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Mozaik 

 

Kamenček na kamenček… 

Sekunda, hip na hip… 

Drobci peska in časa 

ujeti v mozaik. 

 

Na njem velika slika: 

rožice na trati, 

sonce in stezica 

in majceni podplati, 

 

ki v novi dan hitijo. 

Varuhi zakladov 

nad smehom otrok 

bedijo… 

 

Otroci – vse bogastvo! 

Naj jih ljubezen spremlja! 

Naj bo pisan in srečen 

mozaik življenja. 

 

(Barbara Gregorič Gorenc) 

  



 
 

POVZETEK 

 

Otroci se vsakodnevno spogledujejo z matematiko in prav je, da jo približamo na njim 

razumljiv način. Ker se otrok uči celostno, se področja večinoma med seboj prepletajo, 

povezujejo. Prav povezovanje različnih vsebin in področij pa je dobro izhodišče za 

vseživljenjsko učenje, saj posnema realne življenjske situacije.  

Kurikulum za vrtce zajema šest področij: matematiko, gibanje, jezik, umetnost, družbo in 

naravo. Pričujoče diplomsko delo predstavlja matematične vsebine v povezavi z drugimi 

področji kurikuluma.  

Teoretični del zajema razvoj predšolskega otroka, učenje v vrtcu, projektno delo, pristop 

Reggio Emilia in medpodročno povezovanje. V empiričnem delu je predstavljen potek 

projekta mozaik. Namen projekta je bil raziskati, ali lahko otroci s projektnim delom 

pridobijo matematična znanja na področju vzorcev in v kolikšni meri ter kako participirajo 

v projektu. Prav tako je bil namen skozi različne dejavnosti predstaviti povezovanje različnih 

kurikularnih področij. 

 

Ključne besede: razvoj predšolskega otroka, učenje v vrtcu, aktivno učenje, projektno delo, 

pristop Reggio Emilia, matematika v vrtcu, medpodročno povezovanje, mozaik. 

  



 
 

SUMMARY 

 

Mathematics is an integral part of children's everyday life and our task is to present it to them 

in ways that are easy to understand.  As children's learning is holistic in its nature, the 

curricular areas are mostly interconnected and intertwined. It is the integration of different 

contents and areas that is a good starting point for lifelong learning, as it mimics real life 

situations. 

Kindergarten curriculum covers six areas: mathematics, movement, language, art, society 

and nature. The dissertation presents the mathematical content in conjunction with other 

areas of the curriculum. 

The theoretical part covers the development of preschool children, learning in kindergarten, 

project work, Reggio Emilia approach and cross-sectoral integration. In the empirical part, 

it presents the progress of the Mosaic project in kindergarten. The purpose of the project was 

to investigate whether children acquire mathematical knowledge in the field of samples 

through project work and to what extent, and how they participate in the project. Also, the 

purpose was to present the integration of different curricular areas through a variety of 

activities. 

 

Keywords: development of preschool children, learning in kindergarten, active learning, 

project work, Reggio Emilia approach, mathematics in kindergarten, cross-sectoral 

integration, mosaic 
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UVOD 
 

Matematika je tako vpeta v naša življenja, da je skoraj ne zaznamo, otroci pa se z njo nevede 

srečujejo že na samem začetku pri vsakodnevnih dejavnostih. Z njo se srečajo pri jutranjem 

pozdravu, ko naredijo krog, se preštejejo, primerjajo, koga je več – deklic ali dečkov, 

označijo današnji dan, poiščejo pravi simbol za današnje vreme, si poiščejo par za na 

sprehod, se postavijo v kolono, razdelijo prtičke pri obroku, opazujejo vzorce na tleh, se 

stehtajo, zmerijo višino itn. 

Torej matematika je res vsepovsod okoli nas. V predšolskem obdobju se povezuje z drugimi 

področji (gibanje, jezik, umetnost, narava, družba), to pa omogoča otrokom, da jo 

spoznavajo nevsiljivo, spontano, zanimivo in predvsem zabavno. Otrokom mora biti 

omogočeno aktivno učenje, s katerim pridobivajo konkretne izkušnje, si oblikujejo miselne 

predstave, rešujejo probleme, so notranje motivirani, hkrati pa se razvijajo kot osebnost. 

Menim, da otroke še vedno premalo vključujemo v dejavnosti, za katere menimo, da so 

prezahtevne. Otroci so velikokrat podcenjeni in v resnici zmorejo veliko več, kot jim 

priznamo. Pravzaprav pa vsi potrebujemo izziv, da lahko napredujemo, torej naloge, ki so 

zastavljene malo nad našimi zmožnostmi. Ravno zato sem želela otroke vključiti v projektno 

delo, ki omogoča medpodročne povezave, problemsko in aktivno učenje ter participacijo, 

izziv in novost. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu je 

predstavljen razvoj predšolskega otroka, saj je osnova za delo s predšolskimi otroki. 

Pomembno pa je tudi učenje v predšolskem obdobju, zato so predstavljeni učinkoviti načini 

učenja v vrtcu in pristop Reggio Emilia. Predstavljeni so tudi nekateri matematični pojmi, ki 

se dotikajo teme projekta, ter kako se matematika povezuje in prepleta z ostalimi področji. 

V drugem delu je predstavljen potek projekta mozaik v vrtcu. Na začetku empiričnega dela 

je predstavljen problem diplomskega dela, temu pa sledijo še raziskovalna vprašanja in 

hipoteze ter metoda, raziskovalni vzorec in postopek zbiranja informacij. Nato sledita opis 

in analiza posameznih dejavnosti, na koncu pa še predstavitev ugotovitev. 

Cilj diplomskega dela je predstaviti projektno delo in navdušiti vse za to obliko učenja ter 

spodbuditi vse za aktivno vključevanje otrok.  
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TEORETIČNI DEL 

1. UČENJE V VRTCU 
 

1.1. Razvoj predšolskega otroka 
Sam razvoj naj bi potekal po določenih zakonitostih, katerim naj bi pri vzgoji in učenju otrok 

sledili, saj tako omogočamo najbolj optimalen razvoj posameznika. Ker pa vrtci niso več 

namenjeni zgolj varovanju otrok, temveč tudi vzgajanju in izobraževanju posameznika, ni 

nič čudnega, da so se razvile različne teorije, kako otrok najlažje razvija in nadgrajuje znanje, 

spretnosti.  

Piaget (po Nemec in Krajnc, 2011) je poudarjal, da mora učenje potekati vzporedno z 

razvojem mišljenja. Ta poteka po štirih zaporednih stopnjah: 

 zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja (do 2. leta starosti): otrok pridobiva prve 

izkušnje in zaznave sveta. Proti koncu stopnje se otrok že zaveda stalnosti predmeta in 

lahko že rešuje probleme z uporabo pojmov in simbolov; 

 predoperativna stopnja (od 2. do 7. leta starosti): otrok je prepričan, da je njegovo 

dojemanje sveta edino in da ga tako dojemamo tudi drugi. Njegov egocentrizem 

namreč preprečuje, da bi se otrok zavedal, da ne vidimo, mislimo, vemo vsi tako, kot 

on to vidi, misli, ve. Na tej stopnji otroci pripisujejo lastnosti žive narave neživim 

stvarem in pojavom (npr. travo boli, če hodimo po njej), prav tako pa različne pojave 

pripisujejo človeški aktivnosti. Vsak pojav se zgodi z namenom, ki je zanj pomemben 

(npr. hrib je tam, da se lahko sankamo). Otroci lahko razvrščajo samo po enem 

kriteriju, urejajo pa naključno oz. sposobni so urediti samo dva sosedna predmeta in 

ne več; 

 obdobje konkretno-logičnih operacij (prib. od 6., 7. do 11. leta starosti): mišljenje je 

logično in fleksibilno, pri nalogah pa si mora otrok pomagati s konkretnim materialom 

in konkretnimi situacijami. Otroci znajo razvrščati po več kriterijih, jih znajo urediti, 

se zavedajo, da se količina ohrani in znajo svoje ugotovitve posplošiti tudi na druge 

pripadnike iste skupine; 
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 formalno-logične operacije (od 11., 12. leta starosti naprej): mišljenje ni več vezano le 

na predmete in konkretne izkušnje. Tu so sposobni abstraktnega mišljenja. Razvije se 

zmožnost hipotetičnega mišljenja, sposoben pa je tudi kritično presoditi kompleksne 

moralne dileme.  

Torej, Piaget je mnenja, da otroka ni mogoče naučiti nekaj, za kar še ni zrel. Dozorevanje, 

fizične izkušnje in socialne interakcije so najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja. Za 

najboljši razvoj potrebujemo čim več raznolikih izkušenj z materiali, predmeti in vsem, kar 

nas obdaja. Zelo pomembna je lastna aktivnost, saj si prek aktivnih izkušenj ustvarimo 

znanje (prav tam). 

Tudi Vigotski je zagovarjal velik vpliv socialne interakcije, spodbudnega okolja in izkušenj 

(Nemec in Krajnc, 2011). Marjanovič Umek (2011) se strinja in dodaja, da je otrokov razvoj 

dinamičen proces, ki pa je odvisen tudi od dedovanja. Prav tako pa je dal Vigotski velik 

pomen učenju skozi igro (Nemec in Krajnc, 2011). V nasprotju s Piagetom je verjel, da je 

poučevanje smiselno, če poteka pred razvojem (prav tam). Menil je, da se vsaka funkcija v 

otrokovem razvoju najprej pojavi na socialni in nato še na psihološki ravni. V procesu 

internalizacije otrok sprva rešuje probleme s pomočjo naprednejšega (ta je lahko vrstnik, 

vzgojitelj, starši …), nato si pomaga z glasnim govorjenjem ob dejavnosti in nazadnje je 

zmožen samostojnega reševanja s ponotranjenim govorom. Učenje spodbuja in izziva nove 

pojavne oblike v razvoju. Po njegovem mnenju je treba razvoju slediti, vendar z namenom, 

da ga želimo tudi preseči (Batistič Zorec, 2006). 

Sodobni raziskovalec Bruner pa ni bil zagovornik stopenj razvoja. Dejal je, da lahko otrok 

reši težko nalogo, če je ta predstavljena na njemu primeren način. To bi pomenilo, da se 

lahko obdobja pojavijo v katerikoli starosti. Velik pomen je dal na provokativna vprašanja, 

ki v otroku sprožijo radovednost (Nemec in Krajnc, 2011). 

Bruner (1957, v McLeod, 2008) je zagovarjal t. i. pomen učiti se učiti. Rezultati učenja niso 

le pojmi in že uveljavljeni postopki reševanja problemov, temveč tudi možnosti na novo 

izumiti postopke reševanja. Cilj izobraževanja pa naj bi bil ustvariti samostojne učence.  

Zelo ga je zanimalo, na kakšen način si shranimo, kodiramo informacije in znanje. V svojih 

raziskavah kognitivnega razvoja je predlagal tri načine reprezentacije pojmov: 

 enaktivne ali konkretne reprezentacije, ki so vezane na akcijske informacije, se pojavijo 

najprej. Informacije so shranjene v občutku gibanja, na primer, če želimo nekoga naučiti 

smučanja, mu lahko narišemo in ubesedimo dejanje, a vendar ga ne bo popolnoma 
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razumel, dokler ne bo smučal. Torej ga lahko predstavimo le z akcijskimi dejanji, ki so 

shranjena v naših mišicah, gibanju. Ali če podam matematični primer štetja predmetov: 

otroci si najlažje najprej predstavljajo zaporedje s konkretnimi predmeti, npr. premikanje 

kovancev; 

 ikonične ali grafične reprezentacije so vezane na slike in druge vizualne predstave 

konkretnih situacij. Lahko si predstavljamo s pomočjo konkretnih slik na papirju, v glavi 

ali pa s pomočjo oblik, diagramov in grafov; 

 simbolne reprezentacije se pojavijo nazadnje, saj so vezane tudi na abstraktne pojme. Tu 

se informacije shranjujejo v obliki kod ali simbolov, kot je na primer jezik. S simboli 

lahko manipuliramo, jih urejamo, razvrščamo in tako uporabnik ni omejen pri uporabi 

dejanj ali slik. To je tudi najbolj prilagodljiva oblika reprezentacij. Na simbolni ravni je 

znanje shranjeno prvotno v besedah, matematičnih simbolih in drugih simbolnih 

sistemih. 

Te faze si sicer načeloma sledijo, vendar v bolj ohlapnem zaporedju in ne kot pri Piagetu, 

kjer je zaporedje faz določeno in povezano s starostjo (Bruner, 1966, v McLeod, 2008). 

Brunerjeva teorija reprezentacij je zelo pomembna, saj omogoča učiteljem, da vključijo v 

proces učenja vsakega učenca ne glede na njegovo kognitivno raven dojemanja v tem 

trenutku. Prav tako pa daje vsakemu učencu možnost učenja od konkretnega k abstraktnemu.  

Batistič Zorec (2003) pravi, da v predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje.  

Otroci se v predšolskem obdobju veliko naučijo prek igre, ki je njihova temeljna dejavnost. 

Igra zaradi notranje motivacije spodbuja otroka, da razvija značajske lastnosti, psihične in 

fizične sposobnosti, prek nje sprejema znanje in se socializira (Gartner, 1988). 

Poleg igre pa so pomembne tudi skrbno načrtovane dejavnosti, interakcije z drugimi in 

dnevna rutina. Otroci manipulirajo z različnimi materiali in stvarmi, opazujejo, raziskujejo, 

sprašujejo in poslušajo druge, rešujejo probleme, medsebojne konflikte ipd. To so vse 

situacije, skozi katere se tudi učijo. Pomembno je, da v vrtcu nudimo dovolj možnosti za 

miselni razvoj. To se zgodi prek izbranih dejavnosti, ki otroka motivirajo za učenje (Batistič 

Zorec, 2003). 

Pri načrtovanju dejavnosti pa je treba upoštevati otrokove izkušnje, predznanja, potrebe in 

interese (Hodnik Čadež, 2004). 
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Otroci imajo prirojeno željo po raziskovanju in so sposobni sami priti do znanj, če jih 

obkroža spodbudno okolje, za katerega poskrbijo odrasli. Omogočanje čim več izkušenj 

aktivnega učenja je pomembno tudi zaradi tega, ker reševanje problemov, sodelovanje, 

dogovarjanje … prispevajo k odgovornosti za odločitve in pozitivni samopodobi.  

Samopodoba je torej pogojena tudi z interakcijo z drugimi osebami, predmeti in situacijami. 

