tako so si matematični virtuozi zadali 

težke zapletene probleme in jih reševali vsak dan (Berlinghoff, 2008, str. 15). 

 

Za štetje so uporabili seksagezimalni ali šestdestiški sistem, katerega osnova je 

število šestdeset. Tak sistem so verjetno uporabili zaradi astronomskega opazovanja. 

Bili so prvi, ki so uporabili pozicijski sistem pisanja števil, kar pomeni, da je število 

samo imelo drugačen pomen glede na pozicijo, na kateri je bilo zapisano. 

Šestdestiški sistem ni bil tako preprost, saj so si morali izmisliti 59 znakov. Babilonci 

pa so to rešili drugače. Vsako število so zapisali z dvema vrstama znamenj. Z enim 

navpičnim ozkim vtisom klina za vsako enico in z enim topim vtisom klina za vsako 

desetico. (Devidé, 1984, str. 57–62). Kot navaja Knapp, 1999, so prav ta sistem 

zapisa števil iznašli Sumerci, kar seveda ni bilo enostavno. Uporabili so simbole 

klinaste oblike, odtisnjene s kamnom v mokro glino. Glede na njihov položaj so 

določevali, ali simbol predstavlja enico ali desetico (Knapp, 1999, str. 7).  
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Slika 3: Vodoravni in navpični klinasti simboli. 

 

Ali drugače povedano: posamezne številke šestdesetiškega sistema so zapisovali 

seštevalno v desetiškem sistemu. Čeprav se nam lahko zdi njihov sistem težak, je bil 

za njih nazoren in preprosto berljiv. Tak način pisanja so Babilonci uporabljali že pred 

4000 leti, vendar so imeli tudi eno pomanjkljivost, saj niso imeli znaka za zapis števila 

0. To jim je pri zapisovanju števil in računanju povzročilo velike težave. Na začetku 

so težavo rešili tako, da so med števkami pustili večji prazen prostor, ki je ponazoril 

število 0. Šele veliko kasneje so določili znamenje za to število (Devidé, 1984, str. 

57–62). 

 

MAJEVSKI DVAJSETIŠKI SISTEM 

Maji so za svoj čas, 300 let pred našim štetjem, imeli zelo razvit številski sistem. Bil je 

tako dobro razvit, da so z njim lahko računali tudi astronomijo. Števila so zapisovali z 

mestnimi vrednostmi, to pomeni, da je vsaka števka določena glede na mesto, kjer je 

zapisana. Ta način jim je omogočil, da so lahko zapisovali tudi velika števila in 

posledično z njimi tudi računali (Šprajc, 2000b, str. 24). Tako kot je večina ljudstev 

uporabljala desetiški sistem, nekateri šesdesetiškega, so Maji uporabljali dvajsetiški 

sistem. Razlog takemu sistemu je človeško telo, saj imamo na rokah in nogah skupaj 

dvajset prstov. Njihov številski sestav je bil zelo podoben babilonskemu sestavu. Obe 

civilizaciji sta uporabljali simbol pike in črte (Berlinghoff, 2008, str. 74). 
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Slika 4: Majevski zapis števil. 

 

Pri zapisu števil so uporabili simbol, ki je ponazarjal število nič, piko, ki je 

predstavljala eno enoto, in vodoravno črto, ki je predstavljala pet enot. Kot že vidimo, 

se tukaj pojavi število nič. Zelo malo civilizacij je v tistem času poznalo število nič. 

Ena izmed redkih civilizacij, ki je tudi poznala število nič, so bili Feničani in ravno od 

njih smo mi prevzeli to število. Mi danes števila zapisujemo od leve proti desni, Maji 

pa so jih zapisovali od zgoraj navzdol (Berlinghoff, 2008, str. 74). 

 

KITAJSKA IN JAPONSKA 

Kitajci so števila zapisovali z vodoravnimi ali navpičnimi črtami. Tri vodoravne črte so 

predstavljale število 3. Ena vodoravna črta in ena navpična črta,  ki se med seboj 

sekata, predstavljata desetico. Združena simbola predstavljata število 30. Kasneje so 

bili Kitajci primorani prevzeti števila, ki jih uporablja celotno prebivalstvo, saj njihovi 

znaki niso bili primerni za zahtevnejše računanje (Knapp, 1999, str. 8). 

 

 

Slika 5: Kitajski zapis števil. 
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Seštevalno množični sistem še danes uporabljajo na Kitajskem in Japonskem. Ta 

sistem ima tudi eno pomanjkljivost, potrebujejo namreč posebne izstopajoče se 

simbole za posamezne velike številke, kot so na primer potenca na števila, njihovi 

večkratniki … Zaradi take velike množice števil si mi ne moremo vedno znova 

izmišljevati novih znakov. Zato so problem rešili tako, da je določen znak imel 

drugačen pomen glede na pozicijo, kjer je bil postavljen oziroma zapisan. Seštevalno 

pozicijska pisava nam omogoča zapisovanje tudi največjih števil s samo desetimi 

znaki: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9 (Devidé, 1984, str. 41). 

 

INDIJA  

Indijci so prvi, ki so iznašli za vsako število svoj simbol. Ta števila so zelo podobna 

našim številom danes. Arabci so indijska števila preoblikovali v števila, ki jih poznamo 

danes (Knapp, 1999, str. 9). Ko so arabski trgovci potovali okoli sveta, so v Indiji 

spoznali, da imajo zelo praktičen zapis števil. Počasi se je ta zapis števil razširjal s 

pomočjo islama vse do Maroka, Pirenejskega otoka in tako prišel v Evropo (Razpet, 

2015, str. 3). 

 

V Indiji se je vse bohotilo, njihova narava, arhitektura, prebivalstvo in živalstvo. 

Nagnjeni so bili k pisanosti in bogastvu, kar pa se je posledično kazalo tudi v ljubezni 

do velikih števil (Devidé, 1984, str. 94). 

 

Indijci so iznašli število nič. Skoraj povsod po svetu prevladuje, da število nič 

zapisujejo z krogom, piko ali majhnim karom. Tak znak nam da vedeti, da je nekaj 

prazno, da nečesa ni. Dolgo časa so potrebovali, da so ugotovili, da število nič 

prikazuje nekaj česar ni, a je kljub temu število. Kasneje so vpeljali tudi druga 

negativna števila (Razpet, 2015, str. 4). V Mezopotamiji so Babilonci prvi namesto 

ničle pustili prazen prostor, kar seveda ni bilo najbolj praktično, saj večkrat niso 

vedeli, ali je to presledek ali število nič. Zato se danes ne ve natančno, ali je indijska 

ničla povezana z mezopotamskim praznim prostorom. V Indiji se je število nič 

verjetno razvilo tudi zaradi filozofskega pomena, kar je dalo številu nič velik pomen. 

Ta pojem se je povezoval z indijsko nirvano (Devidé, 1984, str. 94). 
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GRČIJA 

Grki so za zapis abecede uporabljali simbole oziroma črke, ki jih uporabljamo še 

danes pri geometriji, ko označujemo kote ali določamo stranice pri likih. Včasih grško 

abecedo uporabljamo pri zapisovanju neznank v enačbi. Grški zapis abecede prav 

tako uporabljamo za zapis števil. Naj naštejem nekaj primerov: alfa – 1, beta – 2, 

gama – 3, delta – 4 … Ta zapis števil je lahko predstavljal težave, saj včasih niso 

vedeli ali zapisujejo števila ali črke (Knapp, 1999, str. 9).  

 

 

1.4. POIMENOVANJA IN ZNAMENJA ZA ŠTEVILA 

 

Razvoj števil je potekal od neznanega k znanemu. Tako kot so ljudje imeli potrebo po 

zapisovanju svojih misli, so imeli tudi potrebo po zapisovanju količin, zaporedij, 

razdalji … (Kulundžić, 1967, str: 120). Najprej so ljudje počasi razvijali postopek 

štetja, zaradi tega so si morali izmisliti izraze, s katerim so posamezna števila 

poimenovali. Kasneje je zaradi tega prišla potreba po zapisovanju števil. Na koncu so 

tako nastala posebna znamenja oziroma simboli za števila. Tako so se začele 

razvijati prve civilizacije, danes še vedno tako poteka razvoj pri primitivnih ljudstvih 

(Devidé, 1984, str. 17). Prvi zapisi števil so nastali kar v pesek ali po zemlji, kasneje 

so zapisovali na skalne stene ali v kosti odmrlih živali (Knapp, 1999, str. 6). 

 

Postopek štetja in zapisovanja se je začel razvijati zelo preprosto in logično. Če je 

bilo število ena, so preprosto narisali en znak ali eno potezo. Število dve so ponazorili 

z dvema potezama, tri s tremi potezami itd. Tako zapisovanje je bilo zelo zamudno in 

nepregledno. Zato so kasneje za število pet uporabili zapis štirih pokončnih črtic in 

zadnjo peto, ki seka vse ostale, to je bil pregleden znak. Tak zapis uporabljamo še 

danes (Devidé, 1984, str. 20). Tako so se kasneje začeli razvijati tudi posamični 

simboli za določene vrednosti. Najbolj razširjena pisava števil je arabska. Tak zapis 

števil poznajo po celem svetu – tudi tista ljudstva, ki ne poznajo naše razširjene 

pisave latinice (Knapp, 1999, str. 5). 

 

Različne civilizacije so zapisovala števila na različne načine. Egipčani so uporabili 

slikovni zapis števil. Določena slika (hieroglif) je predstavljala svojo vrednost. Maji so 
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uporabljali pike in črte, ter tako zapisali števila. Vsaka pika je predstavljala enico, štiri 

pike so prikazovale število 4. Ko pa so želeli napisati število 5, so narisali vodoravno 

črto; dve taki črti sta prikazovali desetico (Berlinghoff, 2008, str. 72–74). 

Neko afriško pleme Pigmejcev šteje tako:1 – a, 2 – oa, 3 – ua, 4 – oa-oa, 5 – oa-oa-a 

in 6 – oa-ao-oa …  

Indijanci so šteli tako: 

2 Dva prsta 

5 Ena roka 

7 Dva prsta na drugi roki 

10 Obe roki 

11 En prst na nogi 

15 Cela noga 

18 Tretji prst na drugi nogi 

20 En Indijanec 

(Devide, 1984 ) 

 

Arabska števila so počasi nastajala v Indiju  pod starogrškimi in babilonskimi vplivi. 

Tam so nastale prve številke za števila od 1 do 9, v obdobju med 3. stoletjem pred 

našim štetjem in 6. stoletjem po našem štetju pa so jih Arabci prinesli v Evropo. 

Podobnost naših števil z drugimi narodi se kaže tudi v tem, da so vsa števila 

napisana podobno. Število 1 je napisano z eno potezo, 2 z dvema potezama in 3 s 

tremi. To nam dokazuje, da so vsa naša števila nastala že zelo zgodaj, ko smo živeli 

še v skupni pradomovini (Devidé, 1984, str. 34). 

 

1.4.1. TRIJE PRIMERI ŠTEVILSKI SISTEMOV 

 

Zaradi napredka v kmetijstvu, gradbeništvu in astronomiji so ljudje posegli po večjih 

številih. Tako velikih števil niso mogli več zapisovati na preprost način. Začeli so se 

izoblikovati različni številski sistemi (Devidé, 1984, str. 39). 

 

Stari Egipčani so imeli najpreprostejši način pisanja tako, da so seštevali posamezna 

izstopajoča števila. Imeli so določene znake, ki so spadali na posamezno pozicijsko 

mesto v številki. In tako so za vsako pozicijo narisali toliko znakov, kolikor jih je bilo 
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potrebnih (Devidé, 1984, str. 39). Uporabljali so desetiški sistem števil. Ta je bil 

najpreprostejši, saj je bil osnovan na številu vseh prstov na obeh rokah. Za vsako 

večmestno število so uporabili nov simbol (Knapp, 1999, str. 12). 

 

Tudi stari Rimljani so uporabljali desetiški sistem, ki pa je bil nekoliko težji. Ni samo 

seštevalni sistem, tako kot pri Egipčanih, temveč gre za seštevalno-odštevalni 

sistem, ki ga poznamo še danes. To so rimske številke, ki so zapisane na tarok 

kartah. Določene črke določene vsote npr.: 1 – I, 10 – X, 100 – C, 1000 – M, 5 – V, L 

– 50, D – 500 (Devidé, 1984, str. 40). 

 

V Mezopotamiji so uporabljali klinopis, na glinene plošče so zapisovali tope in ostre 

vtise. Uporabljali so šestdesetiški sistem. Zapis klinov je bil za njih zelo preprost in 

berljiv. Njihova pomanjkljivost je bila, da niso imeli določenega znaka za število nič, a 

kasneje so to napako odpravili (Devidé, 1984, str. 41). Šestdesetiški sistem jim je bil 

v veliko pomoč, ko so računali stopinje kroga. Vsak krog ima 360 stopinj, polovica 

kroga vsebuje 180 stopinj itd. Ko pa računamo čas, tudi uporabljamo šestdesetiški 

sistem. Vsaka ura ima 60 min in vsaka minuta ima 60 sekund (Knapp, 1999, str. 12). 

 

1.5. ZAČETKI RAČUNANJA 

 

Najprej se je človek naučil šteti, števila zapisovati in jih urejati v pravilnem zaporedju. 