V kolikor ima otrok negativno samopodobo, se težje spopada s težavami in reševanjem 

problemov. Negativna samopodoba lahko otroka ovira tudi pri spoznavanju novih stvari, saj 

ta že vnaprej misli na neuspeh. V nasprotju pozitivna samopodoba varuje otroka pred 

različnimi pritiski okolja. V kolikor je otrok uspešen na nekem področju, se bo to kazalo tudi 

na drugih področjih, in če se otrok počuti sposobnega premagovati ovire, se bo to izražalo 

tudi v njegovih dejanjih (Nemec in Krajnc, 2011).  

S premagovanjem ovir in doseganjem ciljev bo otrokova samopodoba rasla in odrasli smo 

tisti, ki moramo spodbuditi aktivnost otrok. Pri tem pa moramo paziti, da so aktivnosti 

prilagojene glede na otrokov razvoj, saj bi drugače lahko to pomenilo otrokov neuspeh, s 

čimer pa bi dosegli obraten želen učinek, učinek slabše samopodobe.  

Da pa bo lahko posameznik premagal ovire na poti, ki ga še čaka, ga moramo odrasli 

podpirati, spodbujati k delu in mu pomagati prebroditi ovire (Tomić, 1988). S spodbudo in 

podporo odraslih se bodo otroci naučili tudi samostojno izražati. 

 

1.2. Problemsko učenje  
»Vse prepogosto dajemo otrokom odgovore, ki naj si jih zapomnijo, namesto problemov, ki 

naj jih rešijo« (Robert Lewin, po Musek Lešnik, 2007). S to mislijo se strinja tudi Žagar 

(1992), ki pravi, naj otroci prihajajo do spoznanj z lastnim iskanjem in odkrivanjem ter po 

lastni miselni poti. Na tej poti do spoznanj naj opazujejo, sodelujejo, eksperimentirajo in 

izražajo svoje mnenje, predloge. 

Bruner (v Žagar, 1992) navaja, da ni le boljša zapomnitev usvojenega znanja, pač pa 

povečuje intelektualne potenciale, notranjo motivacijo, otroci razvijajo raziskovalne stile za 

reševanje različnih problemov in izboljšajo tehniko raziskovanja. Torej gre za razvijanje 

spoznavnih sposobnosti otrok in tudi specifičnega znanja. 
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Otroci se v vrtcu srečujejo z različnimi problemi, ki pa jih ne smemo reševati namesto njih. 

Že samo obuvanje copat lahko otroku predstavlja problem. Zelo pomembno je, da otroke 

naučimo, kako se spopasti s problemom, kasneje pa omogočimo samostojno reševanje 

problemov. Torej, če se otrok še ne zna obuti, mu najprej pokažemo, kako se obuje, nato mu 

pomagamo, da se obuje sam, kasneje pa spodbujamo samostojno obuvanje copat. Otrok na 

začetku še ne zna rešiti problema, kar pa ne pomeni, da ni sposoben reševanja problemov, 

tu mu priskočimo na pomoč in mu pomagamo do rešitve. 

Žagar (1992) je razdelil učenje na različne faze:  

 seznanitev s problemom,  

 opredelitev problema,  

 zbiranje informacij oz. materiala za konkretno reševanje problema,  

 vrednotenje možnih rešitev in  

 ustrezne posplošitve pridobljenega znanja.  

Te med seboj niso strogo ločene, saj se med seboj lahko prepletajo. Otroci prehajajo z ene 

faze na drugo, lahko pa se tudi vračajo nazaj. 

 

Primer problema po fazah 

Izbrala sem problem polaganja različnih delov v mozaik, saj se ta problem dotika 

praktičnega dela mojega diplomskega dela: 

 seznanitev s problemom: izdelovanje mozaika; 

 opredelitev problema: pri izdelavi mozaika je treba poiskati dele, ki se bodo med 

seboj najbolj ujemali in dopolnjevali oz. jih postaviti tako, da bo med njimi najmanj 

proste ploskve; 

 zbiranje informacij oz. materiala za konkretno reševanje problema: poiščemo 

različne koščke in jih primerjamo med seboj. Ugotovimo, po čem so si enaki in po 

čem se razlikujejo (npr. po debelini, velikosti, barvi, obliki); 

 iskanje različnih rešitev problema in posploševanje: različne koščke poskusimo med 

seboj sestaviti; 

 vrednotenje možnih rešitev: opazujemo in vrednotimo, ali se koščki med seboj 

ujemajo (po barvi, višini itn.). V kolikor ugotovimo, da so preveliki razmiki med 

koščki, se vrnemo nazaj in poiščemo novo rešitev; 
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 ustrezne posplošitve pridobljenega znanja: nekateri deli se med seboj bolje ujemajo 

kot drugi, na primer: steklo je tanjše kot keramična ploščica in zato potrebuje več 

lepila, da bo višina postavljene ploščice in stekla enaka. 

1.1.1. Aktivno (participativno) učenje 

Bruner (po Turnšek, 2004) meni, da je učenje aktiven, participativen proces šele, kadar: 

 nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnem znanju, izkušnjah; 

 v procesu zbiranja informacij zagotovimo čim večjo samostojnost otrok; 

 omogočimo, da novo pridobljena znanja tudi uporabijo za reševanje različnih 

problemskih situacij. 

Nekateri se ne strinjajo z uporabo termina aktivno učenje, saj so mnenja, da je vsako učenje 

aktivno. Marentič Požarnik (2003) pa pravi, da gre pri aktivnem učenju za višjo stopnjo 

učenja.  

Pogosto se še vedno razlaga termin učenje kot neko kopičenje in zapomnitve spoznanj, do 

katerih so prišli drugi. Ta oblika je najbolj opažena zlasti v šolah, zato se res ne moremo 

strinjati, da je lahko vsako učenje aktivno (Turnšek, 2004). 

Marentič Požarnik (2003) pravi, da pomanjkanje aktivnega učenja in kopičenje znanja 

privedeta do premajhne trajnosti in uporabnosti znanja, prav tako pa tudi do nizke 

motivacije, slabih rezultatov in tudi odpora do šolanja. Na slabo prakso v nekaterih šolah in 

vrtcih že nekaj časa opozarja tudi Turnšek (2004). Tam učitelji, vzgojitelji zgolj prenašajo 

znanje na otroke, otroci pa so obravnavani le kot objekti (sprejemniki), ki samo sprejemajo 

nekaj, kar je dano, nespremenjeno (znanje).  

»Če malo karikiram, so sodobni slovenski vrtci še najbolj podobni hotelom, v katerih dan 

poteka po vodenem programu pretirano prizadevne turistične agencije. Za goste je 

razmeroma dobro poskrbljeno, vendar otroci vstopajo v ustanovo, v kateri jih bolj ali manj 

čaka vnaprej načrtovan dan, v katerem je že v izhodišču malo možnosti za sooblikovanje 

življenjskih izkušenj« (Turnšek, 2009, str. 33). 

Aktivno učenje pa otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, je vpeto v njegovo 

vsakdanje življenje, realne okoliščine in je zato zanj osebnostno pomembno (Marentič 

Požarnik, 2003), saj se otrok najbolje uči, kadar so problemi zanj smiselni in pomembni. 
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Turnšek (2004) tu dodaja in poudarja, da o aktivnem, participativnem učenju lahko 

govorimo šele takrat, ko vzgojitelj namenoma uporabi takšen pristop. 

Tudi Kurikulum za vrtce (2008, str. 16–17) zagovarja načelo aktivnega učenja, kjer je 

poudarek na spodbudnem okolju, ki otroku omogoča celosten razvoj in ga spodbuja k 

aktivnemu pridobivanju in oblikovanju znanja. Načelo aktivnega učenja je zapisano kot 

zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega 

načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. V 

ospredju učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, navajanje otroka na 

uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in 

spodbujanje otrok k verbalizaciji (rabi jezika v različnih funkcijah) in drugim načinom 

izražanja.  

»Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma 

probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter 

ga močno čustveno in socialno angažirajo« (prav tam, str. 19). 

Thornton in Brunton (2010) se strinjata, da se znanje pridobiva skozi različne izkušnje, in 

dodajata, da je pri aktivnem učenju pomembno tudi okolje, na kar je že opozoril tudi Vigotski 

(Nemec in Krajnc, 2011). Okolje vključuje tudi druge ljudi, predmete, ideje, dogodke, ki 

spodbudijo sodelovanje in vključitev otrok za daljše obdobje.  

Moč aktivnega učenja pa izhaja iz otrok, iz njihove radovednosti. Prav otrokova prirojena 

želja po raziskovanju jih najbolj motivira pri učenju. Otroke moramo pri njihovem 

odkrivanju, raziskovanju in igri podpirati. Tako bomo pripomogli k aktivnemu učenju in s 

tem k razvoju otroka (Hohmann in Weikart, 2005). 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 22) navaja, da je odrasla oseba »usmerjevalka, vendar ne 

direktivna, in praviloma zgled za prijazno in prijetno komunikacijo«. Tam je tudi zapisano, 

da bi morala predšolska vzgoja temeljiti na notranji motivaciji, reševanju konkretnih 

problemov in pridobivanju različnih socialnih izkušenj. Vzgojiteljice bi morale upoštevati 

pomembno značilnost otrok, in sicer njihovo radovednost, iniciativnost, da se lahko otroci 

ogromno naučijo spontano in brez prisile. Naj imajo možnost raziskovanja prostorov, 

predmetov, materialov, okolice, saj to v njih prebudi čute, čustva, domišljijo in mišljenje 
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(Geršak in Korošec, 2011). Kot dodatna spodbuda pa so tu še t. i. inteligentni materiali, ki 

sami po sebi kličejo k postavljanju vprašanj, raziskovanju, eksperimentiranju (Krnel, 2011). 

Tudi Piaget (v Nemec in Krajnc, 2011) je menil, da so fizične izkušnje eden 

najpomembnejših dejavnikov razvoja mišljenja. Otroci z lastno aktivnostjo zaznavajo svet 

okoli sebe in si oblikujejo miselne predstave. S tem se strinjata tudi Nemec in Krajnc (2011), 

saj zapišeta, da na otrokov razvoj ne vpliva toliko poučevanje odraslih, temveč naj bi otrok 

do spoznanj prišel prek raziskovanja.  

Vloga odraslega je torej, da spodbuja otroka k raziskovanju, k čutnemu zaznavanju, 

ustvarjanju, eksperimentiranju in le dober vzgojitelj ve, da lahko otrok veliko doprinese le, 

če mu to dovolimo. Otroku moramo omogočiti čim bolj spodbudno okolje, to pa mu bo 

zagotovilo izkušnje. Pozitivno pa na razvoj vplivajo tudi socialne interakcije s tistimi, ki so 

razvojno na višjih ravneh. Za uspešno učenje so pomembne vse izkušnje in socialne 

interakcije v vrtcu (Nemec in Krajnc, 2011). Ker pa znanje samo po sebi otroku ne 

predstavlja vrednote, se mora otrok udejstvovati, s tem pa dosega številne cilje, skozi katere 

pride do znanja (Žerovnik, 1994). 

Otrok se uči in napreduje skozi različne situacije. Kot oblika učenja ima veliko vlogo 

participacija otroka. Otrok z nekaj izkušnjami ima že oblikovane nekatere miselne sheme, 

ki pa jih lahko še oblikuje in celo ruši. Stare izkušnje vodijo otroka do novih spoznanj v 

primeru, da otrok doseže nepričakovan rezultat. Piaget razlikuje med dvema vrstama 

izkušenj, in sicer med fizično in logično-matematično. Prva vodi do spoznanj o lastnostih 

samih predmetov, medtem ko druga oblikuje spoznanja o odnosih predmetov, ki jih je otrok 

ustvaril. Pomembni za otrokovo učenje pa sta tudi socialna interakcija in igra. V vseh teh 

situacijah otrok participira (Žagar, 1992). 

Že Aristotel (po Nemec in Krajnc, 2011) je poudarjal pomen udejstvovanja. Na otroka 

najbolj vplivamo prav z dejavnostmi, v katerih bo najbolj aktiven, v katerih se udejstvuje. S 

to izjavo se strinja tudi Dewey (1916, v Rutar, 2013, str. 71), ki pravi, da »edini način, kako 

(posameznika) pripraviti za družbeno življenje, je vključitev v družbeno življenje«.  

V različni meri otroci že sodelujejo v družbi, naloga vzgoje otrok pa je prepoznati in podpreti 

različne izkušnje, ki jih pridobijo prek udejstvovanja (Hart, 1992). 
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Turnšek (2009) gleda na vrtec kot socialni prostor, v katerem moramo zagotoviti otrokom 

čim več izkušenj. Otroci bi morali biti del vsakdanjosti in soustvarjati svoje življenje (v 

vrtcu).  

Ravno prek participacije imajo otroci možnost izražanja volje in dajanja pobud (Rutar, 

2013). Otrok se je uveljavil kot kompetentno bitje in s tem je tudi povezana participacija 

otrok. Otrokova pravica do aktivne participacije je danes zapisana tudi v številnih 

nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2010).  

Turnšek (2011) in Hodnik Čadež (2004) se strinjata, da je treba otroke vključiti v načrtovanje 

vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu. Menita, da bi bilo glede na to, koliko časa preživijo otroci 

v vrtcu, smiselno, da jih vključimo v odločitve. Prav tako bi bilo smiselno, da pripomorejo 

k izboru didaktičnih igrač in podobi igralnice.  

Razkorak se pojavi pri dojemanju možnosti izbire in možnosti participacije. Tu se pojavi 

težava interpretacije participacije. Turnšek (2011) navaja primer, ko vzgojiteljica vpraša 

otroke, kam bi šli na sprehod, ne vpraša pa, ali bi sploh šli na sprehod. Odrasli tako res 

zagotavljajo neko mero odločanja, vendar le med izbirami, ki jih sami ponudijo. 

Na to je opozoril že Hart (1992), ki opozarja na obstoj t. i. navidezne participacije, tj. 

manipulacija. Tu pravi, da je otrok v proces vključen, vendar nima možnosti, da o njem 

odloča ali pa ne dobi povratnih informacij. 

 

2. PROJEKTNO DELO 
Ena od oblik za zagotavljanje participacije je tudi projektno delo. »Projekt je dinamičen 

proces, ki vodi k ustvarjanju skupnega znanja« (Padovan, 2011, str. 169). 

Novak (2009) ga opredeli kot način dela, pri katerem udeleženci pridobivajo spretnosti, 

razvijajo različne sposobnosti, se učijo razmišljati, voditi in sodelovati, hkrati pa bogatijo 

svoje znanje. 

Z vključitvijo otroka v projekt mu omogočimo razvoj divergentnega, konvergentnega 

mišljenja, razvoj sposobnosti in spretnosti, v njem vzbudimo radovednost ter mu 

omogočimo samostojnost in emocionalno stabilnost. Zadnja vključuje posameznikove 

socialne interakcije, pozitivno podobo o sebi in okolici (Glogovec, 1992). 
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V projektnem delu se otroke spodbuja k samostojni izbiri in odločitvam ter k sodelovanju z 

vrstniki. Predpostavka takega pristopa je, da otroci pridobijo zaupanje v lastne miselne 

zmožnosti in motivacijo za nadaljnje učenje.  

Namen projektnega dela je, da otroci bolj poglobljeno in popolno uvidijo pomen dogodkov 

in fenomenov v njihovem okolju in pridobijo izkušnje, ki so vredne njihove pozornosti.  

Pravica do udeležbe je zapisana že v temeljnih pravicah državljanov,. Pomembno je, da 

imajo vsi mladi priložnost, da se naučijo sodelovati v različnih projektih. Otroci bi morali 

biti vključeni v smiselne dejavnosti skupaj z drugimi osebami, vključno z zrelejšimi in 

izkušenimi osebami. Sodelovanje pri projektih in vsaj delno kreiranje le-teh prineseta otroku 

motivacijo za nadaljnje projekte, prav tako pa otrok razvija svoje spretnosti in sposobnosti 

(Hart, 1992). 

Golovec (1992) meni, da so temeljne značilnosti projekta: 

 spoštovanje vseh sodelujočih: to pomeni zadovoljevanje potreb, upoštevanje 

interesov, razvijanje spretnosti in sposobnosti; 

 aktivnost otrok: ta naj bi temeljila na praktični aktivnosti, igri, raziskovalni aktivnosti 

in učenju z odkrivanjem; 

 pri projektu moramo upoštevati proces; 

 vsebine se morajo med seboj prepletati in povezovati. Tu je mišljena povezava 

pedagoških področij in samega projekta oz. teme projekta; 

 teme naj bodo konkretne in za otroka smiselne; 

 projekti morajo biti odprto zasnovani; 

 vzgojitelj lahko načrtovane vzgojne cilje po izteku projekta skupaj s starši vrednoti, 

prav tako pa skupaj z otroki postavlja konkretne cilje, jih skupaj dosegajo in nato še 

vrednotijo; 

 interakcija in komunikacija med vsemi udeleženci. 

 

Novak (2009) dodaja, da mora tema projekta izhajati iz vsakdanjega življenja in v kolikor 

prihaja pobuda s strani vzgojitelja, mora biti vsaj delno znana, da bodo lahko udeleženci 

gradili svoje znanje. Prav tako je ključnega pomena ciljna usmerjenost dejavnosti in samo 

načrtovanje, kako priti do cilja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se projekt poruši 
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ali zaide v drugo smer. Dodaja, da čeprav je končni izdelek rezultat načrtovanja, ne smemo 

zanemariti samega procesa. Za zunanjega opazovalca bo razumljivo najzanimivejši končni 

produkt, vendar sta za udeležence izrednega pomena sam potek in način njegove izdelave. 

Naloga vodje je predvsem motivirati udeležence, jih spodbuditi k njihovemu razmišljanju, 

dajanju pobud, vprašanj, pomislekov, da bodo lahko maksimalno doprinesli k projektu in se 

spotoma veliko naučili. Ključnega pomena pa je, da otrokom zagotovimo dovolj časa za 

njihovo raziskovanje, delovanje in razmišljanje. 

Skozi projektno delo udeleženci dogovorjene naloge opravljajo skupaj, skupaj sodelujejo, se 

dogovarjajo, komunicirajo, se učijo kritičnega presojanja, reševanja nalog, pri tem pa 

razvijajo spoštovanje, medsebojno upoštevanje in osebno odgovornost (Novak, 2009). 

Prav v interakciji z drugimi se krepijo in razvijajo medsebojni odnosi ter medsebojno 

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

Sposobnost sodelovanja je močno pogojena tudi z njegovim razvojem. Tako naj bi bili 

projekti načrtovani tako, da z njimi povečamo možnost udeležbe otrok na najvišji ravni 

njihovih sposobnosti. Upoštevati pa moramo tudi, da so si otroci med seboj različni in da 

želijo biti v različnih časih različno vpleteni (Hart, 1992). 

V vrtcu se pojavijo štiri oblike projektov, ki se ločijo glede na pobudnika projekta in 

sodelovanje otrok pri procesu projekta (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010): 

 pobudnik projekta je vzgojitelj. Ta določi temo, pri tem pa je pozoren, da upošteva 

vsa področja razvoja, integracijo vzgojnih področij ter načelo sistematičnosti in 

postopnosti; 

 projektno delo se izvaja z otroki prvega starostnega obdobja. Tudi tukaj projekt 

pripravi vzgojitelj, vendar v sodelovanju s starši. Otroci se priključijo projektu v fazi 

izvedbe in sodelujejo po svojih zmožnostih; 

 projektno delo se izvaja z otroki drugega starostnega obdobja. Tu vzgojitelj le 

okvirno predvidi temo in cilje, otroci pa ga sooblikujejo; 

 vzgojitelj skupaj z otroki pripravi projekt na temo, ki so si jo otroci izbrali. To je 

projekt, ki izhaja iz pobude otrok. Tu so otroci upoštevani ter pri projektu sodelujejo 

in oblikujejo njegov proces od samega začetka do konca. 
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Šele, ko otroci razumejo namen projekta, njihovo vlogo pri projektu, so seznanjeni s 

potekom dogajanja, lahko tako ali drugače vplivajo na proces, prejemajo povratne 

informacije ipd., takrat lahko govorimo o pravi participaciji (Rutar, 2013). 

 

2.1. Načrtovanje projekta 
William Heard Klipatric, eden prvih snovalcev projekta, je v začetku 20. stoletja oblikoval 

štiri etape projekta (v Glogovec, 2009): postavitev cilja, načrtovanje, izvedba in utemeljitev. 

K. Frey (v Glogovec, 1992) pa je projekt opredelil po naslednjih točkah: 

 pobuda, iniciativa, 

 skiciranje projekta, idejni osnutek, 

 načrtovanje izvedbe, 

 izvedba, 

 sklepni del. 

Točkam je dodal še dve vmesni etapi: usmerjanje in usklajevanje. Vse etape si sledijo po 

določenem zaporedju, z izjemo dveh vmesnih, ki se izvajata samo po potrebi. 

Po nekaj letih dela s praktiki so spoznali, da je ključnega pomena tudi ovrednotenje celotnega 

procesa, zato so dodali še šesto etapo (Novak, 2009). 

Tabela 1: Potek projekta po etapah (Novak, 2009, str. 25) 

ETAPE KOMPONENTE MISELNI POTEK 

1 Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in 

končnega cilja 

KAJ? ZAKAJ? 

2 Izdelava idejne skice z operativnimi cilji in 

nalogami 

KAJ? 

3 Načrtovanje izvedbe KAKO? 

4 Izvedba načrta Potek aktivnosti 

5 Predstavitev dosežkov Rezultati 

6 Evalvacija Sklepni del 

 

Projektno delo se najprej začne s pobudo, ki jo sproži vzgojitelj ali kdo drug. Kasneje sledi 

skupno oblikovanje projektne teme in končnega cilja, nato še razčlenitev teme v podteme z 
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operativnimi cilji in nalogami. Kako bomo uresničili zastavljene cilje in naloge, je odvisno 

od dobrega načrtovanja aktivnosti, ki nas bodo vodile do zastavljenih ciljev. Sledita še 

izvedba in predstavitev dosežkov. Tu se projekt konča, vendar se ne konča projektno delo. 

Ta se konča z evalvacijo (Novak, 2009). 

Po načelih pedagogike procesa projektov ne moremo načrtovati vnaprej, saj le-teh ni mogoče 

predvideti vnaprej. Vzgojitelj si postavi več hipotez, otroke nato spodbuja pri raziskovanju. 

Pri tem je zelo pozoren na otrokove ideje, ki jih ti lahko izražajo na različne načine (Geršak 

in Korošec, 2011). Torej naloga vzgojiteljev ni, da posredujejo svoje ideje, pač pa da 

podpirajo otroke, da to počnejo sami. 

Pri projektnem delu je bistven pomen, da se daje otroku možnost vplivanja na proces. Odrasli 

ga pri tem podpirajo in mu pomagajo (Glogovec, 1992). 

Padovan (2011) je primerjala projektno delo pri nas in v vrtcih Reggio Emillia. Dejala je, da 

pri nas sledimo določenim etapam in ciljem, ki so zastavljeni že vnaprej. Ti pa ne morejo 

predvideti, kaj se lahko še zgodi. Načrtovanje bi zato moralo biti bolj ohlapno, s 

postavljanjem hipotez. 

Novak (2009) je opredelila različne tipe projektnega učenja: 

 konstrukcijski tip: zanj je značilna usmerjenost k različnim ustvarjalnim 

dejavnostim. Tu spodbujamo udeležence pri njihovi ustvarjalnosti. Poleg 

kreativnosti se spodbuja razvijanje smisla za estetiko, drugih sposobnosti in 

spretnosti. Praviloma se začne z idejo, ki se jo uresniči v podobi nekega izdelka. 

Izdelki so tako lahko različna likovna dela, izdelki, različne prireditve, ureditev 

različnih prostorov ipd.; 

 raziskovalni tip: bistvo je predvsem v raziskovanju novega, še ne poznanega. 

Raziskovalci morajo sproti reševati probleme in pri tem iskati različne poti do 

rešitve; 

 projekt usvajanja in vrednotenja: izvajalci se seznanijo z nekim predmetom, 

dogodkom, pojavom in ga podrobneje obdelajo. Tu želimo doseči kritični pogled do 

samega predmeta, dogodka ali pojava. Spodbujamo, da svoje mnenje utemeljijo, 

pojasnijo; 

 tip učenja: glavni namen je pridobivanje in usvajanje znanja z uporabo različnih 

učnih pripomočkov ter uporabo različnih oblik, metod in tehnik učenja. 
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V kolikor gre za večje projekte, se lahko sami tipi med seboj povezujejo. 

 

3. PRISTOP REGGIO EMILIA 
 

Koncept Reggio Emillia se je razvil v majhnem istoimenskem mestu v severni Italiji, glavni 

pobudnik za razvoj koncepta pa je bil Loris Malaguzzi (Thornton in Brunton, 2010). 

Temeljna načela koncepta Reggio Emillia so spoštovanje vseh, staršev kot enakovredne 

partnerje pri vzgoji in učenju, aktivno učenje in ključna oseba, ki dela z manjšo skupino 

otrok in jim daje občutek varnosti. Timsko delo pozitivno vpliva na učenje otrok in 

vzgojiteljev. Otroci različnih starosti sodelujejo skupaj in se učijo eden od drugega. Tu 

spodbujajo otroke, naj mislijo s svojo glavo in naj sami oblikujejo svoje razumevanje sveta 

(prav tam). 

To je sodoben koncept, ki vzgaja otroke v kritične mislece. Otrokom omogočajo in jih 

spodbujajo k aktivni participaciji, k izražanju na različne načine. Pri tem dajejo velik 

poudarek na kakovostno interakcijo in komunikacijo med vsemi udeleženci. Otroke 

poslušajo. Poudarjajo pa tudi razliko med učenjem in poučevanjem otrok. Delujejo na prvem 

principu, in sicer učenju. Otroci pridobivajo izkušnje skozi projektno delo. Pravijo, da je 

prostor tretji vzgojitelj, zato ni nič čudnega, da dajo velik poudarek na razgibanost prostorov. 

Poleg svoje igralnice imajo še osrednji prostor, »piazzo«, in atelje, kjer otroci delajo skupaj 

z ustvarjalci. Vse projekte skrbno dokumentirajo in arhivirajo ter tako ustvarijo prijetno, 

spodbudno okolje, ki je vpeto v lokalno skupnost (Devjak, 2011). 

Pomemben je proces in ne končni cilj. Torej je pomembno, da se ne omejujemo s časom. 

Dajmo čas stvarem, o katerih otroci vedo in jih zanimajo (Thornton in Brunton, 2010). 

Kot primer je Herzog (2001) navedla deklico z avtizmom. Leto dni so jo vzgojitelji zgolj 

opazovali, opazovali, kaj rada počne, in to dokumentirali. Opazili so njeno veliko zanimanje 

za svetlobo. Okolje so prilagodili tako, da bi se ji približali. Ponudili so možnost 

eksperimentiranja s svetlobnimi viri. S prilagoditvijo okolja in dejavnosti ter z veliko 

potrpežljivostjo se je deklica počasi vključila v skupino otrok. Vzgojitelji so povedali, da je 

trajalo kar dve leti. Torej je preteklo kar veliko časa, predno se je deklica vključila, to pa ne 

bi bilo mogoče, če ji tega časa ne bi omogočili. 
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Temeljna razlika med slovenskimi vrtci in pristopom Reggio Emillia je miselnost staršev, ki 

menijo, da pri načrtovanju ni nujno upoštevanje predloge otrok, medtem ko je pri pristopu 

Reggio Emillia nujno (Devjak, 2011). 

Pri tem pa se moramo zavedati, da imajo otroci različne načine izražanja, ki jih je Malaguzzi 

opredelil kot »sto jezikov otrok« (Thornton in Brunton, 2010). 

V vrtcu otroci potrebujejo odrasle, ki jih poslušajo, jim zaupajo in njihove ideje jemljejo 

resno. Vzgojitelji ne samo, da učijo, temveč se tudi sami učijo. Tu morajo odrasli biti 

pripravljeni delati z otrokom in ne nad njim, otroci so enakovredni člani. Zelo pomembna je 

dvosmerna komunikacija, otrokom znajo prisluhniti. Tu so enakovredno vključeni tudi 

starši, ki soustvarjajo življenje v vrtcu. Celoten vrtec je vpet v življenje skupnosti. Vrtec se 

predstavlja skupnosti tako, da razstavi delo otrok v izložbah trgovin, parkih, gledališčih, na 

ulicah mesta (prav tam). 

Pri tem se Herzog (2001) sprašuje, ali bi bilo njihovo delo še tako vidno, če bi se izražali z 

drugo obliko umetnosti, npr. z glasbo, s plesom. 

V vrtcu dajo velik poudarek na umetnost. Vzgojitelji učijo otroke različnih likovnih tehnik 

in jim tako nudijo, da se izrazijo v različnih tehnikah. Sobe so estetsko oblikovane, vsaka 

soba ima tudi svoj mini atelje. Otrokom so ponujeni različni materiali; od recikliranih do 

naravnih. Ti so postavljeni na dosegu rok, na odprtih policah in v jasnih posodah. S stropa 

visijo mobili iz različnih koščkov materiala, ki odsevajo svetlobo (Herzog, 2001). 

Vzgojitelji spodbujajo otroke, da poskušajo različne stvari, med drugimi tudi take, ki 

vsebujejo nekaj nevarnosti. Ponujajo jim izkušnje, ki nosijo tudi nekaj tveganja za poškodbe, 

npr. pobiranje stekla, plezanje, žaganje lesa, zabijanje žebljev ipd. Tako se otroci naučijo 

poskrbeti za varnost tudi v takih primerih (Thornton in Brunton, 2010). 