Nato se je pojavila težnja po računanju. Seveda so najprej začeli z najpreprostejšimi 

računskimi operacijami, kot sta seštevanje in odštevanje (Devidé, 1984, str. 47). 

 

Začetki seštevanja so se začeli s štetjem »na prste«. Tako so lahko ljudje seštevali in 

odštevali manjša števila. Pripomoček, ki so ga pri tem rabili, so imeli vedno pri sebi. 

Na prste računamo še danes. Ko so hoteli seštevati večja števila, pa kmalu prsti niso 

več zadovoljevali potreb. Zaradi tega so se začele razvijati prve naprave, s katerimi 

so si pomagali računati (Devidé, 1984, str. 48–54). Tak pripomoček se imenuje 

abakus. Osnovan je na številu deset, ki ne potrebuje nobenega zapisa ali simbolov, 

saj je že iz njega samega razviden rezultat. Odgovor, ki ga želimo, je razviden iz 

kroglic, ki se premikajo po žicah (Knapp, 1999, str. 6). Razvili so ga v različnih delih 
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sveta: v Stari Grčiji, Rimu, Mehiki, Peruju. Danes imamo še ohranjenih nekaj takih 

računal: salminski abakus, rimski bronasti abakus, kitajski abakus … (Devidé, 1984, 

str. 49).  

Danes na Japonskem še vedno uporabljajo soroban. Turisti to lahko vidimo na 

vsakem uradu, trgovini pošti in še kje. Domačini, ki ga še vedno uporabljajo, znajo 

nanj zelo hitro računati. Ima kar nekaj prednosti: je cenejši, ne more se pokvariti in ko 

zmanjka elektrike, ga še vedno lahko uporabljajo (Devidé, 1984, str. 48–54). 

 

 

Slika 6: Soroban. 

 

 

 

2. MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, v katerem so zapisani predlogi in rešitve 

za področje predšolske vzgoje v vrtcih. Ta dokument na eni strani poskuša obdržati 

slovensko tradicijo na drugi strani pa se trudi uvesti najnovejše vzgojne pristope, da 

bi s tem nadgrajevali delo v vrtcih (Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 7). 

 

Kurikulum za vrtce je bil sprejet leta 1999. V njem so zapisana temeljna načela 

vzgoje in cilji predšolske vzgoje. Dokument je razdeljen na šest področij dejavnosti, ki 

jih mora vključevati vzgojno delo v vrtcu. Ta so: jezik, gibanje, umetnost, družba, 

narava in matematika. (Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 7).  

 

Kurikulum za vrtce za področje dejavnosti matematika opisuje: matematiko v 

otrokovem življenju, globalne cilje, cilje primeri dejavnosti za prvo in drugo starostno 

obdobje in vlogo odraslih pri vsem tem (Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 64–75). 
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V Kurikulumu za vrtce so za področje matematike navedeni globalni cilji. To so: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja,  

- razvijanje matematičnega mišljenja,  

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 

- razvijanje matematičnih spretnosti (Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 64). 

 

Zapisani so tudi konkretni cilji: 

- 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 razvije miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje, 

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

- otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

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

- otrok klasificira in razvršča, 

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

merili in enotami (Kurikuluma za vrtce, 1999, str. 64–65). 

 

3. ORGANIZIRANJE MATEMATIČNIH IZKUŠENJ V VRTCU 

 

3.1. UČENJE MATEMATIKE 

Matematika je veda, ki se ji ne more izogniti noben človek. Otroci se matematičnega 

mišljenja največ naučijo s sodelovanjem v različnih matematičnih izkušnjah. Te pa 

lahko doživijo v vsakodnevnem življenju. Ko otrok zjutraj vstane in si obuje copate, 

spoznava, katera je leva in desna noga, ob tem prireja eden enemu; en copat na eno 

stopalo. Na poti v vrtec spoznava različne barve avtomobilov in jih lahko prešteva. Ko 

doma z družino obedujejo, spoznava sedežni red in kasneje že zna prirejati, kateri 

stol pripada očetu, materi, njemu oz. komu drugemu. 
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Matematika se pojavi vsakodnevno v vrtcu, kljub temu, da je nismo načrtno izvajali v 

vodeni dejavnosti. Prek prikritega kurikuluma otroci večkrat dnevno ponovijo štetje, 

prirejanje in razvrščanje. Vsakič, ko zamenjamo nek večji prostor v vrtcu ali na 

igrišču, vedno preštejemo vse otroke. Ko jemo kosilo, za vsako vrsto pribora ponovno 

preštejemo, koliko česa potrebuje določena miza. Pri pripravi na počitek otrok točno 

ve, kako so razporejeni ležalniki. Ko pa se v vrtcu igra z vsakdanjimi predmeti ali 

igračami, jih razvršča, opisuje, in prešteva (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64).  

 

Otrok prek matematike pridobiva pomembne izkušnje, spretnosti in znanja. Z 

matematiko se srečuje tako v vrtcu, šoli in doma. S tem pridobiva možnosti, da 

spozna matematiko v celotnem obsegu. Pri tem moramo seveda poznati in 

upoštevati otrokov interes, izkušnje, predznanja in potrebe. Otrok je vesel, ko najde 

rešitev, zato praviloma išče nove in nove situacije, ki so vsakič znova izziv za 

preizkušanje njegove rešitve problema ter potrditev njegovega načina in smeri 

razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64).  

 

Vloga vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja in ostalih odraslih udeležencev pri izvajanju 

matematičnih dejavnosti je, da poiščejo vez z vsakdanjim življenje v vrtcu in doma. 

Otrok mora ob reševanju matematičnih vsebin začutiti zadovoljstvo, da bo tudi 

kasneje v osnovni šoli rad reševal matematične problem (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 72).  

 

V prvem starostnem obdobju mora biti matematična dejavnost krajša, kasneje pa 

seveda vedno daljša. Naloga vzgojitelja je, da presodi dolžino aktivnosti glede na 

podlagi odziva otrok (Japel, Pavelšič, 2010, str. 180). 

 

Matematične izkušnje v vrtcu organiziramo tudi na drugi način, lahko jih povežemo z 

vsemi ostalimi področji, ki jih najdemo zapisane v Kurikulumu za vrtce.  Prek jezika 

se otrok matematično izraža. Z umetnostjo se matematika povezuje, kadar 

razlagamo: ritme v glasbi,  perspektivo v likovni umetnosti in kadar otroci prosto 

plešejo po prostoru (Japel, Pavelšič, 2010, str. 192). Kot pravi tudi Devide (1984, str. 

10): »Če je v matematiki prostor tudi za domišljijo in ustvarjalnost, ne le za logiko in 

analizo, če matematika ni samo znanost, ampak tudi umetnost …«  
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Ko spoznavamo določene eksperimente, naravne pojave ali splošne lastnosti 

predmetov, se med seboj zelo prepletata področje matematike in naravoslovja. Ko se 

gibamo v telovadnici, povečini uporabljamo matematične izraze, da otrokom 

predstavimo, katero nalogo naj naredijo: tečemo v krogu; postavite se v kolono ali 

vrsto; postavimo se v pare, skupine; splezamo pod klop, na klop … Otroci se združijo 

v skupine in pridejo do logičnega zaključka oziroma sklepa. Tako se otroci družijo in 

se socializirajo (Japel, Pavelšič, 2010, str. 192). 

 

3.1.1. PROJEKTNO DELO 

 

Projektno delo je med prvimi oblikoval William Head Kilatrick v začetku 20. stoletja 

(Kranjc, 2011, str: 93). Do danes se je njegov način dela že zelo spremenil. A bistvo 

je ostalo enako. V projektnem delu morajo biti vključeni vsi od načrtovanja, do 

izvedbe samoevalvacije (Kranjc, 2011, str. 93). V Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2000) je projekt definiran kot: »kar določa, kar se misli narediti in kako naj se 

to uresniči«. 

 

Projekt razdelimo na tri ravni. V prvem delu najprej podamo pobudo za določeno 

temo projekta. Nato si zastavimo jasne in dosegljive cilje ter opredelimo, s kakšnim 

postopkom bomo to dosegli. V drugem delu se lotimo načrtovanja projekta. Natančno 

določimo vse dejavnosti projekta. V zadnjem, tretjem delu pa uresničimo predhodno 

zadani načrt. Ko dosežemo cilje, smo uspešno opravili projekt (Novak, 2009). 

 

Poznamo več vrst projektov (Kranjc, 2011, str: 93): 

- Projekt vzgojitelja: Za tak projekt je značilno, da si vzgojitelj sam izbere 

določeno temo. Projekt pripravi sam, pri tem pa upošteva otrokov razvoj. 

- Projektno delo za prvo starostno obdobje: Vzgojitelj ob pomoči staršev 

organizira vse faze projekta, otroci sodelujejo samo pri izvedbi. 

- Projektno delo za drugo starostno obdobje: Vzgojitelj okvirno določi cilje in 

temo projekta. Z otrokovo pomočjo izvede projekt v celoti. 

- Projekt na pobudo otrok: Otroci predlagajo temo projekta (prav tam). 
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Projektno delo razdelimo na šest etap, ki si med seboj sledijo v smiselnem zaporedju: 

(Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009).  

- Prva etapa: iniciativa ali pobuda. Tukaj se projektno delo začne. Pobudo lahko 

poda vzgojitelj, otroci sami, njihovi starši ali pa nek dogodek/situacija.  

- Druga etapa: skiciranje projekta ali idejna skica. Najprej razčlenimo temo na 

posamezne podteme in določimo okvirne cilje. Običajno to etapo zapišemo v 

miselnem vzorcu. Otroke pri tej etapi spodbujano z vprašanji ali jim ponudimo, 

naj ideje narišejo. Delo izvajamo v vrtcu, naravi, muzeju … 

- Tretja etapa: načrtovanje izvedbe. Tukaj si opredelimo jasne odgovore na 

vprašanja: kdo bo sodeloval, kaj bomo delali, zakaj želimo doseči rešitev, kako 

bomo prišli do odgovorov, kje se bo projekt izvajal, kako se bomo naloge lotili.  

- Četrta etapa: izvedba načrta. To je najobsežnejša in tudi najbolj pomembna 

etapa. Je glavni del projekta. Naloga vzgojitelja je, da pri tem spodbuja otroke 

z raznimi podvprašanji, jih spodbuja, pohvali, vzdržuje pozitivno vzdušje in se 

tudi zabava z otroki, če se to sproži spontano. 

- Peta faza: predstavitev rezultatov oz. sklepni del. Vsi udeleženci v projektu 

predstavimo rezultate, se pravi vzgojitelj, otroci ali starši. To so lahko zgodbe, 

slike, izdelki … 

- Šesta faza: ovrednotenje dosežkov in izvedbe projekta – evalvacija. 

Ovrednotimo delo in celotni projekt. Vprašamo se, ali smo zadovoljni s 

potekom in zaključnim izdelkom. Evalviramo tudi otroke oziroma njihovo 

počutje med projektom samim (prav tam). 

 

3.2. HEJNYJEVI PRINCIPI UČENJA MATEMATIKE 

 

Profesor Milan Hejny je s svojimi sodelavci leta 1974 osnoval popolnoma novo 

metodo učenja matematike. Poučeval jo je na popolnoma netradicionalen način. 

Temelji na dvanajstih načelih, ki razlagajo, da moramo otroke poučevati matematiko 

tako, da so oni aktivno vključeni v vsak del odkrivanja matematičnih pojmov in 

matematičnih zakonitosti. 
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V nadaljevanju bomo predstavili dvanajst načel, ki so zapisani na spletni strani H-mat 

(http://www.h-mat.cz/en/principles). Osredotočili se bomo na vidik vzgojitelja in 

predšolsko obdobje.   

 

- GRADNJA SHEME 

Pri tej metodi otrok utrdi in med seboj poveže različne sheme/predstave ter prek njih 

pride do sklepov ter splošnih vzorcev. Če vprašamo otroke, koliko oken imajo doma v 

hiši, tega odgovora ne znajo takoj povedati. Ko pa premislijo in si v glavi predstavljajo 

svojo hišo, lahko počasi preštejejo vsa okna. Takšna miselna shema običajno pri 

otroku nastane na spontan način, njena prednost pa je, da se shrani v dolgoročnem 

spominu. Ko otrok usvoji preproste miselne shem, se lahko osredotoči na bolj 

zahtevne probleme. 

 

- DELOVANJE V OKOLJU 

Ko otrok pozna okolje in se v njem počuti varno in sproščeno,  ne bo postal raztresen 

in zmeden, če se bo v njem srečal z neznano stvarjo. Osredotočil se bo na nalogo, ki 

jo ima pred sabo in se ne bo ukvarjal s koncepti, ki jih trenutno ne pozna. Otrok se 

različno počuti in odziva v vsakem okolju, s katerim se srečuje vsakodnevno (dom, 

pot z avtobusom/avtom, igrišče, vrtec …). Pri tem principu vzgojitelj upošteva različne 

učne stile in njegovo poznavanje delovanja otroškega uma. Otrok je preko tega 

motiviran, da vsakič eksperimentira vedno dlje. 

 

- MEDSEBOJNO POVEZOVANJE TEM 

V skladu s tem principom učencem ne predstavljamo izoliranih informacij in 

konceptov. Vsebine jim vedno predstavimo še v povezavi z drugimi temami, tako da 

si lahko otrok ustvari miselno shemo/predstavo in lahko snov smiselno umesti ter si 

jo tako bolje zapomni. Matematičnih pojmov ne predstavljamo posamično. Osvojimo 

različne strategije, prek katerih lahko postopoma pridemo do rešitve. Otrok si potem 

sam izbere tisto strategijo reševanja problema, ki njemu osebno najbolje ustreza in 

se pri njej počuti najbolj naravno.  

 

 

 

http://www.h-mat.cz/en/principles
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- RAZVIJANJE SAMOSTOJNEGA MIŠLJENJA 

Eden izmed glavnih motivov profesorja Hejnyja pri ustvarjanju novih tehnik in metod 

je ta, da bi otroke zavaroval pred tem, da bi drugi manipulirali z njim. Ravno zaradi 

tega razloga vzgojitelji pri tem principu ne uporabljajo standardnih že vnaprej 

pripravljenih metod, temveč bolj prisegajo na to, da otroke naučijo uporabljati logiko, 

diskutirati in evalvirati. Otroci se naučijo spoznati samega sebe in kaj je za njih 

najboljše oz. kaj je za njih najbolj primerno. Naučijo se sprejemati odločitve ter 

posledice teh odločitev. Skupaj z matematiko naravno odkrijejo tudi principe 

obnašanja in razvijejo moralnost. 

Pri učenju in raziskovanju so otroci spodbujeni, da sodelujejo z vrstniki, si med seboj 

pomagajo pri reševanju nalog, razvijejo občutek skupnosti in pripadnosti ter socialni 

čut do sočloveka. 

 Vloga vzgojitelja pri vzgoji in poučevanju je ključnega pomena. Če vzgojitelj 

prevzame dominantno avtoritarno vlogo, lahko pri otrocih povzroči efekt uporništva in 

neodobravanja. To povzroči negativne posledice pri otrokovem učenju in socialnem 

ravnanju. 

 

- PRAVA MOTIVACIJA 

Pri Hejnyjevi metodi so vsi matematični problemi avtomatično zasnovani tako, da 

otrok uživa, medtem ko jih poskuša razrešiti. Najboljša motivacija, ki jo ima lahko 

otrok, je notranja motivacija, in ne zunanja, ki je preko zunanjih faktorjev otroku 

vsiljena. Otrok naj poišče rešitve za probleme prek svojega lastnega truda. Paziti 

moramo, da otroku ne odvzamemo zadovoljstva osebnega uspeha, ki ga občuti, ko 

sam razreši problem. Prek skupinskega duha pripadnosti spodbujamo pohvalo, 

skupinske aplavze otroku, ki mu je uspelo (tudi tistemu, ki je do rešitve prišel kasneje 

kot ostali). 

 

- IZHAJANJE IZ IZKUŠENJ 

Otrokovo znanje gradimo na osebnih izkušnjah, ki jih le-ta pridobiva že od rojstva; 

doma, z starši, pri raziskovanju sveta okoli hiše, s svojimi vrstniki v peskovniku … 

Znanje gradimo na naravnih, konkretnih izkušnjah, ki so otrokom blizu, jih razumejo 

ter tako vgradijo v svojo miselno shemo. 
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Na primer: z otroki se lahko odločimo, da bomo ta dan škatli naredili »obleko«. Pri 

tem, ko otrok škatli izdeluje obleko, se spontano nauči, koliko robov ima kocka, 

kakšne so njene ploskve, koliko oglišč ima … 

 

- ZADOVOLJSTVO OB UČENJU MATEMATIKE  

Zadovoljstvo pri izvajanju bistveno pripomore k nadaljnjemu/prihodnjemu učenju. 

Izkušnje so jasno pokazale, da najbolj učinkovita motivacija izhaja iz otrokovega 

občutka uspeha ter iskrene sreče, da je razrešil zanj zahtevno nalogo. Ključ do 

uspeha leži v občutku napredka in v pohvali, spoštovanju in odnosu drugih ljudi do 

njegovih uspehov. Otroci, ki imajo takšne vrste motivacijo, običajno ne izkusijo 

»travm v matematiki«, ki so tako zelo značilne za tradicionalno izobraževanje.  

 

- OSEBNO PREDZNANJE 

Ko šestletnika prosiš, da iz palic zgradi kvadrat, ta običajno vzame eno palico, drugo 

palico, tretjo palico … in ker te še niso dovolj za izgradnjo kvadrata, vzame še četrto 

in tako pride do rešitve. Potem se odloči, da bo izdelal večji kvadrat. Vzame še več 

palic in zgradi večji kvadrat, pri tem pa začenja razumevati, da kadar koli bo 

želelpovečati kvadrat, bo moral vzeti še štiri dodatne palice. Ta princip govori o 

otrokovem osebnem znanju. Posameznik že ima svoje samostojno znanje, če pa 

ugotavlja naprej, lahko pride do posplošitve in odkrivanja zakonitosti. 

 

- VLOGA VZGOJITELJA 

. 

• Vzgojitelj naj bo prej svetovalec kot avtoriteta:  

Otrok naj sam ugotavlja zakonitosti, vzgojitelj pa naj ga pri tem usmerja in 

pripravi dejavnosti, ki spodbujajo odkrivanje in aktivno učenje. 

• Menjava vlog: 

Vzgojiteljem se je najtežje navaditi na to, da so otroci sami tisti, ki diskutirajo o 

problemu, saj mnogokrat predlagajo rešitve, ki so nepopolne ali celo napačne, 

ampak ravno takšne ugotovitve so ključne za nadaljnje razumevanje 

problema, ki ga otrok obdeluje. 

• Vzgojitelj spodbuja k razmišlanju: 
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Vzgojitelj naj se ne osredotoči na navodila, ko pripravlja dejavnost. Namesto 

tega naj raje premišljuje o tem, katere naloge bodo otroku najbolje pomagale 

razumeti nek koncept. Z otroki naj dela na različnih nalogah, ki so na različnih 

stopnjah razumevanja, saj se sposobnost otrok opravljanja neke naloge med 

seboj razlikuje. Osredotočijo naj se na ustvarjanje nalog, ki omogočajo 

različne stopnje kompleksnosti, ki ustrezajo vsem otrokom. 

 

- UČENJE IZ NAPAK 

Če bi otrokom prepovedali, da padejo, se ne bi nikoli mogli naučiti, kako hoditi. 

Delanje in analiziranje lastnih napak nam oblikuje globoke izkušnje, ki nam 

pomagajo, da si bolje zapomnimo določeno vedenje/znanje, ki smo ga usvojili. 

Otroke spodbujamo, da sami identificirajo svoje napake, mi pa jim razložimo, zakaj in 

kako je do teh napak prišlo. Če je med otrokom in vzgojiteljem vzpostavljeno 

zaupanje, ima otrok večji užitek pri opravljanju zadanih nalog. 

 

- PRIMERNI IZZIVI 

Vsak naloga naj bo primerna otrokovemu znanju. Naloge, ki jih ponudimo otrokom, 

naj vsebujejo različne variacije težavnosti. Če šibkejšim otrokom na tem področju, 

dopustimo, da rešujejo lažje naloge, izničimo strah, ki bi ga otroci lahko razvili do 

pouka matematike. Hkrati lahko s takšnim načinom omogočimo spretnejšim otrokom 

na tem področju, da razvijajo svoje možnosti ter dobivajo vedno znova izzive, 

primerne njihovi stopnji znanja. S tem vzdržujemo motivacijo vseh otrok. Naloga 

vzgojitelja je, da izbere naloge, primerne potrebam vsakega posameznika. 

 

- PODPORA IN SODELOVANJE 

Pri Hejnyjevi metodi otrokom ni treba čakati, da rešitev poišče vzgojitelj. Delujejo v 

skupinah, parih ali pa individualno. Vsak otrok ima možnost deliti z vsemi, kako je 

prišel do rešitve problema, in lahko svoje delo predstavi ostalim. Rešitev je mogoče 

poiskati prek, skupnega sodelovanja. Vzgojitelj ne predstavlja avtoritete, ki pove 

kateri odgovor je pravilen in kateri napačen.  
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lll. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Brez merjenja, računanja in zapisovanja števil ne bi mogli raziskovati sveta in s tem 

se znanost ne bi mogla razvijati. Znanstveniki so celo ugotovili, da so se števila 

pojavila že več tisoč let prej kot pisava.  

 

V projektnem delu želimo otrokom približati »Matematiko nekoč«, način odkrivanja 

vrednosti, števil in kasneje njihovega zapisa. Problem diplomskega dela je, da bomo 

s projektnim delom otrokom približali nekatere matematične vsebine. To bomo izvedli 

s pomočjo delovnega okolja in igro vlog, ki jih bo popeljala v svet naših prednikov. 

Sam projekt jih bo spodbujal k ustvarjalnemu mišljenju in samostojnosti pri 

raziskovanju in reševanju problemov. S tem pa naj bi se otroci naučili ali utrdili svoje 

znanje o prirejanju 1–1, zapisu števil in spoznavanju nestandardnih enot.  

 

Projekt – »Matematika nekoč« temelji na petih vodenih dejavnostih, ki vključujejo 

prirejanje, merjene z nestandardnimi enotami in zapisovanjem števil na različne 

načine.  

 

2. CILJI PROJEKTA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji empiričnega dela so naslednji:  

- izvesti projekt »Matematika nekoč«, ki vsebuje pet vodenih dejavnosti, s katerim 

bomo s pomočjo igre na tematiko matematike prvih civilizacij otrokom približali 

vsebine prirejanja, merjenja in zapisovanja števil;  

- predstaviti ugotovitve o izvedenem projektu, s katerim bomo približali začetke 

matematike otrokom, starim od 3 do 5 let.  
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Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji: 

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kako otrokom prikazati izbrane matematične 

vsebine skozi projekt »Matematika nekoč«, ki temelji na odkrivanju 

matematike v preteklosti? 

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Kako otroci razumejo izbrane matematične 

vsebine (prirejanje, merjenje in zapisovanje števil), če jim jih približamo skozi 

projekt »Matematika nekoč«? 

 

3. RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

Poleg tega smo uporabili še evalvacijsko študijo primera. Kritično bomo analizirali 

doseganje ciljev otrok in na podlagi analiz preverili učinkovitost projekta.  

 

4. OPREDELITEV VZORCA 

V okviru projekta »Matematika nekoč« smo izvedli pet vodenih dejavnosti, v skupini 

trinajstih otrok starih od 3 do 5 let. Od tega je bilo 6 deklic in 8 fantov. Za sodelovanje 

otrok pri projektu smo pridobili soglasje staršev za sodelovanje in fotografiranje. 

 

5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Otrokom smo matematiko v preteklosti oziroma začetke matematike predstavili prek 

projekta, ki je potekal na osnovi petih usmerjenih dejavnosti. Učne priprave za 

izvedbo projekta so priložene v prilogi. Dejavnosti so otroke spodbujale k odkrivanju 

razvoja matematike. Prek dejavnosti smo jim predstavili začetke matematike in na 

koncu vsake tudi z vprašanji preverili, ali so razumeli bistvo novih informacij, ki so jih 

bili deležni pri dotični usmerjeni dejavnosti. Pri prvi dejavnosti smo z otroki spoznavali 

načine prirejanja s kamenčki in z zarezami v vejo ali kost. Pri drugi dejavnosti smo 

spoznavali nestandardne enote. Nato smo spoznali majevski zapis števil in 

egipčanske hieroglife. Pri zadnji dejavnosti pa smo spoznali didaktične pripomočke, 

ki vsebujejo števila.  
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Podatke o otrokovem razumevanju ciljev vodenih dejavnosti smo preverili z metodo 

opazovanje z udeležbo opazovalke. Vzgojiteljica v praksi je bila aktivno vključena v 

proces celotnega projekta in je tako lahko opazovala potek dejavnosti in odzive otrok. 

Na koncu vsake vodene dejavnosti je izpolnila opazovalni list, na katerem je 

odgovorila na vprašanja, ki se nanašajo na otrokovo odzivnost.  

Na koncu vsake dejavnosti smo s skupino izvedli še skupinski intervju. Otrokom smo 

zastavili nekaj čisto preprostih vprašanj, s katerim smo preverili njihovo razumevanje. 

To je skupinski intervju, kar pomeni, da smo vprašali vse otroke naenkrat in nato 

počakali na njihove odgovore.  

Za izvedbo projekta smo uporabili vseh šest etap. Sama sem izvedla prve tri etape: 

pobuda projekta, skiciranje projekta in načrtovanje izvedbe. Od tu naprej pa so bili 

vključeni tudi otroci in njihova vzgojiteljica. Skupaj smo izvedli celoten projekt. Za 

sklepni del smo uporabili skupinski intervju, v katerem smo se prepričali, ali so se 

otroci kaj novega naučili. Na koncu sva z vzgojiteljico ovrednotili dosežke. Največji 

pokazatelj uspešnosti je bil, da so se želeli otroci še naprej igrati vse te dejavnosti, ki 

so jih v preteklem tednu spoznali. 