Pristopi Reggio Emillia so vedno bolj vidni tudi v naših vrtcih, ki dajejo vedno večji 

poudarek na različnih kotičkih, različnih materialih, ki so zdaj na dosegu rok. Vzgojitelji 

spodbujajo raziskovanje otrok in izražanje na različne načine ter medsebojno sodelovanje. 

Vedno več tudi slovenski vrtci uporabljajo različne načine dokumentiranja (Padovan, 2011). 
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Za razmislek (v Herzog, 2001): 

 »Otrok je vreden poslušanja.« 

 »Poslušaj, opazuj in se uči od otroka.« 

 »Če se otrok vede neprimerno, odkrij, zakaj, kaj želi izraziti, kako mu lahko pomagaš.« 

 »Vaše delo kot odrasla oseba je otroku pomagati pri izražanju svojih občutkov in 

usmerjati k pozitivni rešitvi problema.« 

 

4. MATEMATIKA v vrtcu 
 

V vsakdanjem življenju se pogosto srečamo z matematiko; oblike, števila, orientacija v 

prostoru in merjenje. Otrok pa si vsebine tudi priredi, npr. pri štetju. Zelo pomembno je 

organiziranje različnih matematičnih situacij, ki pa morajo biti otroku blizu (Hodnik Čadež, 

2004). 

Otrok naj se z matematiko seznanja postopoma, korak za korakom (Marjanovič Umek, 

2001). Najprej otrok pridobiva znanja intuitivno, na konkretnem izkustvenem nivoju, šele 

nato preide na grafični in simbolni nivo, kasneje lahko na abstraktni nivo. 

Proces reševanja naloge je veliko bolj pomemben kot sama rešitev naloge. Zavedati se 

moramo, da lahko obstaja tudi več rešitev. Pri reševanju nalog spodbujamo diskusijo, iskanje 

rešitev z različnimi viri, vključujemo različne poglede na situacijo, lahko pa tudi samo 

situacijo modeliramo (Hodnik Čadež, 2004). 

Razvoj matematičnih sposobnosti se lahko pospeši z zgodnjimi matematičnimi igrami, ki 

spodbudijo zanimanje za matematiko. Po raziskavah sodeč, matematične dejavnosti močno 

vplivajo na kasnejše matematično znanje. Tisti otroci, ki so skupaj s starši pogosto brali 

simbole, šteli, se igrali s konstrukcijskimi igračami, lego kockami, se pogovarjali o tem, kaj 

bodo počeli, igrali različne besedne igre, so dosegali veliko boljše rezultate v četrtem razredu 

kot tisti, ki te priložnosti niso imeli. Dejavnosti, ki so najbolj pripomogle k matematičnemu 

znanju, so bile štetje, branje knjig in pogovor, igra z lego kockami, liki in telesi. Zanimivo 

je, da prihaja do razhoda pri pričakovanem matematičnem znanju ob vstopu v šolo in pa 

dejanskem. Pričakovanja šol so nižja, kot je dejansko znanje otrok. Torej po eni strani vidimo 

nizko raven povprečnega znanja slovenskih otrok, po drugi strani pa višjo raven od 
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pričakovanja šol. Vrtec nudi dovolj priložnosti za razvijanje matematičnega znanja, vendar 

to ni dovolj, dokler ne vključimo staršev v prepoznavanje znanja, dvignemo zanimanja za 

dosežke in ne le izdelke ter uskladimo pričakovanja. Prav tako bi morali uskladiti tudi 

pričakovanja šol in dejanskega znanja, da bi lahko bil viden še večji napredek (Japelj 

Pavešić, 2014). 

 

4.1. Pridobivanje matematičnih pojmov v vrtcu 
 

Oblikovanje posameznih pojmov in odnosov med njimi se spreminja z razvojem (Nemec in 

Krajnc, 2011). Nekateri pojmi so bolj oprijemljivi kot drugi. 

V predšolskem obdobju otroci računajo po matematični intuiciji, kar dokazuje, da je zelo 

razvita. Na podlagi matematične intuicije znajo oceniti številčnost skupine, preštevajo, 

seštevajo in odštevajo. Poznavanje količine in številske predstave je predpogoj za 

razumevanje matematike. Novejše raziskave so pokazale, da nam je občutek za količino 

prirojen, medtem ko druge aritmetične sposobnosti razvijamo prek izkušenj. Občutka za 

količino pa nimamo prirojenega samo ljudje, pač pa tudi živali. Z velikostjo količine 

naraščajo težave pri količinski zaznavi, kar pomeni, da si lažje predstavljamo manjšo 

količino. Zaradi izkušenj, razvoja naš občutek za količino napreduje in tako lahko 

razlikujemo tudi količine, ki se med seboj zelo malo razlikujejo (Bergant, 2014). 

V nadaljevanju bom kratko prestavila vsebine, ki se prepletajo v empiričnem delu. 

4.1.1. Pojem števila 

Pojem števila se razvija različno hitro, kar pa je odvisno od izkušenj. Že pred prvim letom 

starosti otroci znajo oceniti količino, kadar gre za manjša števila (1–4). Razumevanje glavnih 

števnikov se pojavi hitreje kot razumevanje vrstilnih (Nemec in Krajnc, 2011). 

Pomembno vlogo pri usvajanju pojma število imajo dejavnosti v predšolskem obdobju, npr. 

razvrščanje, urejanje, relacije in vzorci (Hodnik Čadež, 2004). 

Piaget s sodelavci je bil mnenja, da je pogoj za štetje logično mišljenje, medtem ko novejše 

raziskave kažejo, da se otrok nauči preštevanja tudi prek dejavnosti. Otrokom omogočimo 

štetje konkretnih predmetov, ki jih lahko premikajo; predmetov, ki se jih lahko dotikajo, pa 

jih ne morejo premakniti; predmetov, ki jih samo vidijo, jih ne morejo premakniti niti se jih 

dotakniti, in predmetov, ki jih ne vidijo. Z omogočanjem vseh oblik štetja pa otrok pridobiva 
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izkušnje o povratni enoličnosti oziroma o doslednem prirejanju števil preštevancem (Hodnik 

Čadež, 2004). 

Obstajajo načela štetja in šele ko otrok osvoji ta načela, lahko govorimo o dejanskem štetju 

(Nemec in Krajnc, 2011; Hodnik Čadež 2004): 

 načelo ena na ena: pri štetju ne smemo izpustiti nobenega elementa, prav tako pa 

nobenega elementa ne smemo prešteti dvakrat. Vsak element je tako predstavnik le 

enega števila; 

 načelo ustaljenega vrstnega reda: tu se zavedajo vrstnega reda. Naravna števila so 

zmeraj urejena in tako se vedno šteje v nekem določenem zaporedju. Primer: ena, 

dva, tri, štiri itd.; 

 načelo irelevantnosti vrstnega reda: štetje je neodvisno od vrstnega reda, torej ni 

važno, pri katerem predmetu bomo začeli šteti. Vsota preštevancev pa bo vedno 

enaka; 

 načelo kardinalnosti: zadnja številka pri štetju je končna vsota; 

 načelo abstrahiranja: štetje je neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo. Primer: 

pet hrušk je enako petim medvedom, petim uram … 

 

V povezavi s števili lahko rezultate interpretiramo tudi z različnimi prikazi – figurni in 

vrstični prikaz. Otroci na ta način zbrane podatke obdelujejo, jih interpretirajo, s tem pa 

otroka tudi matematično opismenjujemo. 

4.1.2. Razvrščanje in urejanje 
Z razvrščanjem in urejanjem elementov otroke spodbudimo k natančnemu opazovanju 

(Hodnik Čadež, 2004). 

Otroci so sposobni razvrščanja konkretnega materiala veliko prej, kot isti problem rešiti 

besedno (Nemec in Krajnc, 2011). Z razvrščanjem elemente razdelimo v skupine po skupni 

značilnosti. Tako med njimi vzpostavimo nek red, ki nam omogoča števnost.  

Razvrstitev elementov lahko pokažemo tudi z različnimi diagrami. V predšolskem obdobju 

sta najpogostejša diagrama za razvrščanje Carrollov in drevesni diagram, ki pa se od Euler-

Vennovega diagrama ločita po razvrščanju neke lastnosti in zanikanju iste lastnosti.  
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Euler-Vennovega diagrama v predšolskem obdobju ne uporabljamo pogosto, saj je uporaba 

presečne množice prezahtevna za predšolskega otroka. Lahko pa ga uporabimo, ko želimo 

izpostaviti več pojavnih oblik dane značilnosti (Hodnik Čadež, 2004). 

 

Slika 1: Diagrami (Hodnik Čadež, 2004, str. 9, 10) 

Množico elementov lahko tudi uredimo. Medtem ko smo pri razvrščanju razvrstili po dani 

lastnosti, npr. ima/nima, pri urejanju uredimo glede na intenzivnost vrednosti, npr. od 

najtanjšega do najdebelejšega. Če bi želeli elemente urediti po velikosti, bi jih uredili od 

najmanjšega do največjega ali obratno. Če pa bi želeli iste elemente razvrstiti po isti lastnosti, 

bi morali elemente razvrstiti v skupine, npr. majhni, srednji in veliki (Hodnik Čadež, 2004). 

Lahko pa nek odnos med elementi vzpostavimo tudi z relacijami in puščičnim diagramom. 

Tu povezanost med elementi označimo tako, da jih po neki značilnosti med seboj povežemo. 

Pri tej dejavnosti se otrok seznani s prirejanjem (ena na ena), kar pa je osnova za štetje (prav 

tam). 

4.1.3. Vzorec 

Vzorci so lahko konkretni, grafični, simbolni, gibalni, ritmični, glasovni. Glavno pravilo 

vzorca je, da se enota vzorca vsaj dvakrat ponovi (Hodnik Čadež, 2004). 

 

Slika 2: Vzorec (Hodnik Čadež, 2004, str. 11) 

4.1.4. Pojem prostora 

Na začetku so otroci zelo egocentrični, kar pomeni, da tudi orientacijo v prostoru zaznavajo 

samo prek sebe, šele kasneje pa so zmožni zavzemati perspektivo drugega. V predšolskem 

obdobju so že sposobni se orientirati po enostavnih načrtih in s pomočjo preprostih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ariana Dežman; diplomsko delo 

– 21 – 
 

zemljevidov. V raziskavah razumevanja prostora v predšolskem obdobju je Piaget ugotovil, 

da je otrokova predstava prostora topološka oziroma elastična. Ko otrok pri treh letih nariše 

krog, po navodilih naj nariše trikotnik, je topološko sprejemljivo, saj z raztezanjem in 

krčenjem lahko spremenimo obliko trikotnika v krog. Lovell pa je na podlagi razpoložljivih 

materialov postavil dvom o otrokovi topološki formaciji. Ugotovil je, da otroci lažje izdelajo 

objekte iz različnih materialov, kot jih narišejo (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

4.2. Medpodročno povezovanje 
Medpodročno povezovanje je didaktični pristop, učna strategija, ki povezuje učne vsebine 

in skuša posamezno vsebino predstaviti čim bolj celostno. Vzgojitelj mora poznati 

specifičnosti posameznih področij, ki se lahko v neki dejavnosti med seboj povezujejo, 

hkrati pa mora biti pozoren, da so te povezave smiselne (Hodnik Čadež, 2004). 

Zavedati se mora, da predšolski otrok svet doživlja celostno in prav zato je medpodročno 

povezovanje smiselno, saj se celostno učenje in prepletanje področij najlažje doseže prav z 

njim. Z medpodročnim povezovanjem otrokom omogočimo, da spoznajo novo snov z več 

vidikov in tako s povezovanjem različnih informacij oz. spoznanj (Hodnik Čadež in Filipič, 

2005). 

Prav tako je v Kurikulu za vrtce zapisano t. i. načelo horizontalne povezanosti, ki nas usmerja 

k povezovanju. Ta poudarja »povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu 

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

posebej značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja« in 

»izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo 

specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih 

področij dejavnosti v vrtcu« (Bahovec idr., 2008, str. 14). 

Hodnik Čadež (2008) vidi prednost v medpodročnem povezovanju pri spodbujanju 

ustvarjalnosti in motiviranosti otok, razvijanju kritičnega mišljenja, reševanju problemov in 

povezavi z realnim življenjem. 

Medpodročno povezovanje mora biti skrbno načrtovano, vendar mora dopuščati čim večjo 

samostojnost otrok. Zato je zelo pomembno, da so vsebine, način posredovanja znanja in 

sama organizacija dejavnosti prilagojeni razvojni stopnji in znanju otrok. Prav tako mora 

vzgojitelj dobro poznati specifične cilje in vsebine različnih področij, da lahko uresniči 

zastavljene cilje. Pomembno je, da vzgojitelj po zaključku analizira uresničevanje ciljev 

(Hodnik Čadež in Filipič, 2005). 
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Prednosti medpodročnega povezovanja (po Hodnik Čadež, spletni vir):  

 manjši obseg vsebin (cilji v kurikulu za matematiko, okolja in jezika se prekrivajo: 

na primer pri orientaciji, razvrščanju, urejanju, štetju, opisovanju …); 

 poenotenje strokovne in didaktične terminologije (razvrstiti, urediti, 

slikopis/piktogram …); 

 horizontalen (med področji) in vertikalen transfer (znotraj posameznega področja); 

 celostno dojemanje sveta, realne in domišljijske povezave; 

 transfer znanja in procesov; 

 izkušenjsko učenje; 

 problemske situacije; 

 diferenciacija in individualizacija (otrok lahko samostojno ali ob pomoči rešuje 

naloge na različne načine). 

 

Otrok se vsakodnevno srečuje z uporabo matematike in tako ni nič čudnega, da je 

matematika praktično prepletena z vsemi ostalimi področji. 

4.2.1. Matematika in gibanje 

Otrok doživlja svet okoli sebe z zaznavanjem svojega telesa. Njegovo telo je njegova 

izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja med drugimi. Z gibanjem pa tudi 

razvija občutek za ritem, hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek in Kovač, 2001). 

Vsi ti termini pa so seveda tesno povezani z matematiko. 

Z gibalnimi dejavnostmi, različnimi igrali in športnimi pripomočki otrok spoznava in usvaja 

tudi različne matematične pojme (po Videmšek in Kovač, 2001, str. 57): 

 spoznava barve, oblike, površine; 

 usvaja količinske izraze (malo – veliko, manj – več); 

 usvaja izraze za prostorska razmerja (v – na – pod, zgoraj – spodaj, spredaj – zadaj, 

med – pred, gor – dol, levo – desno); 

 usvaja izraze za časovna razmerja (počasi – hitro, prej – potem); 

 usvaja druge protipomenske izraze (težko – lahko, umazan – čist, star – nov); 

 seznanja se z merskimi enotami (korak, meter). 
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4.2.2. Matematika in umetnost 

Glasbena vzgoja predstavlja temelj za skladen in uravnotežen osebnosti razvoj. »S 

poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, 

spoznavni in gibalni razvoj« (Denac in Vrlič, 2001, str. 109). Na razvoj glasbenih 

sposobnosti pa v veliki meri vpliva tudi spodbudno okolje (prav tam). 