 

6. OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke smo kvalitativno obdelali. Po vsaki vodeni dejavnosti smo z 

vprašanji preverili otrokovo razumevanje. Na koncu vseh petih vodenih dejavnostih 

smo s skupino opravili kratek intervju, s katerim smo ponovno preverili razumevanje 

prirejanja 1–1, štetja, zapisovanja števil in merjenja. Opravljeno delo smo reflektirali 

po Hejnyjevih principih učenja matematike ter z vidika napredka otrok v razumevanju 

matematike.  

 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pripravili smo projekt, ki temelji na petih vodenih dejavnosti. Vsaka dejavnost je 

otrokom pričarala določen trenutek življenja prvih civilizacij, kako so uporabljali 

matematiko. Pri vseh dejavnostih smo preverili, ali otroci že znajo: prirejati, meriti z 

nestandardnimi enotami in zapisovati števila. Tisti, ki omenjene matematične prvine 

že poznajo, so jih utrdili, ostali pa so spoznali nekaj novega in se urili v tem.  
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Dejavnosti (učne priprave so v prilogi) smo poimenovali z naslovi:  

- Pastirci štejejo svojo živino, 

- Tržnica z nestandardnimi enotami, 

- Spoznavanje majevskega zapisa števil od 1 do 4, 

- Zapisovanje števil s simboli, 

- Števila danes. 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate in interpretacijo vseh petih vodenih dejavnosti 

in pri vsaki bomo podali še mnenje kritične opazovalke. Dejavnosti smo evalvirali po 

Hejnyjevih principih poučevanja. Vključili smo tudi lastna razmišljanja in analize 

kritične opazovalke posamezne dejavnosti. 

 

7.1. REFLEKSIJA DEJAVNOSTI: PASTIRCI ŠTEJEJO SVOJO ŽIVINO 
 
Vodena dejavnost se je izvajala v večnamenskem prostoru, ta pa se je spremenil v 
velik pašnik, na katerem so se pasle ovce in nato odšle nazaj na svoja ležišča. 
 

 
Slika 7: Začetek igre ovce in njihovi pastirji. 

 

Otroci so v vlogi ovac doživljali zadovoljstvo, hodili so po celem prostoru in 
premagovali različne ovire. Ko sta pastirja domov poklicala vse ovce, so se otroci 
lepo usedli na eno blazino in prijeli svoj kamenček v roke, tako je pastir dobro videl 
koliko kamenčkov je ostalo prostih. Ker je bilo to vedno majhno število, do 4, so vsi 
pravilno odgovorili. 
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Slika 8: Prikaz prirejanja enega kamna in enega ležišča. 

 

Otroci so med celotno dejavnostjo veliko razmišljali in se izpostavljali. Vsak krog sta 
bila dva otroka vodji, ki sta prevzela vlogo nad ovcami in sta morala na koncu še 
prešteti kamenčke. Nekateri so to nalogo želeli prevzeti večkrat, a sem jih morala 
ustaviti in spodbuditi tudi tiste, ki so manj pogumni. Skoraj vsi pa so se vedno radi 
skrili v hišico za manjkajoče ovce. 
Menim, da so bili otroci notranje motivirani, saj je skozi celotno vodeno dejavnost 
otroke same vleklo k reševanju problemov. Moja vloga oziroma vloga vzgojitelja je 
bila, da sem otrokom samo predstavila igro. Nato nisem imela veliko dela, na primer, 
da bi jih morala stalno spodbujati ali navduševati. Dejavnost sama jih je vlekla k 
rešitvam. Samo prvič sem vprašala, koliko ovčk jim manjka, in od takrat naprej so 
otroci sami začeli govoriti števila manjkajočih ovčk.  
 

 
Slika 9: Otroci poslušajo kratka navodila. 

 

Seveda so bila to preprosta števila od 1 do 4, ki jih otroci slišijo vsak dan. To so bila 
števila, ki niso presegala njihovih starosti. Uporabljajo jih vsak dan prek dnevne 
rutine, doma v pogovoru s starši. Dejavnost je bila fleksibilna, zato sem lahko 
spreminjala težavnost in mlajšim pastirjem odvzela samo eno ovco. Otroci so bili pri 
matematični dejavnosti zelo zadovoljni, saj so se želeli igrati še naprej. 
Moja vloga v vodeni dejavnosti je bila bolj vloga opazovalke, ker sta jih obe 
dejavnosti tako pritegnili k delu, da mi ni bilo treba navajati različnih navodil. Otrok mi 
ni bilo treba dodatno usmerjati, sami so vedeli, kdaj se igrajo in kdaj štejejo ovce. 
Seveda sem na koncu potrdila njihov pravilen odgovor ali pa sem skupaj z njimi 
odpravila napako. Dovolila sem jim, da si med seboj pomagajo. Če otrok ni poznal 
odgovora, so mu pomagali drugi. To sem sprejela pozitivno. Otroci so delovali v 
skupinah. Za vsak njihov korak sem jih pohvalila.  
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Na koncu smo otrokom najprej razložili igro »ribič gre na lov« in jim ob tem razdelili 
še potrebne pripomočke. Nato smo se podali na lov za ribami.  
 

 
Slika 10: Deljenje pripomočkov: košara, palica. 

 

 
Slika 11: Ribiči odidejo na lov. 

 

Ko so vsi otroci nalovili določeno število rib, smo igro zaustavili, in takrat so imeli čas, 
da so pravilno zarezali »narisali« tolikšno število zarez, kolikor rib so ujeli. Pri tem 
smo pazili na osebno predznanje otroka, saj sem igro zaustavila tako, da so večji 
otroci imeli večje število rib, mlajši otroci pa so imeli samo ribo ali dve. Tako je bila 
naloga predvidena za vse starosti otrok in vsi so imeli možnost, da so pravilno 
zarisali zareze. Primernost izzivov je bila prilagojena za vse starosti. 
 

 
Slika 12: Prikaz nerazumevanja prirejanja 1-1. 

 

Ko so otroci naredili svoje zareze, smo skupaj preverili pravilnost njihovih odgovorov. 
Kot sem že omenila, je bila naloga prilagojena na otrokovo starost, a kljub temu je 
niso vsi pravilno rešili. Tukaj so otroci imeli priložnost, da so se sami učili iz napak. 



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

29 

 

Ob koncu smo preverili njihove odgovore in otroci so spoznali svojo napako ter lahko 
ponovno na drugi konec palice napisali pravilni odgovor.  
 

 
Slika 13: Prikaz razumevanja 1-1. 

 

Na koncu naj povem, da so otroci ob končani dejavnosti vedeli, kako so pastirci šteli 
svoje ovce in kako ribiči delali zareze v vejo. Cilj je bil dosežen, vsi otroci so prirejali 
1–1 in vsi so ponovili štetje od 1 do 5.  
V skupinskem intervjuju smo otroke vprašali, ali sedaj vedo, kako so včasih pastirci in 
ribiči šteli svoje živali. Otroci so vedeli, da so pastirci uporabljali kamne. Ribiči in lovci 
pa so naredili zareze v vejo. 
 
REFLEKSIJA, POVZETA PO OPAŽANJIH KRITIČNE OPAZOVALKE 
 
Vzgojiteljica skupine Žverce je kot kritična opazovalka spoznala:  

- Vsak otrok je imel možnost, da je aktivno raziskoval (štel s pomočjo kamnov, 
primerjal, prirejal) in se je udejstvoval pri vseh dejavnostih. 

- V dejavnosti so se pojavile konkretne problemske situacije in vprašanja. Otroci 
so morali ugotoviti, iz česa lahko sklepajo (kamen, blazina), da jim ena (ali 
več) ovca manjka. 

- Med vodeno dejavnostjo so se naučili, kako so pastirci šteli svojo živino.  
- Starejši otroci (štiri letniki) so razumeli pomen kamenčkov za pastirce in 

pomen zarez za lovce oziroma ribiče, medtem ko so mlajši predvsem risali.  
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7.2. REFLEKSIJA DEJAVNOSTI: TRŽNICA Z NESTANDARDNIMI ENOTAMI 
 
Vodena dejavnost se je izvajala na zunanjem igrišču, ki je prikazoval tržnico. Otroci 
so delovali v okolju, ki je bil njim že poznan, ampak tokrat se je spremenil v tržnico, 
ki jih je sama vlekla k sodelovanju. Na eni strani igrišča je bila postavljena tržnica, na 
drugi strani je bila hišica na drevesu. Na njo so splezali po lestvi in v shrambo položili 
ribe ter se nato po toboganu spustili iz nje. Otroci so se vživeli v trgovanje na tržnici.  
 

 
Slika 14: Otroško igrišče se spremeni v tržnico. 

 

Otroci so se lahko prosto gibali med tržnico in shrambo. Predvidela sem, da bi otroke 
lahko motil tobogan, zato sem ga vključila v dejavnost, da to ne bo njihov moteč 
faktor, ampak ravno nasprotno, da jim bo igra še v večje veselje. Brez dodatne 
spodbude so otroci sami prihajali v vrsto po ribe in kasneje po moko. Zato je bila 
vloga vzgojitelja, da otroke samo spodbuja, če so zašli iz poti. Ker pa je bila naloga 
postavljena tako, da so ob dejavnosti doživljali zadovoljstvo, jih ni bilo potrebno 
opozarjati na pravila.  
V uvodnem delu smo se posedli v krog in skupaj izmerili dolžino rib z majhno palico. 
Ribe smo razdelili glede na tri dolžine, da je bil izziv primeren za vse otroke. Manj 
spretni otroci so izbrali manjšo ribo in mersko palico nanjo položili samo enkrat, kar je 
pomenilo, da riba stane en kovaček. Starejši so si naloge otežili in si izbrali večjo 
ribo. Nekateri niso natančno prestavljali merske palice, zato so prišli do napačnega 
rezultata. V takem primeru sem jih opozorila, naj znova izmerijo dolžino ribe. Če je 
kdo naredil napako, jo je lahko takoj popravil, tako se je sam učil iz svojih napak. 
 

 
Slika 15: Prikaz merjenja dolžine rib z mersko palico kot nestandardno enoto. 
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Otroci so ob dejavnosti razvijali svoje samostojno mišljenje. Naloga oziroma igra je 
bila pripravljena, izvajati pa so jo morali samostojno. Sami so si izbrali ribo, sami so 
jo izmerili, morali so skrbeti za svojo mošnjo kovačkov in na koncu so sami izbrali 
pot, kako priti od tržnice do shrambe in obratno.  
 

 
Slika 16: Otroci kupujejo ribe na tržnici. 

 

Med celotno dejavnostjo, ki je temeljila na matematičnem področju so otroci razvijali 
tudi druga področja. Tako so se različne teme med seboj povezovale. Uporabili so 
veliko gibanja, da so ribe odnesli v shrambo. Seveda je bila prisotna tudi družba. Med 
dejavnostjo so se dotaknili tudi področja narave in seveda tudi jezika, saj smo se 
morali pogovarjati o prodaji.  
Otroci so bili notranje motivirani, saj so si vsi želeli sami kupiti ribe. K temu jih ni 
bilo potrebno dodatno spodbujati. Poleg tega jim je bilo trgovanje že zelo dobro 
poznano. Način trgovanja so poznali že od nakupovanja s starši. 
V zaključnem delu smo se igrali igro kupovanje moke pri mlinarju. Ta naloga je bila 
lažja od prejšnje, saj so otroci morali samo določiti, ali bodo kupili mali ali velik lonček 
moke. Posledično so za malega plačali 1 kovanec in za velikega 2 kovanca. Videlo 
se je, da so med celotno dejavnostjo otroci doživeli zadovoljstvo in se veliko naučili. 
Po zaključeni dejavnosti so me prosili, naj jim pustim tržnico in lončke, ker bi se radi 
še igrali, in tako so se do konca tistega dne igrali samo še s tem.  
 

 
Slika 17: Prikaz nestandardnih enot za merjenje prostornine (mali/velik lonček). 

 

Nekaterim otrokom je bila naloga, pri kateri so uporabljali števila do tri, že zelo 
preprosta. Drugi so se morali zelo potruditi in misliti, saj so šele v tretjem nakupu rib 
samozavestno pristopili k tržnici, si izbrali ribo in jo pogumno izmerili brez napak. 
Včasih se je tudi zgodilo, da so otroci pravilno izmerili dolžino ribe, a nato niso znali 
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to povezati s tem, da morajo dati tudi toliko gumbov. Zato sem težavnost prilagajala. 
Ko nekdo ni znal zmeriti dolžino ribe, sem mu na koncu ponudila najkrajšo ribo in 
otrok mi je dal en »denarček«. Pri merjenju moke je bila težavnost lažja, zato so vsi 
vedeli, da za večjo posodo potrebujejo dva gumba in za manjšo dva.  
Na koncu sem preverila otrokovo razumevanje. Večina skupine je razumela, da 
danes dolžine merimo z metrom, včasih tega še niso imeli in so si pomagali s 
palicami. Vedeli so tudi, da danes uporabljamo tehtnico, včasih pa so uporabljali 
večje in manjše posode.  
Otroci so se naučili meriti z nestandardnimi enotami. Spoznali so način trgovanja na 
tržnicah pred davnimi časi. Kot je to povedala že kritična opazovalka, menim, da je bil 
ta način merjenja z nestandardnimi enotami primernejši za otroke starosti 3 do 5 let. 
V skupinskem intervjuju smo otroke vprašali, ali sedaj vedo, kako so včasih merili na 
tržnicah, ko še niso poznali metrov. Vsi so vedeli, da so dolžine merili s palicami. 
 
 
 
REFLEKSIJA, POVZETA PO OPAŽANJIH KRITIČNE OPAZOVALKE 
 

Vzgojiteljica skupine Žverce je, kot kritična opazovalka spoznala:  
- Vsak otrok je imel možnost za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih, s tem, ko je lahko sam meril (dolžino ribe, količino moke) in 
ugotavljal, kakšno ceno mora za določeno količino plačati. 

- Konkretne problemske situacije so se v vodeni dejavnosti pojavile, ko je otrok 
moral ugotoviti, koliko »denarčkov« mora izročiti za ribo ali koliko mora plačati 
za malo ali veliko merico moke. Nekateri so pri tem potrebovali pomoč. 

- Otroci so se med vodeno dejavnostjo naučili urejanja, štetja meric (ali dolžine). 
To vemo zato, ker so z igro nadaljevali tudi potem, ko je bil nastop že 
zaključen. 

- Otroci so razumeli pomen merske palice na trgu in merjenje količin z 
nestandardnimi enotami. Vzgojiteljica meni, da celo bolje kot merjenje s 
standardnimi enotami, ki so zanje še preveč abstraktne. 
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7.3. REFLEKSIJA DEJAVNOSTI: SPOZNAVANJE MAJEVSKEGA ZAPISA 
ŠTEVIL OD 1 DO 4 

 
Vodena dejavnost se je izvajala na zunanjem igrišču. Najprej smo uporabili metodo 
gibanja in izvedli jutranjo telovadbo. Otroci so se z vključevanjem številskih vrednosti 
dodobra razgibali. Nato smo se razdelili v pare in otroci so se med seboj masirali po 
hrbtih. Pozorni so bili na dotik svojega vrstnika. Vse skupaj se je dogajalo v naravi in 
seveda smo ob tem uporabljali pravilno rabo slovenskega jezika. Tako smo 
matematiko povezali še z drugimi temami, ki jih navaja Kurikulum za vrtce. 
Ko so se otroci razporejali v pare, so si lahko svoj par sami izbrali glede na  to, s kom 
želijo sodelovati in s kom ne. Pri tem so se učili tudi medsebojne soodvisnosti. 
Otrok, ki je stal spredaj, se ni smel umikati, ampak stati pri miru. Ko sem jim 
povedala, da se bomo masirali, so bili zelo veseli, saj jih dotik prijatelja zelo pomirja.  
 

 
Slika 18: Utrjevanje količin s tipnim zaznavanjem. 

 

V zaključnem delu smo spoznali, kako so naši daljni predniki Maji zapisovali števila. 
Predstavila sem jim njihov zapis. Ko smo otroke vprašali, ali si želijo tudi oni tako 
pisati, so bili seveda takoj pripravljeni na nalogo. Posedli smo se za mizo in začeli 
zapisovati števila od 1 do 4 na majevski način. Bili so ponosni nase, da so znali 
zapisovati števila.  



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

34 

 

 
Slika 19: Zapis števil otrok na podlagi majevske pisave. 

 

Otroci so bili v vseh treh delih dejavnosti zelo aktivni. Sami so izkusili, kaj pomenijo 
števila, kakšna je njihova vrednost, velika ali majhna. Spoznali so zapis števil, nato 
so jih lahko tudi sami zapisali. Kot je že razvidno iz samih izdelkov otrok, so svojo 
nalogo zelo dobro opravili, saj je večina otrok pravilno zapisala vsoto določenega 
števila.  
Znanje smo gradili na otrokovem osebnem znanju. Vedno smo začeli s številom 
ena in ga nato povečali v eno število več. Začeli smo z gibalno nalogo. Določen gib 
smo ponovili tolikokrat, kolikor je bila vrednost števila, v drugem delu smo število 
ponazorili tako, da smo narisali tri črte po hrbtu in nato narisani znak za število tri. 
Nalogo smo zaključili tako, da so otroci na že znano dodali še pravilen zapis števil s 
pikami ali črtami.  
Vloga vzgojitelja v tej dejavnosti je bila, da otrokom omogoči samostojno 
raziskovanje, ki jih pripelje do zaključka. Nekaj navodil sem jim morala podati, da so 
lahko izvajali nalogo. Nato pa sem jih pustila, da so sami izvajali in samostojno 
razmišljali o svojih ugotovitvah. 
Pri jutranji telovadbi sem bila pozorna, da so otroci izvajali pravilno število ponovitev, 
skupaj smo izvajali naloge in otroci so šteli glasno. Ko so otroci risali po hrbtu, sem 
bila previdna, da so narisali pravilno ponovitev nalog. Števila so otroci risali 
abstraktno, kakor so si jih oni predstavljali, zato pri tem delu ni bilo napak. Predstavila 
sem jim majevski zapis števil, nato se otroci sami ponazorili zapis števil od 1 do 4 s 
pikami ali črtami. V zaključnem delu je bila naloga tudi bolj abstraktnega tipa, zato jih 
nisem popravljala, če so se zmotili pri zapisovanju pik ali črt. Ta naloga je bila za njih 
nova, potekal je še proces učenja. S to nalogo sem preverila, ali otroci razumejo 
vrednost določene številke. Večina otrok je nalogo opravila pravilno.  
Celotna dejavnost je vsebovala primerne izzive za vse otroke, saj smo obravnavali 
števila od 1 do 4. Naloga se je stopnjevala, vsak je imel možnost, da je vsaj del 
naloge opravil pravilno, tudi če se je na koncu pri večji vrednosti zmotil.  
V zaključnem delu se je pokazalo, da imajo otroci številske predstave oz. da števila 
od 1 do 4 razumejo. To smo ugotovili prek majevskega načina zapisovanja števil. Ta 
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pristop smo uporabili zato, ker je zelo preprost in ga lahko uporabimo pri predšolskih 
otrocih. Otroci so preprosto zapisali pike ali črte za določeno vrednost. Vključenih je 
bilo 13 otrok. Trije otroci vrednosti števil še ne poznajo, oziroma jih niso znali 
napisati. En otrok je znal zapisati vrednost za število ena in dve. En otrok je znal 
zapisati vrednost za števila od ena do tri. Osem otrok pa je znalo pravilno zapisati 
vse vrednosti števil. Na koncu dejavnosti so mi otroci povedali, da mi danes vrednosti 
zapisujemo s številkami, Maji pa so vrednosti zapisovali s črtami in pikami.  
V skupinskem intervjuju smo otroke vprašali, ali zdaj vedo, kako so zapisovali števila 
Maji. Povedali so, da so to naredili s črtami in pikami. 
 
REFLEKSIJA, POVZETA PO OPAŽANJIH KRITIČNE OPAZOVALKE 
 
Vzgojiteljica skupine Žverce je kot kritična opazovalka spoznala:  

- Vsak otrok posebej je imel možnosti oz. se je aktivno udejstvoval, vendar pa ni 
iskal svoje rešitve (raziskovanje). 

- Otroci so konkretno šteli 1–4 (lahko so izbirali, kako prikazati enoto s piko ali 
črtico). 

- Otroci se med vodeno dejavnostjo niso veliko naučili. Nekateri so znali šteti že 
pred nastopom, zato so nalogo opravili z lahkoto, drugi so svoje znanje utrdili. 
Ostali potrebujejo še nekaj ponavljanja, da bi razumeli vrednost določene 
številke. 

- Nekateri (redki) otroci razumejo vrednost določenega števila. Ostali štejejo kar 
tako iz veselja, vendar ne nujno prirejajo. 
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7.4. REFLEKSIJA DEJAVNOSTI: ZAPISOVANJE ŠTEVIL S SIMBOLI 
 
Dejavnost se izvaja v igralnici. Glavno področje je bila matematika, prepletajo se še 
ostala področja, kot na primer družba. Otroci so spoznali, kako so se včasih oblačili 
Egipčani.  
 

 
Slika 20: Spoznavanje egipčanskih običajev: ples, glasba, oblačila. 

 

Razvijali smo tudi umetnost ob plesu. Otroci so si izmislili svoje lastne gibe. Področje 
gibanja pa so otroci razvijali, medtem ko so spoznavali zmožnosti svojega telesa in 
orientacijo v prostoru.  
 

 
Slika 21: Ples tančic. 

 

V uvodnem delu so otroci sami po svoji lastni želji razvijali gibe, s katerimi so plesali 
na egipčansko glasbo. V glavnem delu smo spoznavali egipčanske hieroglife, ki so 
zelo blizu otrokom. To so preproste slike iz vsakodnevnega življenja. Upoštevala sem 
vse otrokove odgovore, tako da smo na koncu prišli do skupne rešitve, kaj 
predstavlja določen hieroglif. Za zaključek smo tudi mi narisali svoje lastne hieroglife 
za števila od 1 do 4. Otroci so sami narisali znak za določeno število. Vsaka njihova 
ideja je bila dobrodošla.  
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Slika 22: Ustvarjanje lastnega zapisa števil. 

 

Gradili smo na osebnem znanju otroka, saj smo nadaljevali dejavnost prejšnjega 
dneva. V predhodni dejavnosti smo zapisovali števila od 1 do 4 s pikami ali črkami.  
Znanje smo nadgradili od prejšnje vodene dejavnosti tako, da smo za vsako število 
napisali svoj znak/sliko. Risali smo od znanega k neznanemu.  
Že v uvodnem delu so otroci zelo uživali v egipčanskem plesu. V glavnem delu, ko 
smo spoznavali hieroglife, so bili tudi zadovoljni, saj so bile slike preproste in so jih 
hitro prepoznali. V zaključnem delu pa so oni sami razvijali svojo lastno matematiko, 
vse, kar so narisali, je bilo prav, zato so pri tem doživeli osebno zadovoljstvo. Tukaj 
otroci niso mogli narediti napake, saj je celotna dejavnost temeljila na umetnosti. 
Otroci so v prvem delu med seboj sodelovali. Plesali smo najprej skupinsko, nato v 
paru in na koncu so še individualno ustvarjali, ko so vrteli rjuhe okoli sebe. V glavnem 
delu so sedeli za isto mizo, a je imel vsak svojo nalogo, da si izmisli svoje hieroglife. 
Seveda, ker so sedeli skupaj in si med seboj delili podporo, se nekatere slike 
ponovijo. Naloga je bila subjektivnega tipa, zato ni bilo pravilnih ali napačnih 
odgovorov oziroma slik.  
Otroci so egipčanske hieroglife poimenovali tako: 

- Podobo sedečega boga so poimenovali stric. 
- Za kuščarja so rekli, da je žaba. 
- Prst so pravilno prepoznali.  
- Lokvanjev cvet so prepoznali kot motoristično čelado.  
- Zaviti vrvi so rekli vijuga. 
- Za število »ena« niso vedeli, kaj naj rečejo, kasneje je nek fant rekel: palica.  

Večina otrok je razumela, da so to drugače zapisana števila. Ko so še sami začeli 
zapisovati števila, je resnično samo ena deklica rekla: »Ta moja slika predstavlja 
število 1, 2, 3 in 4.« Ostali so ustvarjali in risali logične slike za posamezno vrednost. 
Nekateri znaki so se ponovili iz hieroglifov, drugi so bili izvirni. Otroci so imeli 
zanimive ideje in so za število 4, ki predstavlja večjo vrednost, narisali morje, ki 
predstavlja neko gmoto. Ta naloga je bila za to starost prezahtevna.  
S šestimi otroki smo zapisali še večmestno število (otrok na spodnji slike zapisuje 
znak za število enaintrideset). Otroci so pravilno izvedli nalogo, a menim, da niso vsi 
vedeli, da bodo zapisali neko večjo dvomestno število. So samo pravilno prepisovali 
znake in njihove razpredelnice.  
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Slika 23: Zapis dvomestnega števila z otrokovimi lastnimi simboli. 

 

V skupinskem intervjuju smo otroke vprašali, ali zdaj vedo, kako so Egipčani 
zapisovali števila. Veliko otrok je prepoznalo slike, ampak niso vedeli, da le-te 
predstavljajo števila. Ko smo jih vprašali, kaj predstavljajo njihove slike oziroma 
razpredelnice, tudi večina otrok ni znala odgovoriti na vprašanje. 
 
REFLEKSIJA, POVZETA PO OPAŽANJIH KRITIČNE OPAZOVALKE 
 
Vzgojiteljica skupine Žverce je kot kritična opazovalka spoznala:  

- Vsak otrok je imel možnost za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 
dejavnostih. To se je pokazalo, ko so bili otroci zelo ustvarjalni pri izmišljanju 
svojih simbolov za števila. 

- Pri tej vodeni dejavnosti ni bilo problemskih situacij ali vprašanj. Otroci so 
predvsem pokazali svojo ustvarjalnost. 