Glasbena vzgoja se tesno prepleta z matematiko, kar se opazi tudi pri glasbenih posebnostih 

pesmi (melodija, ritem, tempo, dinamika) in načinih izvajanja pesmi (glasno, tiho, hitro, 

počasi). Otroci lahko s ponavljajočimi vzorci spremljajo otroške pesmi in besedila. Prav 

reproduciranje melodičnih ali ritmičnih motivov razvija glasbeno pomnjenje in sposobnost 

koncentracije. Pri starejših otrocih moramo biti pozorni še na tempo in dinamiko ter 

morebitne spremembe. V glasbi se lahko poigramo z barvo, jakostjo, s trajanjem zvoka, 

tonskimi višinami. Otroci eksperimentirajo z različnimi zvočnimi materiali, instrumenti, 

tehnikami in glasom. Med eksperimentiranjem otroke spodbudimo k slušnemu zaznavanju. 

Pri kozarcih, napolnjenih z različno količino vodo, ugotavljajo razmerje med količino vode 

v kozarcu in tonom (večja količina vode pomeni nižji ton). Otroci lahko vodo prelivajo in 

med sabo primerjajo količino in posledično tone (prav tam). 

Otrokov način likovnega izražanja je pogojen glede na njegovo razvojno stopnjo obvladanja 

in razumevanja. Praviloma si razvojne stopnje likovnega izražanja sledijo in učenje risanja 

je nesmiselno. Aktivnost otrok na likovnem področju je zelo pomembna zaradi razvijanja 

nekaterih spoznavnih procesov, saj je posledica le-teh tudi vizualno mišljenje. Ta zajema 

spoznavanje vizualnega sveta (prepoznavanje oblik, barv) in odnosov v njem. »Likovno 

izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, je razvojno orodje, 

ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti prostora, v katerega je 

bil postavljen ob rojstvu« (prav tam, str. 125). 

Otrok ugotavlja razlike med posameznimi pojavi. Razume, da obstajajo razlike med velikim 

in majhnim, navpičnim in vodoravnim, črnim in belim. V ustvarjanju se izraža s simboli, ki 

so sprva poenostavljeni, kasneje vedno bolj sestavljeni. Likovne upodobitve so pogojene z 

otrokovimi znanji, vedenji o vidnem svetu, v katerem živi. Z ustvarjanjem prodira »/…/ v 

celovit svet likovne govorice črt, oblik, barv, prostornin in njihovih brezštevilnih odnosov« 

(prav tam, str. 126). 

Skozi različne dejavnosti lahko pokažemo tesno povezanost likovnih dejavnosti z 

matematiko. Pri kiparstvu se otroci ukvarjajo in izražajo z volumnom ali prostornino;  
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pri igrah s kockami se seznanjajo z njihovo težo, trdnostjo, površino; pri oblikovanju 

prostora dojemajo osnovne prostorske odnose; s prevrnjenimi mizami in stoli oblikujejo 

ozke, široke ulice, trge različnih oblik ter tako spoznavajo in uporabljajo svoje znanje 

geometrijskih oblik in teles. Torej se cilji likovnih dejavnosti v veliki meri prepletajo in 

dopolnjujejo s cilji na področju matematike (prav tam). 

4.2.3. Matematika in jezik 

Vzgojitelji s svojim zgledom pri vseh dejavnostih neposredno vplivajo na razvoj otrokovih 

jezikovnih zmožnosti, kar pa že predstavlja prvi korak povezovanja med področji dejavnosti 

v vrtcu. Prav jezikovna zmožnost omogoča interakcijo z igro, umetnostjo, matematiko in 

drugimi področji. Odrasli moramo otroke spodbujati, da razvijajo svojo jezikovno zmožnost, 

saj le tako postanejo aktivni udeleženci v komunikacijskem procesu (Kranjc in Saksida, 

2001). 

»Tako kot so med seboj povezane ravni dejavnosti na področju jezika, je jezik povezan tudi 

z drugimi področji v kurikulu« (prav tam, str. 81). 

Eno izmed teh področij je tudi matematika. Skozi različne dejavnosti lahko otrokom 

omogočimo spoznavanje števil. Prek igre je učenje zabavno in igra s števili je lahko tudi 

zabavna. Otrokom lahko ponudimo primerjanje različnih količin, prelivanje v različne 

posode, merjenje, razvrščanje po različnih kriterijih, jih spodbujamo pri uporabi različnih 

pripomočkov (npr. ravnila), preslikovanju in prepisovanju števil. Otrok mora imeti tudi 

možnost spoznati, da izgovorjeno lahko tudi zapišemo in nato zapisano znova preberemo. 

Otroci naj bi se s simboli srečevali povsod. Na vseh stvareh, ki pripadajo otroku, naj bo 

zapisano otrokovo ime, simbol (prav tam). Prav tako lahko zapišemo poimenovanje 

predmetov v sami igralnici. S tem mu nudimo možnost prepoznavanja vloge simbolov in 

pisnega jezika. 

Vzgojitelji s spodbujanjem aktivne uporabe izrazov za označevanje prostora (zgoraj, spodaj, 

ob, v, na, pod) spodbujamo tudi razvoj koncepta prostora (prav tam). 

Eden izmed primerov dejavnosti, kjer se povezujeta področji matematika in jezik, je pisanje 

vabila. Otroke spodbujamo pri uporabi simbolov (črk, številk). Lahko jih opozorimo na 

uporabo koledarja, saj ni dovolj, da napišemo npr. v petek, pač pa tudi kateri petek. Če 

želimo vabilo poslati, ni dovolj le naslov. Pri naslovu je nujno dodati še poštno številko, 
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hišno številko. Otroci skozi dejavnost tudi primerjajo, npr. za eno pismo potrebujemo eno 

znamko. In še veliko več (prav tam). 

4.2.4. Matematika in družba 

S spoznavanjem svojega bližnjega okolja otroci pridobivajo spoznanja o svojem kraju, se 

seznanjajo s tem, kako so živeli včasih in kako živimo danes, spoznavajo različne poklice, 

delovna okolja, razlikujejo vsakdanje, družinsko, kulturno in javno življenje. Vsa ta 

spoznanja so pomembna za boljši vpogled v širšo družbo, kar omogoča otrokom, da 

sodelujejo z okoljem, vplivajo nanj in ga pozneje s svojimi dejanji tudi spreminjajo. 

Pomembno pa je tudi vključevanje v širše okolje in s tem vključevanje v kulturo, v kateri 

živimo. Osnova za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti najprej 

temelji na vključevanju v lastno kulturo in nacionalno tradicijo ter na seznanjanju z drugimi 

kulturami in civilizacijami (Bahovec idr., 2008). 

Otrok lahko družbo spoznava na različne načine, tudi s povezovanjem z matematiko. 

Zgodovinske dogodke tako spoznava prek časovne premice in se seznanja z zaporedjem 

dogodkov; prek puščičnega diagrama povezuje orodja, ki sodijo k določenemu poklicu; v 

skupini se lahko otroci razvrstijo po barvi oči ipd. ter naredijo histogram; uredijo orise stopal 

po njihovi dolžini ... 

Medpodročna tema promet prav tako sodi v področje družbe. Povezanost z matematiko 

lahko opazimo že v preprostem vzorcu prehoda za pešce, zaporedju pri prižiganju luči na 

semaforju ali različnih oblikah prometnih znakov (Kranjc, 2001). 

4.2.5. Matematika in narava 

Okolje, v katerem živimo, je raznoliko, pisano in zanimivo. Otroci imajo potrebo po 

odkrivanju in spoznavanju. »Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar 

slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti« 

(Krnel, 2001, str. 160). 

Temeljni poudarek naravoslovja je razvijanje veselja do raziskovanja in odkrivanja ter 

pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. Pomemben je proces, pri katerem 

se postopoma oblikujejo pojmi, razvija mišljenje, sklepanje ter zmožnost videnja in 

reševanja problemov (Bahovec idr., 2008). 

Otroci odkrivajo naravo z raziskovanjem, ki je prilagojeno razvojni stopnji otroka. Pri tem 

ne spoznavajo le narave, temveč se učijo, kako priti do različnih znanj.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ariana Dežman; diplomsko delo 

– 26 – 
 

Naravoslovni postopki, kot so »/…/ opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, 

merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poštenih poskusov, poročanje in 

povzemanje rezultatov, posploševanje /…/«, so zelo pomembni za pridobivanje procesnih 

znanj. Nekateri postopki so bolj zahtevni kot drugi, vendar večino lahko uporabimo že pri 

predšolskih otrocih. Otroci morajo biti aktivni udeleženci v procesu, saj le tako lahko 

razumejo pojave in rezultate poskusov (Krnel, 2001, str. 159). 

Že pri naštevanju naravoslovnih postopkov lahko ugotovimo, da se področji narava in 

matematika prekrivata. Prekrivanje vsebin se opazi tudi pri izvajanju različnih dejavnosti. 

Primeri: razvrščanje različnih živali po kriteriju ima tipalke ali nima tipalk; urejanje debel 

dreves po hrapavosti debla; štetje nog paličnjakov; merjenje prostornine snovi z 

nestandardnimi enotami (primer: v vreči je deset žlic soli). 

4.2.6. Mozaik (primer teme za povezovanje matematike z drugimi področji) 

Za primer sem izbrala temo, ki jo v empiričnem delu obravnavam z izvajanjem projekta. 

Mozaik je »podoba, izdelana iz majhnih, navadno kamnitih ali steklenih koščkov« (Trenc 

Frelih, 2010, str. 679). 

»Mozaik mozaík -a m (ȋ) slika iz raznobarvnih kamnitih, steklenih kock, ploščic, ki so 

vložene v malto ali kit tesno druga ob drugo: izdelovati, sestavljati mozaike; ogledovati 

mozaike / tla so iz lepega mozaika / keramični mozaik // knjiž. kar je po sestavi podobno 

temu: njegovo delo je pisan mozaik; pisatelj ni znal organizirati mozaika v celoto; država je 

pravi mozaik narodnosti; mozaik zgodovinskih podatkov / filmski, glasbeni mozaik ◊ alp. 

drobno v vse smeri razpokana in krušljiva površina skalovja; gozd. bolezen rastlin, pri kateri 

se na listih pojavijo rumene ali bledo zelene pege; um. slikarska tehnika, pri kateri se v sliko 

vstavljajo raznobarvne kamnite, steklene kocke, ploščice.« (Portal BOS – Slovarske in 

besedilne zbirke, 2016) 

4.2.6.1. Pojem mozaika v relaciji z različnimi področji 

Matematika 

V definiciji najdemo pojem »sestavljati mozaike« (prav tam), iz česar lahko razumemo, da 

je mozaik neke vrste sestavljanka. Pri samem sestavljanju je pomembno načelo ena na ena. 

To pomeni, da istega koščka celote ne moremo položiti na več različnih mest, temveč le na 

eno. Prav tako če želimo sestaviti celoto, ne sme manjkati noben del. Pomembno pa je tudi 

odlično opazovanje, saj vsak kos ne sodi zraven drugega, deli se morajo med seboj 

popolnoma ujemati. Torej je kar nekaj spretnosti, ki se jih moramo naučiti, da lahko iz 
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različnih delov sestavimo eno celoto oz. mozaik. Mozaik pa je lahko sestavljen tudi iz 

vzorca. Tu moramo paziti, da se vsaka enota vzorca vsaj dvakrat ponovi. Lahko si 

pomagamo tudi s štetjem, na primer: vsak drugi kos je rdeče barve. 

Umetnost 

Umetnost je kot nekakšen mozaik različnih načinov izražanja. V umetnosti največkrat 

zasledimo filmski in glasbeni mozaik. Oba mozaika predstavljata različnost, ki pa je 

predstavljena z eno nadpomenko. V filmskem mozaiku lahko zasledimo filme, razdeljene 

glede na različne žanre filmov (komedija, grozljivka, srhljivka, muzikal, drama, akcijski, 

pustolovski, znanstveno-fantastični, zgodovinski film itd.), lahko gre za sestavljen mozaik 

glede na tehniko (dokumentarni, igrani, animirani film) ali pa ga sestavljajo dolgometražni 

in kratkometražni filmi. Prav tako je glasbeni mozaik sestavljen iz različnih glasbenih del. 

Ta se lahko ločijo glede na zvrst, temo, dolžino, ritem itn., vsem mozaikom pa je skupno, da 

se lahko izražajo na več načinov, ki pa na koncu tvorijo neko celoto, umetnost. 

Jezik 

Vsem ljudem je skupno, da se sporazumevamo. Različne zvrsti jezika sestavljajo jezikovni 

mozaik. Jezik ločimo glede na socialne, funkcijske zvrsti, glede na funkcijo jezika, jezikovni 

prenosnik in časovni okvir, vsi ti jeziki pa tvorijo našo slovenščino. Prav tako pa ločimo 

različne jezike glede na to, kje se nahajamo.  

Tudi pisatelji in pesniki v svojih delih uporabljajo jezik. Lahko pa tudi rečemo, da imajo 

različen repertoar svojih del oz. da je avtorjevo delo pisan mozaik. Prav tako imajo otroci v 

vrtcu repertoar svojih dosežkov (portfelj) oz. njihov mozaik življenja v vrtcu. 

Otroci se velikokrat poistovetijo s pravljičnimi liki. Vsak lik v pravljici ima svojo vlogo v 

pravljici in vsak lik je v pravljici zelo pomemben, kot je vsak del pomemben pri mozaiku. 

Tako beseda kot mozaik imata sporočilno vrednost. Otroci nam želijo z besedo nekaj 

sporočiti, mozaik pa nam tudi nekaj sporoča. Mozaik lahko postane sredstvo za sporočanje 

otrok, ki se želijo izraziti na drugačen način. 

Gibanje 

Kot z besedo lahko tudi z gibanjem nekaj sporočamo. Različni elementi gibanja tvorijo 

celoto, mozaik. Sem sodijo različne rajalne igre in plesi iz različnih koncev sveta. Vsi gibalni 

koncepti in načini gibanja so združeni v celoto, mozaik gibanja. Otroci imajo čez leto 

različne nastope za starše, kjer predstavijo, kaj so se naučili. Tudi tak nastop je lahko 

sestavljen iz različnih rajalnih iger, plesnih koreografij, različnih gibalnih konceptov. Prav 
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ta sestavljenost tvori mozaik. Mozaik pa lahko sestavimo tudi s svojimi telesi, ki se 

prepletejo v en velik mozaik. Lahko ga sestavimo tudi s polaganjem dlani ali stopal in 

tvorimo mozaik dlani ali stopal. 