- Samo ena deklica se je med vodeno dejavnostjo naučila in razumela, da 
dejansko riše (si izmišlja) simbol za število. Ta deklica je razumela, da vsak 
simbol predstavlja določeno število. Ostali otroci so samo ustvarjali.  
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7.5. REFLEKSIJA DEJAVNOSTI: ŠTEVILA DANES 
 
Dejavnost se je izvajala v igralnici. V prvem delu smo se usedli v krog, tako da so 
lahko vsi gledali slike iz slikanice, ki sem jim jo pripovedovala. Otrokom sem 
pripovedovala celotno zgodbo, oni pa so jo z zanimanjem poslušali in si poskusili v 
spomin zapisati oblike števil, ki so bile na slikah. 
 

 
Slika 24: Prebiranje knjige: V deželi števil. 

 

Nato sem jim pokazala abakus in jih vprašala, ali ga poznajo. Otroci so povedali, da 
je to računalo, kar pomeni, da so se s predmetom oz. igračo že spoznali. Nato smo 
besedo skupaj ponovili, vsi jo niso znali pravilno izgovoriti. Pogledali smo sestavo 
abakusa. Vse dele so znali poimenovati. Nanj smo izračunali nekaj preprostih 
računov. Neka deklica je tudi poznala število nič.  
 

 
Slika 25: Spoznavanje lastnosti in uporabe abakusa. 

 

Kasneje smo se pogovarjali o današnjih pripomočkih, ki vsebujejo števila. V 
začetnem delu je bila dejavnost povezana s področjem jezika, saj sem jim 
pripovedovala zgodbo in oni so jo poskusili obnoviti. V nadaljevanju je veliko stvari 
temeljilo na družbi in seveda se je povsod pojavljala matematika.  
Med samo dejavnostjo se je njihovo mišljenje razvijalo skozi druženje v skupini, 
pripadnost in socialni čut do sočloveka. Kot vzgojiteljica nisem prevzemala 
avtoritarne vloge, saj sem jim najprej samo pripovedovala zgodbo, nato jim pustila, 
da so sami s skupnimi močmi obnovili zgodbo ob slikah. V nadaljnjem delu sem s 
podvprašanji spodbujala njihovo razmišljanje.  
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Vodila jih je notranja motivacija, saj so bili pri dejavnosti aktivno vključeni. Vprašala 
sem jih, kje se danes pojavijo števila, kje jih uporabljajo njihovi starši. Začeli so 
naštevati pripomočke kot so: računalnik, računalo, telefon … Zastavila sem jim 
probleme, ki so jih morali sami razrešiti in na koncu so bili osebno zadovoljni, ko so 
prišli do skupnega uspeha. S pomočjo so otroci ugotovili, da tudi ura vsebuje števila. 
Najtežje pa jim je bilo ugotoviti, kaj je koledar in da tudi koledar vsebuje števila.  
 

 
Slika 26: Prepoznavanje arabskih števil na uri in koledarju. 

 

V vseh treh delih dejavnosti so otroci zadovoljni, saj so iskali nove rešitve. Postavila 
sem jih v vlogo, kjer so morali poiskati rešitve na vprašanja in s tem so zadovoljili 
svoje potrebe. Zadnji del jim je bil še zlasti všeč, saj jih vsakodnevne igrače ne 
zanimajo toliko, danes so imeli nekaj novega, kar so raziskovali. 
 

 
Slika 27: Prepoznavanje arabskih števil na računalu. 

 

Otroci so nadgrajevali svoje osebno znanje, v prvem delu so urili svoj spomin in 
nadgrajevali svoje pripovedovalne sposobnosti. V drugem delu so ponovili štetje in 
vrednost števil. Ena deklica je tudi vedela, kaj pomeni število nič. V zaključnem delu 
so spoznavali predmete, ki vsebujejo števila. Tako so razširili svoje znanje o 
matematiki, ki jih obdaja vsak dan. 
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Slika 28: Razvrščanje arabskih števil v pravilnem zaporedju. 

 

V skupinskem intervjuju smo otroke vprašali, ali vedo, kje v igralnici so zapisana 
števila, a so najprej pokazali na črke. Se pravi, da si večina otrok ne predstavlja 
dobro arabskih števil.  
 
 
REFLEKSIJA, POVZETA PO OPAŽANJIH KRITIČNE OPAZOVALKE 
 
Vzgojiteljica skupine Žverce je kot kritična opazovalka spoznala:  

- Možnosti, da so otroci raziskovali in se udejstvovali pri posameznih 
dejavnostih, so bile dobre. 

- Otroci so sami ugotavljali, katere številke so na uri, računalniku. Pojavljala so 
se vprašanja, ko so otroci ugotavljali, katero število je napisano v slikanici, 
koliko kroglic na računalu je na eni strani (samo v eni vrsti), v več vrstah 
(seštevanje – štetje), vse na eni strani (nič, vse). Otroci so med vodeno 
dejavnostjo spoznavali (utrjevali) števila. Pozorno so tudi poslušali zgodbo o 
številih, saj jim je bila zelo všeč. 

- Spoznali so tudi pojma nič in vse. Osnovno seštevanje (2 + 1 = 3) – štetje 
kroglic, da pridemo do rezultata. Otroci so ob koncu vedeli, zakaj so včasih 
uporabljali abakus, saj je bil konkretno prikazan. 

- Ko smo ugotavljali, kje se danes pojavljajo števila, so jih prepoznali povsod, 
najtežje pa jim je bilo ugotovili, kaj je koledar.  



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

42 

 

8. POVZETEK UGOTOVITEV 

 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji: 

- Kako otrokom prikazati izbrane matematične vsebine skozi projekt, ki temelji na 

odkrivanju matematike v preteklosti? 

- Kako otroci razumejo izbrane matematične vsebine (prirejanja, merjenja in 

zapisovanja števil), če jim jih približamo skozi projekt »Matematika nekoč«? 

 

Otroci so spoznali način življenja naših daljnih prednikov, dobro so si zapomnili, kako 

so pastirčki svojo živino šteli s kamenčki ali lovci zapisali svoj ulov na palice. Spoznali 

so nestandardne merske enote, s katerimi znajo računati. Spoznali smo, da je 

otrokom preprosteje računati z nestandardnimi enotami, ker so bolj razumljive in 

preprostejše kot standardne merske enote, ki so za njih abstraktne.  

Prek dejavnosti so spoznali, da so včasih števila zapisovali s črtami, pikami ali kar s 

slikami, ki so jih sami določili. Skozi dejavnosti smo postopoma tudi spoznali arabski 

števil zapis. Otroci so videli, da ga danes pogosto uporabljamo in večina je zmožna 

prepoznati tak zapis števil. 

 

Skozi celoten projekt so otroci obnovili in utrdili prirejanje 1–1. Vsi otroci znajo 

pravilno šteti do določene vrednosti. Nekateri pridejo do višjih vrednosti, nekateri 

samo do vrednosti 6. Razumejo vrednost števil in tega znajo zapisati na preprost 

način. Ne razumejo pa zapisa števil, ki ga uporabljamo danes, torej da nek določen 

znak predstavlja neko vrednost števil. Vsi so usvojili merjenje količin in dolžin na 

nestandardni način. Projekt je bil uspešen. Otroci so bili zadovoljni ob raziskovanju 

matematike, naučili so se veliko novega ali pa so svoje znanje utrdili.  

 

Za raziskavo smo uporabili projekt. Otroški odzivi nanj so bili odlični. Vsi otroci so 

prostovoljno sodelovali in bili zadovoljni s svojim prispevkom k neki celoti. Skozi 

projekt smo lahko razvili dolgoročno dejavnost, pri kateri smo stopnjevali težavnost in 

tako otrokom omogočili, da so postopno prehajali od znanega k neznanemu, pri 

odkrivanju matematičnih prvin pa smo upoštevali še Hejnyjeve principe, ki so 

otrokom omogočali še boljše razumevanje v aktivnem doživljanju.  
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 IV. ZAKLJUČEK 

 

Skozi teoretični del sem se sama naučila veliko stvari o nastanku števil. Raziskala 

sem posamezne civilizacije in razvijanje njihovega zapisa števil. Na začetku so vsi 

uporabili čisto preproste zapise števil. Kasneje so se začeli razvijati simboli. 

 

Otrokom sem nastanek števil približala prek projekta »Matematika nekoč«. Otroci so 

prek omenjenega projekta spoznali čiste začetke razvijanja števil, ko so ljudje z 

zarezami v kost določili število ali pa kar s kamenčki prešteli živino. Kasneje smo 

znanemu nalagali še neznano. Nadaljevali smo z merjenjem, kjer smo uporabljali 

nestandardne enote. Otroci so spoznali, da je material v posodi, ki ima večjo 

prostornino, vreden več kot material v manjši posodi. Tretji dan smo spoznali 

najpreprostejši zapis števil s črtami in pikami in jim na koncu dodali še svoje lastne 

simbole za zapis števil od 1 do 4. Projekt se je zaključil s prepoznavanjem arabskih 

števil. Mlajši otroci še ne ločijo dobro črk od števil. Spoznali pa smo, da otroci, stari 4 

do 5 let, zdaj poznajo arabske številke.  

 

Skozi celoten projekt so bili otroci zadovoljni, pri vseh dejavnostih so bili aktivni in so 

razširili svoje znanje. Matematične elemente so lahko senzorično spoznali in so si jih 

tako bolje zapomnili. Prirejanje smo spoznavali prek veliko različnih načinov: 

prirejanje kamenčkov, prirejanje zarez, prirejanje denarja … Pri merjenju z 

nestandardnimi enotami so sami merili ribe in spoznavali lastnosti obeh lončkov. 

Najbolj ustvarjalni so bili pri zapisovanju števil, kar jih je tudi najbolj veselilo. Zapis 

števil s pikami so nekateri ponazorili kar na dva načina. Najprej so zapisali dve piki in 

nato še dve črti. Ampak to je predstavljalo število dve, in ne štiri. Ko so morali narisati 

simbol za število 4, sta dva otroka narisala morje, ker jim predstavlja neko veličino, 

saj je bila številka 4 največja.  

 

Prek projekta so otroci pridobili veliko izkušenj, ki so si jih dobro zapomnili. To je bil 

teden, v katerem so doživeli osebno zadovoljstvo in me vedno znova spraševali, kaj 

se bomo danes igrali. Otrokova radovednost in zainteresiranost je nepredstavljiva, 



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

45 

 

zato je naša naloga, da to izkoristimo in jim ponudimo vse, kar je v naši moči, in še 

več.  

Skozi diplomsko delo sem spoznala, da je projektno delo obširnejše, a najboljše za 

celovito spoznavanje novih vsebin, ki jih želimo predstaviti otrokom. Skozi projekt se 

otroci sami razvijajo in so vključeni v vsak korak. Na koncu pa je njihovo delo 

ovrednoteno. Če pa pri tem upoštevamo še Hejnyjeve principe učenja matematike, je 

to odlična kombinacija za otrokov razvoj.  
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Mezoameri%C5%A1ki_koledar_dolgega_%C5%A1tetja#/media/F

ile:Maya.svg  

 

Egipčanski hieroglifi: pridobljeno 17. 10. 2016 

https://www.google.si/search?q=egip%C4%8Danski+zapis+%C5%A1tevil&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihn-

P4wvnRAhXMWRQKHe4HDPQQ_AUICCgB&biw=745&bih=760#imgrc=R5_iaS5o2sdQWM: 

http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Indijci_1.pdf
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=projekt&hs
http://www.meroslovje.si/novice/351/25
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mezoameri%C5%A1ki_koledar_dolgega_%C5%A1tetja#/media/File:Maya.svg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mezoameri%C5%A1ki_koledar_dolgega_%C5%A1tetja#/media/File:Maya.svg
https://www.google.si/search?q=egip%C4%8Danski+zapis+%C5%A1tevil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihn-P4wvnRAhXMWRQKHe4HDPQQ_AUICCgB&biw=745&bih=760#imgrc=R5_iaS5o2sdQWM
https://www.google.si/search?q=egip%C4%8Danski+zapis+%C5%A1tevil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihn-P4wvnRAhXMWRQKHe4HDPQQ_AUICCgB&biw=745&bih=760#imgrc=R5_iaS5o2sdQWM
https://www.google.si/search?q=egip%C4%8Danski+zapis+%C5%A1tevil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihn-P4wvnRAhXMWRQKHe4HDPQQ_AUICCgB&biw=745&bih=760#imgrc=R5_iaS5o2sdQWM
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Soroban: pridobljeno 17. 10. 2016 

https://www.google.si/search?q=staroegip%C4%8Danski+hieroglifski+zapis+%C5%A1tevil&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTorv70-

rLAhVI3CwKHZ7_DOUQ_AUIBygB&biw=1920&bih=920#tbm=isch&q=soroban&imgrc=x75h

WoEUm3C9gM%3A 

 

 

Rovaš: pridobljeno 22.11.2016  

https://www.google.si/search?q=expense&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK2Z6fmb3QAhWDQBoKHamvAOAQ_AUI

CCgB&biw=1420&bih=760#tbm=isch&q=rova%C5%A1+z+oto%C4%8Dja+fid%C5%BEi&img

dii=yseaanL7TFtvDM:&imgrc=WbOMdehdZ85bVM%3A 

 

Kitajski zapis števil: pridobljeno 2. 12. 2016 

https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-

b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoK

HbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kitajski+zapis+%C5%A1tevil&imgrc=13ZR4sEnyzWNhM

%3A 

 

Klinopis: pridobljeno: 2. 12. 2016 

https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-

b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoK

HbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=klinopis+%C5%A1tevila&imgrc=HThOUqHQGHLryM%3

A 

https://www.google.si/search?q=staroegip%C4%8Danski+hieroglifski+zapis+%C5%A1tevil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTorv70-rLAhVI3CwKHZ7_DOUQ_AUIBygB&biw=1920&bih=920#tbm=isch&q=soroban&imgrc=x75hWoEUm3C9gM%3A
https://www.google.si/search?q=staroegip%C4%8Danski+hieroglifski+zapis+%C5%A1tevil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTorv70-rLAhVI3CwKHZ7_DOUQ_AUIBygB&biw=1920&bih=920#tbm=isch&q=soroban&imgrc=x75hWoEUm3C9gM%3A
https://www.google.si/search?q=staroegip%C4%8Danski+hieroglifski+zapis+%C5%A1tevil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTorv70-rLAhVI3CwKHZ7_DOUQ_AUIBygB&biw=1920&bih=920#tbm=isch&q=soroban&imgrc=x75hWoEUm3C9gM%3A
https://www.google.si/search?q=staroegip%C4%8Danski+hieroglifski+zapis+%C5%A1tevil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTorv70-rLAhVI3CwKHZ7_DOUQ_AUIBygB&biw=1920&bih=920#tbm=isch&q=soroban&imgrc=x75hWoEUm3C9gM%3A
https://www.google.si/search?q=expense&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK2Z6fmb3QAhWDQBoKHamvAOAQ_AUICCgB&biw=1420&bih=760#tbm=isch&q=rova%C5%A1+z+oto%C4%8Dja+fid%C5%BEi&imgdii=yseaanL7TFtvDM:&imgrc=WbOMdehdZ85bVM%3A
https://www.google.si/search?q=expense&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK2Z6fmb3QAhWDQBoKHamvAOAQ_AUICCgB&biw=1420&bih=760#tbm=isch&q=rova%C5%A1+z+oto%C4%8Dja+fid%C5%BEi&imgdii=yseaanL7TFtvDM:&imgrc=WbOMdehdZ85bVM%3A
https://www.google.si/search?q=expense&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK2Z6fmb3QAhWDQBoKHamvAOAQ_AUICCgB&biw=1420&bih=760#tbm=isch&q=rova%C5%A1+z+oto%C4%8Dja+fid%C5%BEi&imgdii=yseaanL7TFtvDM:&imgrc=WbOMdehdZ85bVM%3A
https://www.google.si/search?q=expense&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK2Z6fmb3QAhWDQBoKHamvAOAQ_AUICCgB&biw=1420&bih=760#tbm=isch&q=rova%C5%A1+z+oto%C4%8Dja+fid%C5%BEi&imgdii=yseaanL7TFtvDM:&imgrc=WbOMdehdZ85bVM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kitajski+zapis+%C5%A1tevil&imgrc=13ZR4sEnyzWNhM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kitajski+zapis+%C5%A1tevil&imgrc=13ZR4sEnyzWNhM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kitajski+zapis+%C5%A1tevil&imgrc=13ZR4sEnyzWNhM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kitajski+zapis+%C5%A1tevil&imgrc=13ZR4sEnyzWNhM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=klinopis+%C5%A1tevila&imgrc=HThOUqHQGHLryM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=klinopis+%C5%A1tevila&imgrc=HThOUqHQGHLryM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=klinopis+%C5%A1tevila&imgrc=HThOUqHQGHLryM%3A
https://www.google.si/search?q=gr%C5%A1ke+%C5%A1tevilke&client=firefox-b&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4qizgdbQAhUFcBoKHbcdCOkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=klinopis+%C5%A1tevila&imgrc=HThOUqHQGHLryM%3A


Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

49 

 

 VI. PRILOGE 

 

Priloga 1:  

KAKO SO VČASIH PASTIRCI PREŠTELI SVOJO ŽIVINO 

 

Študentka: Nastja Jenko 

Datum: 5. 5. 2016 Skupina: Žverce 

 

Starost otrok: 3–5 let Vzgojiteljica: Hojka Oman 

 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, narava, gibanje 

Tema: MATEMATIKA PRVIH CIVILIZACIJ – Pastirci štejejo svojo živino 

Globalni cilj:  

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Cilji: 

 otrok zaznava prirejanje 1–1 in prireja 1–1, 

 otrok uporablja imena za števila,  

 otrok uporablja simbole, s simboli zapisuje stanje, 

 otrok razvršča objekte po eni lastnosti 

 

Oblike dela:  

Skupna, skupinska, individualna 

Metode dela:  

Podajanje navodil, poslušanje, pogovor, igra 

Materiali in pripomočki: 

Pastirski kapi, pastirski palici, kamenčki, flavta, lepilni trak, blazine, gredi, tunel, 

hišica, obroči, velike blazine, keglji … 

Viri in literatura:  

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

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

Posedemo se v krog in zapojemo dve 

pesmi: Izidor ovčice pasel in Kekčevo 

pesem. Nato se pogovorimo: 

- Kdo sta bila Kekec in Izidor? 

- Kaj sta pasla? 

- Kam sta gnala živino? 

- Ali jim je kdaj kašna žival ušla? 

- Kako so včasih preverili, če so vse ovce 

prišle iz paše? 

Glavni del: 

V glavnem delu določimo dva pastirja, 

Kekca in Izidorja, ter njune ovce. Vsak 

ima svojo ogrado, v kateri so staje za 

vsako ovco posebej (blazine), kjer spijo. 

Vsaka staja ima tudi svoj kamenček. Nato  

pastirja izpustita ovce na pašo.  

Vzgojiteljica igra na piščalko. Otroci, ki 

predstavljajo ovce se med tem časom 

gibljejo med ovirami po telovadnici. Ko 

pride večer, pastirja hitro pokličeta svoje 

ovce domov ter jih s pomočjo kamenčkov 

in praznih staj preštejeta. Nato morata 

ugotoviti, koliko ovc se je izgubilo. 

Vzgojiteljica med pašo iz skupine skrije 

nekaj otrok. 

Tako si otroci med seboj nekajkrat 

zamenjajo vloge. Po telovadnici je prosto 

postavljen poligon tako, da se otroci lahko 

 

Otroci se posedejo v krog, prisluhnejo 

vzgojiteljici, pojejo. Odgovarjajo na 

vprašanja in iščejo možne rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci sodelujejo pri dejavnostih. 

Razdelijo se v dve skupini in določijo 

pastirja.  

Nato se gibajo po navodilih vzgojiteljice. 

Ko vzgojiteljica neha igrati, na flavto 

mora pastirček prešteti ovce. Za vsako 

ovco po en kamenček. S pomočjo 

kamenčkov ugotovi, koliko ovc mu 

manjka.  
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premikajo tudi čez ovire.  

Zaključek: 

Za zaključek se celotna skupina spremeni 

v ribiče. Na enem koncu telovadnice so 

ribice, ki jih morajo ribiči uloviti. Otroci to 

nalogo izvajajo v dveh skupinah. Otrok 

teče na drugo stran telovadnice, kjer je 

reka in tam naenkrat lahko ujame samo 

eno ribo ter jo nese na drugo stran v svoj 

zaboj. Ko vzgojiteljica oceni, da je vsak 

otrok ujel vsaj tri ribe, ustavi igro in nato 

samostojno ali s pomočjo vzgojiteljice 

prešteje ribe. Nato prav toliko črt s 

flomastrom vriše na vejo, kot so to delale 

prve civilizacije. Na koncu se pogovorimo 

o tem, kako so si včasih ribiči, lovci ali 

pastirji pomagali pri štetju.  

 

 

Otroci se spremenijo v ribiče. Tečejo po 

svojo ribo, jo položijo v zaboj in na koncu 

narišejo zareze. Nato sodelujejo v 

pogovoru.  
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OPAZOVALNI LIST -1 

 

IME IN PRIIMEK OPAZOVALCA: Hojka Oman 

IME IN PRIIMEK IZVAJALCA DEJAVNOSTI: Nastja Jenko 

ODDELEK: Žverce  

DATUM: 5. 5. 2016 

TAMA VODENE DEJAVNOSTI: Kako pastirci preštevajo živino 

 

Kakšne so bile možnosti otrok za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih?  

Vsak otrok je aktivno raziskoval (štel s pomočjo kamnov, primerjal, prirejal) in se je 

udejstvoval pri vseh dejavnostih.  

 

Navedite konkretne problemske situacije ali vprašanja, ki so se pojavila med 

vodeno dejavnostjo? 

Otroci so morali ugotoviti, iz česa lahko sklepajo (kamen, blazina), da jim ena (ali 

več) ovca manjka.  

 

Česa so se otroci med vodeno dejavnostjo naučili? Kako to veste? 

Kako so pastirci šteli. Otroci so pravila razumeli in želijo igro večkrat igrati. 

 

Ali otroci razumejo pomen kamenčkov za pastirce in pomen zarez za lovce 

oziroma ribiče? 

Starejši otroci (štiriletniki) so razumeli, medtem ko so mlajši predvsem risali.  
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Priloga 2: 

 TRŽNICA NESTANDARDNIH ENOT 

 

Študentka: Nastja Jenko 

Datum: 6. 5. 2016 Skupina: Žverce 

 

Starost otrok: 3–5let Vzgojiteljica: Hojka Oman 

 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, narava, gibanje, umetnost 

Tema: MATEMATIKA PRVIH CIVILIZACIJ – Tržnica z nestandardnimi enotami 

Globalni cilj:  

 razvijanje matematičnega izražanja. 

Cilji: 

 otrok rabi imena za števila; 

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

 otrok spoznava grafične prikaze; 

 otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

 

Oblike dela:  

Skupna, skupinska, individualna 

Metode dela:  

Podajanje navodil, poslušanje, pogovor, igra, ustvarjanje 

Materiali in pripomočki: 

Velika posoda, merska palica, ribe treh velikosti, mali in veliki lončki, gumbki, mivka, 

peskovnik, vrečke, stojnice … 

Viri in literatura:  

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

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

Odidemo na igrišče in se postavimo v 

jutranji krog. Tam nas že čaka stojnica. Z 

otroki se najprej pogovorimo, kaj je to.   

Poskušajo ugotoviti, kaj se bomo igrali. 

Vzgojiteljica vsakemu otroku dodeli 

vrečko, v kateri so gumbi, ki jih bodo rabili 

za trgovanje. Predstavimo jim, da se 

bomo igrali tržnico, tako kot v starih časih, 

ko še niso imeli tehtnic in metrov. 

Pripravljene imamo tri velikosti rib, malo, 

srednjo in veliko. S palico pomerimo vse 

tri ribe. Ena riba je dolga eno dolžino 

palice, srednja riba dve dolžini in zadnja 

tri. Tako otrokom razložimo, da če bodo 

kupili najmanjšo ribo, ta stane 1 gumb, v 

drugem primeru pa 2 gumba. Če otrok 

kupi največjo ribo, ta stane 3 gumbe. 

Pogovorimo se, kaj je večje, kaj je 

manjše. 

Glavni del: 

Otroci se razdelijo v dve skupini. Vsaka 

vzgojiteljica ima postavljeno svojo 

stojnico, kjer prodaja ribe. Otroci pridejo, 

si izberejo ribo in skupaj s pomočjo 

vzgojiteljice ugotovijo, ali bo riba stala en 

gumb, dva ali tri. Tako otroci kupujejo 

toliko časa, da jim zmanjka gumbov ali 

rib. Ribe odnesejo v shrambo. 

 

Otroci prisluhnejo vzgojiteljici, ki nazorno 

pokaže, kako je izmerila ribo in koliko 

gumbov je vredna riba. Uporabljamo 

števila do 3. Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci sodelujejo v dejavnostih, kupujejo 

ribe, so pozorni na to, koliko gumbov 

morajo izročiti vzgojiteljici. Uporabljajo 

izraze za števila, štetje, številske 

operacije (večje/manjše, seštevanje, 

odštevanje). 
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Zaključek: 

Podobno igro ponovijo z mivko v 

peskovnikih. Kupujejo mivko, ki 

predstavlja moko. Če otrok kupi en lonček 

moke, ta stane 1 gumb, če kupi večji 

lonček moke, stane 2 gumba. Naloga je 

končana, ko otrokom zmanjka gumbov, 

oziroma je velika posoda polna moke. Ob 

koncu ena od vzgojiteljic polno posode 

mivke oziroma moke odnese k peku. 

Po končani dejavnosti na osnovi 

pogovora ugotovimo, ali so si otroci 

zapomnili, kako so včasih merili dolžino in 

količino. Katerih pripomočkov včasih niso 

imeli in kako so si pomagali pri meritvah? 

 

Tudi pri zaključku so otroci pozorni na to, 

koliko gumbov morajo izročiti vzgojiteljici. 

Mivko odnesejo v veliko posodo. 

Uporabljajo izraze za števila, štetje, 

številske operacije (večje/manjše, 

seštevanje, odštevanje). 

Otroci dajejo predloge, sodelujejo v 

pogovoru. 
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OPAZOVALNI LIST -2 

 

IME IN PRIIMEK OPAZOVALCA: Hojka Oman 

IME IN PRIIMEK IZVAJALCA DEJAVNOSTI: Nastja Jenko 

ODDELEK: Žverce  

DATUM: 6. 5. 2016 

TAMA VODENE DEJAVNOSTI: Tržnica z nestandardnimi enotami 

 

Kakšne so bile možnosti otrok za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih?  