Narava 

Tudi v naravi lahko opazimo mozaike, in sicer en velik mozaik živali in rastlin, ki mu lahko 

pravimo ekosistem. Vsak del je z razlogom in je edinstven. Razne gozdne poti, ki so prekrite 

z listjem, sestavljajo mozaik, prav tako je narava en velik mozaik življenja. Otroci se igrajo 

v gozdu in polagajo različne plodove, da naredijo čutno pot. Tudi čutna pot je lahko mozaik. 

Družba 

Družba je sestavljena iz različnih etničnih, starostnih, verskih skupin in tudi v definiciji 

mozaika zasledimo, da je država »pravi mozaik narodnosti« (prav tam). Tudi otroci v vrtcu 

se razlikujejo med seboj, lahko po pripadnosti različnih skupin, po barvi oči, las, kože, po 

višini ipd. Vsi smo si med seboj različni in vsi skupaj tvorimo pisan mozaik. Tudi zgodovina 

je lahko mozaik, saj je vsak del zgodovine pomemben, kajti le vsi deli sestavljajo »mozaik 

zgodovinskih podatkov« (prav tam).  

Torej, na vsakem področju najdemo edinstven mozaik, ki je pravzaprav celota, sestavljena 

iz različnih komponent, te pa določajo, za kakšen mozaik pravzaprav gre. 

 

EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Vedno več slovenskih vrtcev naj bi dajalo poudarek participaciji otrok, vendar menim, da 

imajo otroci še vedno premalo možnosti partcipiranja in temu bi bilo treba nameniti več 

pozornosti. Na to je opozorila že Turnšek (2009), ko je dejala, da odrasli res ponujamo izbor 

dejavnosti in s tem neko mero odločanja, pri tem pa se ne vprašamo, ali si otroci tega res 

želijo. 

Od vseh nas se v življenju pričakuje, da bomo tako ali drugače participirali. Vendar je to 

veščina, ki se je moramo naučiti in za to so potrebne priložnosti. Opažam, da večina 

vzgojiteljev zastavi tematski sklop, po katerem se ravna. Potek dneva je tako že vnaprej 
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začrtan in otroci imajo zelo omejene možnosti spreminjanja poteka. Če bi otroci participirali 

in bi vzgojitelji upoštevali želje otrok, bi se verjetno potek dneva spremenil. Hitro bi 

ugotovili, da se naši pogledi razlikujejo. 

Odločila sem se, da otrokom ponudim možnost sodelovanja pri projektu in oblikovanja 

procesa. Zanima me, kako bodo otroci participirali pri izvajanju projekta. 

V projektu mozaik v vrtcu vidim velik potencial za pokrivanje različnih vsebin, prav tako pa 

tudi velike možnosti participiranja otrok skozi celoten projekt. Skozi projektno delo bodo 

otroci pridobivali različne spretnosti, znanja, samostojno zamišljali, načrtovali in ustvarjali. 

Vsa kurikularna področja se bodo med projektom prepletala. Tako bodo otroci urili svojo 

fino motoriko, komunikacijske veščine, medsebojno sodelovali, se dogovarjali, samostojno 

iskali rešitve problemov, iskali poti do želenih ciljev, se učili drug od drugega, razvijali ideje, 

domišljijo, bili inovativni pri ustvarjanju mozaikov in izbiri materialov, skrbeli za varnost in 

higieno, za urejenost prostorov ter zaznavali svoj napredek kot uspeh. Velik poudarek pa bo 

na področju matematike. Otroci bodo skozi različne dejavnosti matematiko doživljali kot 

nekaj prijetnega, igrivega in vsakdanjega, hkrati pa se bodo naučili razbrati simbole, slediti 

načrtu, ustvariti svoje načrte, spoznavali barve, like, prostor, simetrijo, vzorce, samostojno 

razvrščali in urejali predmete ter spoznavali odnos med posledico in vzrokom. 

Otrokov razvoj bo med projektom potekal na spoznavnem (pridobivanje znanj, razvijanje 

spomina, govora, načina reševanja problemov, sklepanje, presojanje) in socialnem področju 

(komunikacija, medsebojni odnosi, socialne spretnosti in razumevanje). 

Otroci ne bi smeli biti le poslušalci, temveč aktivni udeleženci v procesu. V diplomskem 

delu želim pokazati, da so aktivni udeleženci bolj motivirani, inovativni, se zavedajo 

problemov in znajo priti do rešitev, njihovo znanje pa je tako bolj poglobljeno. Vse 

strokovne delavce, starše in še koga želim spodbuditi, da zaupajo otrokom in jih tako učijo, 

da postanejo samostojnejši in odgovornejši. 
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5.1. Raziskovalna vprašanja 
 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako otroci razumejo pojem mozaik in kako ga predstavijo (linearno, ploskovno, 

prostorsko)? 

 Kako otroci povezujejo pojem mozaika z matematičnim vzorcem? Ali s projektnim 

delom otroci pridobijo matematična znanja na področju vzorcev? 

 V kolikšni meri in kako otroci participirajo pri izvajanju projekta? 

 

5.2. Metoda 
Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.3. Raziskovalni vzorec 
Praktični del diplomskega dela sem izvedla v Vrtcu Škofljica v enoti Citronček. Izbrala sem 

priložnostni vzorec, in sicer sem v raziskavo vključila skupino otrok, starih 4–5 let. V sami 

skupini je 24 otrok, od tega 12 dečkov in 12 deklic, med njimi pa je tudi deklica s posebnimi 

potrebami, ki ima primanjkljaj na govornem področju. Za sodelovanje in fotografiranje otrok 

sem pridobila soglasje staršev. 

 

5.4. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
Z otroki sem izvedla tematski projekt, ki je potekal od aprila do junija. Pred izvedbo projekta 

sem si pomagala s kratkim ustnim vprašalnikom, s katerim sem vsakega otroka individualno 

povprašala in tako dobila boljši vpogled v njegovo znanje o mozaikih. 

Sledila je izvedba različnih dejavnosti, pri katerih sem otroke opazovala in njihove odzive 

kvalitativno analizirala.  

Po končani izvedbi projekta sem se poslužila istih vprašanj, kot sem jih postavila na začetku 

samega projekta. Tako sem ugotovila, katera znanja so otroci pridobili z neposredno 

izkušnjo in udejstvovanjem.  
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Podatke sem zbirala z opazovanjem, s fotografiranjem dejavnosti in z zapisovanjem, hkrati 

pa sem analizirala celoten proces izvedbe projekta. Za sodelovanje, fotografiranje otrok in 

objavo njihovih fotografij sem pridobila dovoljenje staršev. 

Podatke sem nato kvalitativno obdelala in prikazala napredek posameznega otroka pri 

razumevanju izbranih matematičnih pojmov. 

 

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Projektno delo je potekalo po vnaprej zastavljenem načrtu, ki pa se je sproti spreminjal glede 

na pobude in želje otrok. Potek dela je predstavljen v sledečih podpoglavjih, ki vsebujejo 

podroben potek dela v skupini po etapah projekta in analizo same dejavnosti. Celoten projekt 

je bil zelo obsežen in je potekal tri mesece. Vsaka dejavnost je potekala kar nekaj časa, 

nekatere dejavnosti pa so se med seboj tudi prepletale. 

 

6.1. Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in končnega cilja  
Začetna pobuda je prišla od vodstva vrtca. Pred vhodom vrtca namreč stoji podporna stena, 

ki je bila pred samim izvajanjem projekta pusta, siva. Prav zaradi svoje velike površine je 

bila hkrati zelo privlačna za ustvarjanje nečesa novega. Najprej smo se strokovni delavci 

posvetovali, kako bi jo lahko spremenili in kakšne tehnike bi lahko uporabili. Sprva je bila 

ideja, da bi otroci steno porisali, saj so steno že tako uporabljali za risanje s kredami. Težava 

se je pojavila v sami površini stene, saj je bila ta ogromna in bi jo otroci težko v celoti 

porisali. Še naprej smo iskali ideje, nato pa se dokončno odločili, da naredimo mozaik. Zopet 

smo se spraševali, kako bi ga naredili, kakšne tehnike bi uporabili in predvsem kako bi pri 

izdelavi lahko sodelovali vsi, tudi otroci. Po kar nekaj mesecih posvetovanja z drugimi 

strokovnjaki iz različnih gradbenih panog in po prebiranju ogromno literature smo našli 

rešitev. Mozaik bomo sestavili na plošče, te pa bodo skupaj sestavile večji mozaik. 

Najprej je bila potrebna skica celotnega mozaika, ki je bila razdeljena tudi na posamezne 

plošče. Ko je bila skica narisana, smo jo narisali še na posamezne plošče. Mozaik smo začeli 

izdelovati v juniju 2014. V poletnem času je bilo manj otrok in tako smo lahko začeli 

intenzivno ustvarjati. Sprva smo se s tehnikami izdelave lovili, ko pa smo jih usvojili, so 

nam na pomoč priskočili še otroci. Čas nas je prehitel in ugotovili smo, da je ta projekt bolj 
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zahteven, kot smo pričakovali. Za nekaj časa se je vse pospravilo. Ugotovili smo, da se tako 

ne bo nič dokončalo, zato smo se odločili, da žrtvujemo svoj čas tudi v popoldanskih urah 

in čez vikend. Strokovni delavci smo tako petke in sobote izdelovali mozaik na posameznih 

ploščah. 

Iz prvotne ideje, da bi pri izdelavi sodelovali otroci, smo prešli na to, da izdelujemo samo 

odrasli. To mi ni dalo miru, zato sem se odločila, da vpeljem vzporedni projekt, pri katerem 

bi sodelovali tudi otroci. 

Pobuda za vzporedni projekt mozaik v vrtcu je torej prišla z moje strani. Samo idejo sem v 

skupino želela vpeljati čim bolj spontano. Ker pobuda ni izhajala s strani otrok, hkrati pa je 

bil termin nepoznan, sem sprva dvomila, kako bo projekt sprejet in kakšni bosta motivacija 

in participacija otrok. Kot pobudnica projekta sem snovala tudi načrt in glavni cilj načrta, 

vendar sem otrokom še vedno pustila, da ga sooblikujejo z različnimi željami in pobudami. 

Načrt so tako otroci sproti dopolnjevali. 

 

6.2. Izdelava idejne skice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

MOZAIK V VRTCU 

Izlet v Ljubljano 

Ogled hiš 

Iskanje različnih 

vzorcev 

Izdelava različnih 

mozaikov 

Cilj 

Participiranje pri izdelavi velikega mozaika 

Tabela 2: Idejna skica 
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6.3. Načrtovanje izvedbe  
 

Izdelala sem okvirno skico načrta projekta. Moj glavni cilj je bil participacija otrok pri 

izdelavi velikega mozaika, vendar sem pričakovala, da bodo otroci dopolnjevali načrt s 

svojimi idejami in aktivnostmi ter participirali skozi celoten projekt. Otroci so si sproti 

zastavljali cilje in načrtovali, kako jih bodo uresničili. 

 

6.4. Izvedba načrta in predstavitev dosežkov  
Dosežki so v nadaljevanju predstavljeni po posameznih dejavnostih, ki so bile izvedene, in 

z analizo izvedbe. Dejavnosti so potekale ena za drugo, nekatere pa so potekale vzporedno. 

Vzporedne dejavnosti so si otroci sproti izbirali, tu je šlo bolj za dejavnosti, ki so jih vedno 

znova želeli ponoviti. Tako so si otroci poleg poustvarjanja hiš izbrali še vzporedno 

dejavnost izdelovanje mozaika. Vsakodnevno so si otroci izbirali različne vzporedne 

dejavnosti, med katerimi so prosto prehajali. Tudi pri ustvarjanju velikega mozaika so si 

nekateri raje izbrali izdelovanje mozaikov iz različnih materialov, na primer iz zamaškov. 

 

KAJ JE MOZAIK 

Cilja dejavnosti:  

 ugotavljanje predznanja, 

 poglabljanje ideje mozaika. 

Želela sem ugotoviti, kakšno znanje imajo otroci o mozaikih, ali so se s terminom prvič 

srečali ali ga morda že poznajo (vprašalnik je priložen v prilogah). V njih sem najprej želela 

spodbuditi porajajoča se vprašanja: kaj je pravzaprav mozaik, ali sem ga že kje videl/-a, kako 

ga lahko naredim. 

Analiza 

Večina otrok, z izjemo ene deklice, se je prvič srečala s terminom mozaik. Ker termina niso 

poznali, je večina otrok na vprašanje odgovorila »ne vem«. Izjema so bili tisti otroci, ki so 

ugibali, kaj bi to lahko bilo, in pri teh so bili odgovori različni. Ugotovila sem, da otroci 

nimajo predznanja o mozaikih. Nepoznavanje mozaikov lahko pripišem pomanjkanju 

izkušenj v povezavi z mozaikom. Z vidika koncepta Reggio Emilia so bili otroci premalo 
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seznanjeni, vključeni v samo dogajanje, ki je potekalo v drugi enoti vrtca. Prav tako smo 

vzgojitelji dali premalo možnosti za vključevanje otrok pri izdelavi mozaika na podlagi 

svojih predsodkov o varnosti in nezaupanju v otrokovo estetiko in zmožnost izdelave.  

IZLET V LJUBLJANO 

Cilji dejavnosti: 

 ustvariti skupine in sodelovati; 

 poiskati sliko v okolju; 

 opaziti vzorce okoli sebe in motivirati za iskanje novih; 

 spoznati, da so vzorci povsod okoli nas. 

En dan sem otrokom prinesla delčke fotografij (slike so priložene v prilogah). Vsak izmed 

otrok je iz vrečke izvlekel sliko, jo začel opazovati in iskati njene podrobnosti. Vprašala sem 

jih, če menijo, da ima še kdo takšno sliko kot on/ona. Nemudoma so začeli iskati otroke, ki 

imajo enake slike. Tako so se na podlagi različnih slik začele formirati različne skupine. 

Otroci so se zelo hitro razvrstili in pri samem razvrščanju niso imeli težav. Vsaka skupina je 

nato še skupaj opazovala in pripadniki skupin so komentirali, kaj vse opazijo. Zanimalo me 

je, če jih je še kaj posebej pritegnilo na sliki in če so kdaj to že videli ter kje. Le eden izmed 

otrok je rekel, da je to že videl v Ljubljani, trije pa so predpostavljali, da se nahaja na 

Škofljici. Otroci so morali raziskati, kje je bila ta fotografija posneta.  