Vsak otrok je lahko sam meril (ribe, moko) in ugotavljal, kakšno ceno mora za mero 

plačati.  

 

Navedite konkretne problemske situacije ali vprašanja, ki so se pojavila med 

vodeno dejavnostjo? 

Otrok je sam moral ugotoviti, koliko »denarčkov« mora za ribo ali malo/veliko merico 

moke plačati. Nekateri so pri tem potrebovali pomoč.  

 

Česa so se otroci med vodeno dejavnostjo naučili? Kako to veste? 

Naučili so se urejanja, štetja meric (ali dolžine), saj so se igro igrali tudi po tem, ko je 

bil nastop že zaključen.  

 

Ali otroci razumejo pomen merske palice na trgu in merjenje količin z 

nestandardnimi enotami? 

Menim, da celo bolje kot merjenje s standardnimi enotami, ki so zanje še preveč 

abstraktne. 

 



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

57 

 

Priloga 3:  

 

MAJEVSKI ZAPIS ŠTEVIL 

 

Študentka: Nastja Jenko 

Datum: 9. 5. 2016 Skupina: Žverce 

 

Starost otrok: 3-5let Vzgojiteljica: Hojka Oman 

 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, narava, gibanje, umetnost 

Tema: MATEMATIKA PRVIH CIVILIZACIJ - Spoznavanje Majevskega zapisa števil 

od 1 do 4 

Globalni cilj:  

 Razvijanje matematičnega mišljenja 

Cilji: 

 Otrok rabi/sliši imena za števila  

 Otrok rabi simbole in z njimi zapisuje števila 

 

Oblike dela:  

Skupna, skupinska, individualna 

Metode dela:  

Podajanje navodil, poslušanje, pogovor, igra, ustvarjanje 

Materiali in pripomočki: 

Listi z razpredelnico, svinčniki, shema majevske pisave, flomastri 

Viri in literatura:  

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

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

V uvodnem delu se razporedimo po 

igrišču, tako da ima vsak otrok dovolj 

prostora. Nato vzgojiteljica začne s 

podajanjem navodil za jutranjo telovadbo: 

- enkrat se obrni okoli svoje osi, 

- dvakrat se z rokami dotakni svojih prstov 

na nogah, 

- trikrat počepni, 

- štirikrat poskoči na mestu, 

- petkrat zaploskaj. 

Glavni del: 

Otroci se razdelijo v pare, igrali se bomo 

masaže. Otroka se postavita tako, da stoji 

en pred drugim in mu kaže hrbet. Nato po 

navodilih vzgojiteljice riše po otrokovem 

hrbtu. Vzgojiteljica podaja navodila:  

- enkrat s pestmi podrgneš po hrbtu, nato 

narišemo število 1, 

- dvakrat zaploskaš po hrbtu, nato 

narišemo število 2, 

- trikrat »štokneš« po hrbtu s prstom, 

narišemo število 3, 

- štirikrat pobožamo po hrbtu, narišemo 

število 4. 

Zaključek: 

Za zaključek vzgojiteljica otroke razdeli v 

dve manjši skupini. Polovica otrok se 

igrana na igralih.  

 

Otroci se razporedijo po travi in 

preverijo, da imajo vsi dovolj prostora. 

Nato pozorno poslušajo vzgojiteljico in 

natančno izvajajo gibalne naloge.  

 

 

 

 

 

 

 

Otroci si poiščejo svoj par. Postavijo se 

en pred drugega. Tisti, ki masira pozorno 

posluša navodila vzgojiteljice in riše po 

navodilih. Nato se otroka v paru še 

zamenjata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polovica otrok se mirno igra na igralih. 

Druga polovica otrok pa se usede za 

mizo in najprej posluša vzgojiteljica, ko 
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Druga polovica otrok z vzgojiteljico 

spozna, kako so števila zapisovali Maji. 

Nato bodo tudi sami po navodilih 

vzgojiteljice na list papirja v razpredelnico 

narisali števila od 1 do 4 s pikami ali 

črticami, otroci sami izberejo, kako bodo 

to zapisali. Po končanem delu se skupini 

zamenjata. 

 

jim pokaže, kako so Maji zapisovali 

števila. Nato tudi sam zapiše na svoj 

način števila od 1 do 4 s pikami ali 

črtami. Otroci se na koncu zamenjajo. 
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OPAZOVALNI LIST -3 

 

IME IN PRIIMEK OPAZOVALCA: Hojka Oman 

IME IN PRIIMEK IZVAJALCA DEJAVNOSTI: Nastja Jenko 

ODDELEK: Žverce  

DATUM: 9. 5. 2016 

TAMA VODENE DEJAVNOSTI: Spoznavanje majevskega zapisa števil od 1 do 4 

 

Kakšne so bile možnosti otrok za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih?  

Vsak posebej je imel možnosti oz. se je aktivno udejstvoval, vendar pa ni iskal svoje 

rešitve (raziskovanje). 

 

Navedite konkretne problemske situacije ali vprašanja, ki so se pojavila med 

vodeno dejavnostjo? 

Otroci so konkretno šteli 1–4 (lahko so izbirali, kako prikazati enoto s piko ali črtico). 

 

Česa so se otroci med vodeno dejavnostjo naučili? Kako to veste? 

Tisti otroci, ki so znali šteti že pred nastopom, so nalogo pravili z lahkoto. Ostali 

potrebujejo še nekaj ponavljanja, da bi razumeli količino številke. 

 

Ali otroci pravilno razumejo količino določenega števila (1–4)? 

Nekateri (redki) otroci razumejo. Ostali štejejo kar tako iz veselja, vendar ne nujno 

prirejajo. 
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Priloga 4:  

 

ZAPISOVANJE ŠTEVIL S SIMBOLI 

 

Študentka: Nastja Jenko 

Datum: 10. 5. 2016 Skupina: Žverce 

 

Starost otrok: 3–5 let Vzgojiteljica: Hojka Oman 

 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, gibanje, umetnost 

Tema: MATEMATIKA PRVIH CIVILIZACIJ - Zapisovanje števil s simboli 

Globalni cilj:  

 Razvijanje matematičnega izražanja 

Cilji: 

 Otrok rabi imena za števila  

 Otrok rabi simbole s simboli zapisuje števila  

 Otrok spoznava grafične prikaze  

 

Oblike dela:  

Skupna, skupinska, individualna 

Metode dela:  

Podajanje navodil, poslušanje, pogovor, ples, ustvarjanje 

Materiali in pripomočki: 

Bele rjuhe, CD z Egipčansko glasbo, listi z razpredelnico, flomastri, primeri 

egipčanskih hieroglifov  

Viri in literatura:  

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

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

V uvodu se vsi spremenimo v prave 

Egipčane tako, da si zavežemo bele rjuhe 

okoli telesa. Nato zaplešemo in zarajamo 

na pravo egipčansko glasbo.  

Glavni del: 

Usedemo se v jutranji krog in vzgojiteljica 

otrokom predstavi prave Egipčanske 

hieroglife. Predstavi, kako so oni 

zapisovali števila s črtami, vijugami, prsti, 

kuščarji in lokvanji …  

Vsak otrok sam zapiše svoje simbole za 

števila od 1 do 4 v razpredelnico, v katero 

so že narisali črte ali pike. Na eni polovici 

razpredelnice so števila zapisana na 

Majevski način, na drugi polovici pa bodo 

zapisali števila slikovno kot Egipčani. 

Zaključek: 

Na koncu s tistimi otroci, ki so razumeli 

pomen razpredelnice napišemo še 

dvomestno ali trimestno število. Vsak jo s 

svojimi znaki napiše na list papirja.  

 

Otroci se preoblečejo v Egipčanske bele 

rjuhe in rajajo na glasbo. 

 

 

 

Otroci prisluhnejo vzgojiteljici. 

Odgovarjajo na vprašanja in iščejo 

možne rešitve in odgovore. Sodelujejo v 

dejavnosti. So inovativni pri risanju 

simbolov za določeno številko.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci si ogledajo večmestno število in jo 

nato zapišejo s svojimi simboli.  
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OPAZOVALNI LIST – 4 

 

IME IN PRIIMEK OPAZOVALCA: Hojka Oman 

IME IN PRIIMEK IZVAJALCA DEJAVNOSTI: Nastja Jenko 

ODDELEK: Žverce  

DATUM: 10. 5. 2016 

TAMA VODENE DEJAVNOSTI: Zapisovanje števil s simboli 

 

Kakšne so bile možnosti otrok za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih?  

Otroci so bili lahko zelo ustvarjalni pri izmišljanju svojih simbolov za števila.  

 

Navedite konkretne problemske situacije ali vprašanja, ki so se pojavila med 

vodeno dejavnostjo? 

Otroci so predvsem pokazali svojo ustvarjalnost. 

 

Česa so se otroci med vodeno dejavnostjo naučili? Kako to veste? 

Samo ena od deklic je dejansko razumela, da riše (si izmišlja) simbol za število.  

 

Ali otroci razumejo, za kaj so risali simbole, da vsak simbol predstavlja 

določeno število? 

Samo ena od deklic. Ostali so »ustvarjali«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenko, N. (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF UL 

64 

 

Priloga 5: 

 

ŠTEVILA DANES 

 

Študentka: Nastja Jenko 

Datum:11. 5. 2016  Skupina: Žverce 

 

Starost otrok: 3–5let Vzgojiteljica: Hojka Oman 

 

Področje: matematika 

Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, narava, gibanje, umetnost 

Tema: MATEMATIKA PRVIH CIVILIZACIJ – Števila danes 

Globalni cilj:  

 razvijanje matematičnega mišljenja. 

Cilji: 

 otrok uporablja/sliši imena za števila,  

 otrok uporablja simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanja. 

 

Oblike dela:  

Skupna, individualna 

Metode dela:  

Podajanje navodil, poslušanje, pogovor 

Materiali in pripomočki: 

Knjiga V deželi števil, abakus, računalnik, računalo, koledar, ura … 

Viri in literatura:  

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

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

Z otroci se posedemo v jutranji krog. 

Preberemo jim zgodbo V deželi številk. 

Nato zgodbo po slikah obnovimo. 

 

Glavni del: 

V glavnem delu jim pokažemo abakus. 

Vprašamo jih, ali poznajo ta pripomoček. 

Povemo jim, da so nanj računali, ko še 

niso imeli računalnikov, ter razložimo, 

kako je sestavljen in čemu je namenjen. 

Nato se bomo naučili abakus tudi 

uporabljati. Prestavili bomo nekaj kroglic 

in otroci bodo morali prepoznati oziroma 

prešteti število kroglic. Tako se bomo lotili 

tudi čisto preprostih računov. 

 

Zaključek:  

V zaključnem delu se bomo pogovorili o 

številih, ki jih uporabljamo danes. Kje oni 

vidijo števila? Kje jih uporabljajo njihovi 

starši? Na koncu bodo našteli čim več 

predmetov na katerih so števila (računalo, 

koledar, računalnik, ura, mobilni telefon). 

Vse te predmete jim tudi pokažemo.  

Na koncu jim pustimo, da se sami igrajo z 

računali, abakusoma, uro in koledarjem.  

 

Otroci pozorno prisluhnejo zgodbi in na 

koncu jo skupaj obnovimo. 

 

 

 

Otroci odgovarjajo na vprašanja, 

podajajo svoje rešitve in mnenja.  

Preštevajo kroglice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci odgovarjajo na vprašanja, iščejo 

možne rešitve in odgovore.  
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OPAZOVALNI LIST – 5 

 

IME IN PRIIMEK OPAZOVALCA: Hojka Oman 

IME IN PRIIMEK IZVAJALCA DEJAVNOSTI: Nastja Jenko 

ODDELEK: Žverce  

DATUM: 11. 5. 2016 

TEMA VODENE DEJAVNOSTI: Števila danes 

 

Kakšne so bile možnosti otrok za raziskovanje in udejstvovanje pri posameznih 

dejavnostih?  

Otroci so sami ugotavljali, katere številke so na uri, računalniku, skušali so seštevati. 

Zgodbica jim je bila zelo všeč.  

 

Navedite konkretne problemske situacije ali vprašanja, ki so se pojavila med vodeno 

dejavnostjo? 

Katero število je (slikanica), koliko kroglic na računalu je na eni strani (samo v eni 

vrsti), v več vrstah (seštevanje – štetje), vse na eni strani (nič, vse). 

 

Česa so se otroci med vodeno dejavnostjo naučili? Kako to veste? 

Spoznavanje (utrjevanje) števil. Pojem nič, vse. Osnovno seštevanje (2 + 1 = 3) – 

štetje kroglic, da pridemo do rezultata.  

 

Ali otroci vedo, za kaj so včasih uporabljali abakus? Ali vedo, kje vse se danes 

pojavijo števila? 

Da. Še najtežje so ugotovili, kaj je koledar, števila so prepoznali povsod, kako in 

zakaj so uporabljali abakus, je bilo zelo dobro in konkretno prikazano, zato menim, 

da so otroci razumeli.  
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