Kar nekaj otrok je naslednji dan prišlo v vrtec s temi slikami in pojasnili so, kje so bile 

fotografije posnete. Nekaterim otrokom so povedali starši, kje je bila fotografija posneta, eni 

so jo poiskali na internetu, trije otroci pa se niso pozanimali oz. so sliko pozabili v vrtcu. 

Bila sem pozitivno presenečena, saj je večina opravila svojo nalogo, pa čeprav je z 

vzgojiteljico nisva napisali na oglasno desko. 
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Odpravili smo se raziskovati, ali so bile fotografije res posnete v Ljubljani, in se tako podali 

na iskalno pot. Otrokom sva skupaj z 

vzgojiteljico slike obesili okoli vratu, da jih 

ne bi izgubili. Ves čas našega potepa so 

otroci sliko držali v rokah in dobro 

opazovali okolico. V času iskanja so bili 

zelo motivirani. Najprej je deklica opazila 

tlakovce, ki jih je imela na sliki, to je dalo 

še dodatno motivacijo za ostale. Hitro so še 

ostali pogledali svoje slike, da bi videli, ali 

imajo tudi oni na sliki tlakovce, in tako so 

jih začeli iskati povsod. »Glej,« so se oglašali, ko so jih zopet zagledali. Ko smo se sprehajali 

po obrežju Ljubljanice, mi je bilo zanimivo, da ni nihče opazil ograje, ki so jo nekateri imeli 

na sliki. Šele ko smo se ustavili na tromostovju, so jo otroci opazili. Zelo hitro pa so nato 

našli še Hauptmannovo hišo. Ogledovali smo si, kako je cela porisana, in ugotovili, da se 

»krogci«, »kvadratki« (vzorci) ponavljajo. Tako smo iskali stvari, ki se ponavljajo. Otroci 

so hitro ugotovili, da se ponavljajo okna, opeke, tlakovci, stebrički ograje itn. Odšli smo 

naprej. Iskali smo zelo pisano hišo (Vurnikovo hišo). Hodili smo po ulici, nato pa smo jo 

zagledali. Otroci so obstali. Zopet so opazili ponavljanje elementov na zgradbi. Ostala nam 

je le še ena slika. S to so se otroci zelo namučili. Na sliki so bili oboki pri mestni tržnici. Ker 

je bila slika slikana z druge perspektive, je otroci najprej niso opazili. Hodili smo ob obrežju 

in en deček je opazil podobnost. Otroci so opazovali in so tudi sami videli podobnosti. Le 

en deček je še vedno trdil, da to ni to. Tudi sam je imel sliko, ki jo je opazoval, in še vedno 

vztrajal: »To ni tako kot na sliki.« Kljub temu da smo si jo ogledali pod istim zornim kotom 

kot je na sliki, je vztrajal, da ni enako. Dejal je, da je zelo podobno, vendar je drugače, ker 

so stebri bolj narazen kot v živo in na sliki so rože, tu pa ne. Deček je zelo dobro opazoval 

in tako opazil, da je slika razširjena in zaradi tega drugačna kot v živo.  

Z notranjo motivacijo po dobrem opazovanju okolice so otroci opazili, da se nekatere stvari 

ponavljajo, npr. okna, stebri, sami motivi, kamni itn. Tu smo se prvič seznanili z vzorcem. 

Večino je tako pritegnil, da so iskali »ponavljanja« v okolici. M. je opazil, da so tlakovci 

»sestavljeni skupaj«, in je komentiral: »To je pa kot mozaik.« Po opozorilu dečka so bili tudi 

ostali otroci pozorni na elemente, ki so bili »sestavljeni« oz. »kot mozaik«. Opazili so jih na 

tleh (tlakovci, plošče) in tudi na eni zgradbi. 

Slika 3: Tlakovci kot mozaik. 
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Med potepanjem so otroci podali željo, da bi fotografirali. Skupaj smo se odločili, da lahko 

fotografirajo nekaj, kar je najbolj pritegnilo njihov pogled, hkrati pa so sproti razlagali, zakaj 

jih je to najbolj pritegnilo. Fotografirali so različne zgradbe, tla, ogromno žogo, vzorce, 

Ljubljanico ipd. 

Naslednji dan smo se pogovarjali o vsem, kar smo videli v Ljubljani, in si na diaprojektorju 

ogledali fotografije, ki smo jih naredili na sprehodu po Ljubljani. Po nesreči sem fotografijo 

zelo povečala. »Glej kvadratki,« je dejal eden izmed otrok. Nato sem jih zopet spodbudila k 

opazovanju. Ugotovili so, da je slika sestavljena iz malih kvadratkov in je kot nekakšen 

mozaik. 

 

Analiza 

V Kurikulu za vrtce je poudarjeno, da bi predšolska vzgoja morala temeljiti na notranji 

motivaciji, saj se otroci skozi njihovo radovednost lahko spontano in brez prisile ogromno 

naučijo. Otroci so bili za dejavnost visoko notranje motivirani. Ogledovali so si Ljubljano in 

vse malenkosti, podrobnosti, da bi le našli, kar so imeli na sliki. Ko je motivacija malenkost 

pošla, je že nekdo našel nekaj, kar jih je zopet motiviralo za ponovno iskanje. Otroci so med 

samo dejavnostjo zelo dobro opazovali, se med seboj pogovarjali o različnih detajlih slike 

in si pomagali pri iskanju. Tudi ko so že poiskali svojo sliko, so opazovali slike ostalih otrok 

in jim pomagali pri iskanju. 

Otroci so opazili ponavljanja v mestu. Povedala sem jim, kaj je vzorec. Vzorce so iskali 

povsod. Našli so jih na svoji sliki, tlakovcih, na zgradbah, ograjah itn. Ko so opazili, da se 

kaj ponavlja, so na to opozorili še druge. Prav tako so opazili, da tlakovci sestavljajo 

nekakšen mozaik. Opazili so tudi zgradbo, na kateri so bile položene ploščice ena zraven 

druge. Deček je to opazil in opozoril na mozaik. Nato je drugi pripomnil, da imajo doma tudi 

položene ploščice in tudi mozaik. Preostali otroci so se spomnili, da imajo tudi oni položene 

ploščice.  

Termin mozaik jih je tako prevzel, da so ga uporabljali prav povsod, kjer so videli, da se 

nekaj ponavlja ali da je nekaj sestavljeno. Termin vzorec pa so hitro zamenjali za nekaj, kar 

se ponavlja. 

Ko smo z otroki naslednji dan analizirali, kaj vse smo videli, sem opazila, da sta se jim v 

spomin vtisnila ponavljanje predmetov (vzorec) in mozaik (kot nekaj sestavljenega, vzorec 

na ploskvi). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ariana Dežman; diplomsko delo 

– 37 – 
 

S ponesrečenim pritiskom gumba (za povečanje slike) so otroci ugotovili, da fotografijo 

sestavljajo kvadratki različnih barv. M. se je prvi oglasil, da je to mozaik. Tako so otroci 

dobili občutek, da lahko z različnimi kvadratki sestavijo sliko. 

Otroci so skozi dejavnost skupaj sodelovali, se spoštovali, poslušali druga mnenja in 

ustvarjali svoja. Prav tako pa so zaradi svoje notranje motivacije po opazovanju opazili 

vzorce, ki jih obdajajo, in spoznali, kaj je zares vzorec. Otroci so tudi ugotovili, da se vzorci 

razlikujejo ne samo po samem vzorcu, temveč tudi kako so narejeni. Z vidika participacije 

menim, da so otroci bili aktivni udeleženci, kar se je izražalo tudi na pobudah med 

dejavnostjo in pri analiziranju samega izleta. Otroci so samostojno analizirali, kaj vse so 

opazili, si zapomnili, se naučili in izrazili željo po novi podobni aktivnosti. 

 

HIŠE 

Cilj dejavnosti: 

 poglobitev znanja o vzorcih. 

Ker so bili otroci tako motivirani za hiše, vzorce in mozaike, 

sem izkoristila priložnost in jih vprašala, kako bi lahko vse 

to poustvarili tudi mi. Deklica je na papir začela risati hišo z 

vzorcem. Ena je dodala, da bi jo lahko naredili iz papirja.  

 

Nekateri otroci so koščke papirja strigli s škarjami, nato pa jih 

nalepili na papir, spet drugi so koščke trgali. Deček se je 

spomnil, da bi lahko hišo okrasil tudi z barvnimi krogci. Sledila 

mu je še ena deklica. Nekateri so v svojo trganko vključili 

krogce, ker so jim bili zanimivi, potem pa so raje nadaljevali s 

trganko, ker je bilo tako manj dela. Izdelava hiš je potekala več 

dni in otrokom ni bilo nujno dokončati hiše v enem dnevu. Ta 

deček in deklica sta za dokončanje hiše potrebovala kar dober 

teden.  

Otroci so izrazili željo po kotičku za ustvarjanje, zato smo začeli premikati omare, da smo 

želen učinek tudi dosegli. V kotiček smo postavili eno omaro s policami. Ker sprva nismo 

Slika 4: Risanje hiše z mozaikom. 

Slika 5: Mozaične hiše. 
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vedeli, kaj vse naj bi kotiček vseboval, smo ga pustili praznega. V kotičku je bila le prazna 

omara s policami. Šele kasneje so otroci vanj postavili barvne papirje in škarje in nato še 

barvne kroge. Po igralnici so iskali, kaj bi lahko še uporabili za ustvarjanje, sprva za 

ustvarjanje hiš. Ker so otroci podali idejo, da bi kotiček bolj zaprli, sem poiskala špansko 

steno. Na to pregrado pa smo nalepili fotografije z izleta po Ljubljani, kasneje še naše 

mozaike. 

Hitro so ugotovili, da so vse hiše, ki so ji izdelovali, mozaiki. 

Analiza 

Med samo dejavnostjo se je pojavil nov cilj, in sicer po postavitvi novega kotička. Otroci so 

sami izrazili željo po ustvarjalnem kotičku, tega pa so sproti dopolnjevali. Ustvarjanje 

kotička je bila spontana dejavnost na pobudo otrok. Tako se je naš projekt razvijal iz uvodne 

motivacije do poustvarjanja videnega. Pri tem so bili otroci aktivni udeleženci pri ustvarjanju 

novega kotička. Tako so se morali med seboj dogovarjati in skupaj iskati najboljšo rešitev 

za postavitev le-tega. Z vidika koncepta Reggio Emilia je bil kotiček postavljen tako, da so 

bili vsi materiali postavljeni na dosegu rok otrok, hkrati pa so ga po potrebi lahko tudi 

spreminjali in dodajali nove materiale. V igralnici so ustvarili mini atelje. Z vidika 

participacije je vsak otrok participiral po svojih zmožnostih in željah. 

Cilj, ki se je pojavil tekom dejavnosti: urejanje prostora. 

 

ELMER 

Cilj dejavnosti: 

 poglabljanje ideje o vzorcih in mozaikih. 

Ker sem opazila, da so otroci stagnirali pri uporabi domišljije v uporabi različnih materialov 

in so se med seboj začenjali ponavljati, sem v ta namen uporabila zgodbo o slončku Elmerju 

(McKee, D., 1995). Otroci so takoj opazili podobnosti med slončkom in mozaikom. 

Pogledali smo si, kako se razlikuje od ostalih slončkov in kako se mi razlikujemo med seboj. 

Spodbudila sem jih, naj svojim slončkom narišejo različne vzorce. Pri samem risanju sem 

jih opazovala in tako dobila boljši vpogled v njihovo zavedanje vzorcev.  

Naslednji dan sem jih spomnila na drugačnost in jih spodbudila k opazovanju njihovih 

mozaikov, kako so si ti različni med seboj, nato pa smo si na spletu ogledali različne 
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mozaike, kjer so bili uporabljeni različni materiali. Zopet sem želela, da uporabijo nove 

materiale. 

 

Otroci so še naprej nadaljevali z ustvarjanjem hiš in 

drugih mozaikov. Uporabili so nov material, in sicer 

lesene like. Če so do sedaj mozaike postavljali le 

ploskovno, so zdaj samoiniciativno začeli mozaike 

postavljati tudi prostorsko. 

 

Slika 6: Ploskovni in prostorski mozaik. 

Tudi te lesene like smo dodali v naš ustvarjalni kotiček. Vsakič, ko so otroci dobili novo 

idejo za material za ustvarjanje mozaika, smo v kotiček dodali material. Materiale pa smo 

najprej razvrstili in/ali uredili. 

Analiza 

Večina otrok sledi neki ideji, ali je ta prišla od vzgojitelja ali pa od vrstnika, redkokateri pa 

so tisti, ki izumijo nekaj novega. Na začetku so imeli kar težavo izumiti nekaj novega. Ko je 

nekdo to naredil, so ga ostali posnemali. Za vsako novost so bili otroci pohvaljeni in tako sta 

jim rasli samozavest in želja po odkrivanju novega. Menim, da smo vzgojitelji 

preobremenjeni z različnimi projekti, temami, ki jih moramo uvesti, in tako naš program 

postane časovno omejen, s tem pa otrokom omejimo čas za njihovo ustvarjanje različnih 

pogledov. 

Koncept Reggio Emilia poudarja, da je treba dati otrokom čas, da ponotranjijo in ustvarijo 

nekaj novega. V tem projektu smo otrokom omogočili prav to, čas in svobodo. Ker do sedaj 

otroci nisi bili vključeni v projekte, ki bi jim omogočali popolno svobodo, so velikokrat 

čakali na pobude drugih. Bili so kot ujete ptice, ki jim prvič odpreš kletko, te pa si ne upajo 

poleteti. Tako so tudi otroci potrebovali več časa za samo udejstvovanje, vzgojiteljici pa sva 

bili tisti, ki sva jih pri tem samo spodbujali.  

Cilj, ki se je pojavil tekom projekta: izdelava mozaika linearno, ploskovno in prostorsko. 
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ISKANJE CELOTE 

Cilj dejavnosti: 

 poglabljanje ideje o vzorcih in mozaikih. 

Kar nekaj otrok je pristopilo do mene in 

povedalo, kako so se zabavali pri iskanju slik v 

Ljubljani. Dejavnost so želeli ponoviti, zato so 

predlagali, da bi iskali po vrtcu. Še enkrat sem 

jim pripravila delčke slik, ki so jih kasneje iskali. 

Tokrat so iskali po vrtcu in na igrišču. Otroci so 

si slike dobro ogledovali in iskali, kje bi to lahko bilo. Sprva so iskali skupaj. Zopet so bili 

zelo motivirani. Po končani dejavnosti je večina izrazila željo, da bi iskali še enkrat. Čeprav 

so že za vse vnaprej vedeli, kje se skriva, jim motivacija ni padla. Po končani igri je tretjina 

otrok želela igro ponoviti. Tokrat smo slike obrnili in igro začeli po pravilu: tisto sliko, ki jo 

odkriješ, jo še poiščeš. Ostali otroci so se igrali igre po željah in kljub temu prihajali 

opazovati igro iskanja. Igro smo ponovili že trikrat, vendar so jo nekateri otroci še vedno 

želeli nadaljevati. Odpravili smo se na igrišče, kjer so lahko otroci z igro samostojno 

nadaljevali. Ponovili so jo še dvakrat, nato pa mi prinesli slike. Naslednji dan so slike videli 

na mizi in so zopet izrazili željo po igri. Podala sem jim le slike elementov, ki se nahajajo 

znotraj vrtca.  

Otroci so zopet opazili, kako se stvari na slikah ponavljajo (vzorci) in kako so nekatere stvari 

sestavljene kot mozaiki, kar pa jim je dalo še dodatno spodbudo pri njihovem ustvarjanju. 

Analiza 

Zopet je dejavnost potekala na pobudo nekaj otrok. Zanimivo je, da otroci, ki so najdlje 

vztrajali pri dejavnosti, niso dali pobude za to dejavnost. Ob igri so se med seboj povezovali, 

pogovarjali, skupaj so iskali in med potjo opažali še druge stvari, ki so si podobne. Prav 

skozi participacijo otroci urijo svoje komunikacijske veščine. Pri igri so tako sklepali 

kompromise, oblikovali pravila in prirejali (ena karta na igralca). 

Cilja, ki sta se pojavila tekom dejavnosti: spodbujanje domišljije in ustvarjanje različnih 

mozaikov. 

 

Slika 7: Fotografijo so vsakič skupaj primerjali z 
realnim vzorcem. 
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MOZAIKI IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

Cilji dejavnosti: 

 ustvarjanje različnih mozaikov; 

 spodbujanje domišljije; 

 izražanje skozi »100 jezikov«. 

Sprva so bili otroci zelo zadržani z idejami o ustvarjanju mozaikov, zato sem jih še naprej 

vsakodnevno spodbujala, naj razmišljajo, iz česa vse lahko ustvarimo mozaik.  

 

Mozaik iz zamaškov 

En dan so se spomnili, da bi naredili mozaik iz zamaškov. Zamaške so otroci najprej 

razvrstili po kriteriju je umazan in ni umazan, nato pa čiste zamaške razvrstili še po barvi. 

Opazili so, da vsi zamaški niso enakih velikosti, in so jih želeli urediti še po velikosti.  

Skozi razvrščanje zamaškov po barvi pa sem tudi preverila, kako dobro poznajo barve. 

Drugi dan smo za kosilo imeli sladoled. Nekdo izmed otrok je rekel, da bi lahko tudi iz teh 

pokrovčkov naredili mozaik. Pokrovčke smo oprali, jih osušili in pospravili v kotiček.  

Otroci so bili vedno bolj pozorni na vzorce in mozaike okoli nas. Beseda mozaik jih je tako 

fascinirala, da so jo začeli zelo pogosto uporabljati. 

 

  

Slika 8: Mozaik iz zamaškov. 
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Velik preboj 

Neko jutro smo se zopet usedli v krog in tokrat sem želela, 

da vsak pove, iz česa bi sestavil mozaik, le da se tokrat ideje 

niso smele ponavljati. Otroci so povedali, da lahko mozaik 

naredimo iz lego kock, majčk, gumbov, hlač, miz, ploščic, 

lesa, škatle, gosenic, ledu, kamnov, štiri- in petkotnikov, 

avtomobilov, rožic, listov, zamaškov, copat in iz več 

mozaikov. Tu je bil preboj idej. Vsak je povedal, iz česa bi 

naredil, in tako so tisti teden začeli ustvarjali s koruzo, 

kamenčki, fižolom, semeni, zamaški, gumbi, lesenimi 

kvadri, lesenimi liki, s plastičnimi kvadratki, copati, 

prtički, z rokami, nogami in oblačili. 

Otroci so vsak dan z zanimanjem prihajali v vrtec, saj so se lahko samo »igrali«, pri tem pa 

jih ni nihče motil. Skozi igro pa so kazali vedno več ustvarjalnosti, medsebojne pomoči in 

dogovarjanja.  

Z vzgojiteljico sva v garderobo (na tla) položili obroče, ki so predstavljali okvir mozaika. 

Na mize pa sva po predlogu otrok položili različne lesene like, žebljičke in ploščo za 

sestavljanje mozaika. Otroci so si nato lahko izbrali, kaj bi radi počeli in kje. Čeprav so si 

lahko sami vzeli tudi druge igrače, se nihče izmed njih tega ni poslužil. Vsi so si tako izbrali 

dejavnosti izdelave mozaika. Ker pri obročih ni bilo predloženega nobenega materiala, so 

tega otroci lahko samostojno izbirali. V igralnico so si šli iskat zamaške različnih barv, oblik 

in velikosti ter lesene kvadre. Med dejavnostmi so prosto prehajali, opaziti pa je bilo tudi 

veliko skupnega ustvarjanja. Nekateri otroci so samoiniciativno začeli sestavljati tudi svoja 

imena. 

Kot sem že omenila, so otroci tekom projekta kotiček dopolnjevali in ga napolnili z barvnimi 

papirji, zamaški različnih barv in oblik, s pokrovčki od sladoleda, škarjami, z lepili, gumbi, 

raznimi lesenimi kockami, kasneje so dodali še žebljičke, plastične kvadratke za mozaik, 

lego kocke in vse, kar jih je še spominjalo na mozaik. Med samim ustvarjanjem mozaikov 

so materiale kombinirali med seboj in po ustvarjanju so jih zopet razvrstili v svoje predalčke. 

 

  

Slika 9: Mozaik iz naravnih materialov. 
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Mozaik v gozdu 

Ustvarjali pa nismo le znotraj sten vrtca. Odpravili smo se v bližnji gozd, kjer je nastala 

prava umetnina. 

V gozdu sem otroke vprašala, ali lahko tudi tukaj naredimo mozaik. Sprva so me začudeno 

pogledali, potem pa so začeli zlagati različne materiale skupaj. Na koncu nam je uspelo 

sestaviti mozaik. Otrokom je bilo zelo všeč, ker so sestavljali velik mozaik, pri katerem so 

lahko vsi sodelovali in predvsem, ker je bila vsaka ideja dobrodošla. Med seboj so se 

dogovorili, kako bodo materiale polagali. 

Skoraj polovica otrok je materiale polagala na 

podlago, medtem ko so jih nekateri samo 

prinesli, spet drugi so jih posipali po mozaiku 

(npr. vršički), le peščica pa je koordinirala in 

pazila na strukturo mozaika. Le-ti so tudi 

narekovali, kakšen bo vzorec na mozaiku oz. 

kako bo strukturiran. 

Ta mozaik jih je spodbudil, da so tudi v igralnici začeli še več ustvarjati mozaike iz naravnih 

materialov. 

Mozaiki so bili sedaj povsod okoli nas. Srečali smo jih v igralnici, na igrišču, na 

vsakodnevnih sprehodih, v literaturi, vse je bilo mozaik. 

En deček me je pred kosilom poklical in dejal: »Glej, 

tudi to je mozaik.« Istočasno pa je pokazal na pogrinjke, 

ki so se stikali med seboj. Med samim kosilom je še 

enkrat dejal, da vidi mozaik na krožniku. Spet drugi je 

opozoril na vzorec, ki je narisan na njegovem pogrinjku. 

 

Otroci so začeli okoli sebe vedno bolj opazovati in opažati različne vzorce in mozaike. 

 

Slika 11: Mozaik iz pogrinjkov. 

Slika 10: Mozaik v gozdu. 
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Mozaik in mavec 

Otroci so imeli na izbiro različno literaturo. V eni knjigi so 

bile predstavljene različne tehnike umetnosti in med njimi 

je bila tudi izdelava mozaika. J. je liste knjige z 

zanimanjem obračal in sproti glasno komentiral. Na neki 

strani je zagledal mozaik. Najprej ga je opazoval, nato pa 

se s prstom premikal po sliki. Še naprej je listal in 

opazoval, kakšno orodje je na sliki, sam potek izdelave itn. 

Naenkrat pa je rekel: »Ariana, glej tud tako se lahko 

mozaik nardi. Pa daš take kamnčke, pa vliješ lepilo, pa je.« 

Prosil me je, naj mu preberem, kako se to točno naredi, in 

predlagal, da tudi mi izdelamo takšen mozaik. 

Naslednji dan smo se odpravili na igrišče nabirati kamenčke. Nato smo v posodo namešali 

mavec. Otroke sem želela spodbuditi, da poskušajo sami ugotoviti, koliko mavca in koliko 

vode potrebujemo. Samostojno so dodajali količino mavca in vode ter se med seboj 

dogovorili, kdaj menijo, da je masa pripravljena. Mnenja so bila različna; nekateri so menili, 

da je masa pregosta, drugi preredka, in tretji so rekli, da ne vedo.  

Med seboj so se morali dogovoriti in, ko so se vsi strinjali, da masa 

ni pregosta ali preredka, so v pokrovčke od sladoleda natočili 

mavec. Nanj so nato polagali kamenčke. Otroci so želeli vsak 

prazen prostorček zapolniti, le ena deklica je želela ustvariti 

sonček. Njej so nato sledile še tri deklice. Ker ji sonček ni uspel, 

kot si je želela, je nato površino s kamenčki dokončno prekrila. Pri 

dejavnosti je bilo veliko zanimanja, saj so lahko sami izdelovali 

maso, se sami dogovarjali in pri tem še lahko packali.  

Opazila sem, da so štiri deklice samoiniciativno pričele gnesti mavec iz posode. Mavec je 

ena deklica oblikovala v kroglico, druge pa so ji sledile. Opazile so, da mavec postaja vedno 

bolj trden in ga je zato vedno težje oblikovati. Prav tako pa je bila tudi njihova kroglica 

vedno bolj trda in na koncu je niso mogle več preoblikovati.  

A. je bila zelo pozorna na strukturo mavca, ki je še ostal v posodi. Opazila je, da je tudi ta 

vedno bolj trden.  

Slika 12: »Ariana, glej tud tako se lahko 
mozaik nardi.« 

Slika 13: Izdelovanje mavca. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ariana Dežman; diplomsko delo 

– 45 – 
 

Nato je Ž. izginila. Odšla je v kopalnico, kjer je odprla 

vodo, da je le-ta tekla na kroglico iz mavca. Ostale deklice 

so ji sledile. Ugotovile so, da je mavec vedno bolj trden, 

nato pa se ne spremeni nič več. A. je začela s kroglico tolči 

po glinenih ploščicah, da bi se kaj spremenilo. Močno je 

tolkla in v kroglici je nastala razpoka. Ko je kroglico zopet 

postavila pod vodo, ji je ta razpadla na manjše koščke. 

Čeprav je masa razpadla, se ne bo nikoli več vrnila v 

prvotno stanje. Deklica je dejala: »Glej, k sm dala pod 

vodo, pa je kr razpadla.« Ugotovila je, da je kroglica 

postala manj trdna. S tem pa se niso strinjale ostale tri, ki 

so imele še cele kroglice. 

 

Ostale dejavnosti 

Papir Kar nekaj otrok je imelo težavo pri rokovanju s škarjami, zato so se 

raje odločili za trganko. Strigli ali trgali so različne oblike, iz katerih 

so kasneje izdelali mozaik. Pri ustvarjanju mozaikov so se poslužili 

tudi že vnaprej izrezanih papirnatih kvadratkov. Ko je en otrok 

ugotovil, da lahko sestavi svoje ime, so mu vsi sledili. Otroci so bili 

skozi to dejavnost motivirani tudi za opismenjevanje. 

 

Barvni krogci T. je polagal krogce enega zraven drugega. Svoj mozaik je ustvarjal 

cel teden, vendar ga je na koncu dokončal s trganko. Ob vprašanju, 

zakaj se je tako odločil, je odgovoril, da je pretežko dokončati s 

krogci. Ugotovila sem, da so bili krogci premajhni za tako veliko 

površino hiše, saj je dejavnost zato potekala dalj časa, motivacija 

otrok za dokončanje mozaika pa je padala. Še ena deklica se je 

odločila za mozaik s krogci. Te je lepila tako, da je dobila pikasto hišo. 

So pa barvni krogci bili odlična motivacija za detajle na posameznih 

hišah. Nekateri so jih umestili v svoje trganke. 

 

Slika 14: Preizkušanje lastnosti mavca. 
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Zamaški Otroci so sodelovali v parih, skupinah in le redko kdo je mozaik 

ustvarjal sam. Sprva so jih postavljali ploskovno. Ko je zmanjkalo 

površine, so se poslužili tudi polaganja zamaškov enega na drugega 

(prostorsko). 

Sladoledni 

pokrovčki 

Pokrovčke so sprva polagali enega na drugega v stolp. Razvrščali so 

jih po barvi (rumeni in ne rumeni) in ustvarjali vzorce. Kasneje so se 

ti vzorci spremenili iz linearnega mozaika v ploskovni mozaik. 

 

Leseni liki Zaradi različnih oblik in barv so otroci 

najraje sestavljali z njimi. Z liki so 

prekrili celotno ploskev, naredili rožo ali 

jih postavili v stolp. Pri prekrivanju 

površine hiše so nekateri imeli težave, 

saj so morali poiskati prav lik, ki ne 

pogleda čez list.   

 

Lesene klade Poustvarjali so tlakovane poti, ki so jih 

videli v Ljubljani, in ribjo kost (parket), ki 

smo jo imeli v igralnici. Prav tako pa so 

sami sestavljali vse, kar so si zamislili.   

 

Gumbi Gumbe so urejali po velikosti, razvrščali po barvi (črni skupaj, beli 

skupaj, modri skupaj …), jih preštevali. Z gumbi so prirejali (eden 

tebi, eden meni …). K. si je želela omejiti prostor ustvarjanja in si je 

prinesla obroč. Gumbe je začela polagati ob rob obroča, nato pa 

nadaljevala v notranjost obroča. 

 

Slika 16: »Glej, tlakovci.« 

Slika 15: Roža 
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Lego kocke Otroci so površino lego plošče različno prekrivali z lego kockami. 

Nekateri so prekrili celotno površino, spet drugi so s kockami 

sestavljali rože ipd. 

 

Žebljički Pri tej igri so se otroci spoznali s kladivom. Urili so rokovanje z 

orodjem in spoznali, kaj se zgodi, če se udarimo po prstih. To znanje 

je prišlo prav pri rokovanju s pravim kladivom, s katerim so razbijali 

ploščice. Prav tako so oblikovali mozaike z različnimi oblikami, ki so 

jih spretno sestavljali skupaj. 

 

Igra mozaik To igro smo si sposodili od sosednje skupine. Želeli so jo prav vsi, saj 

se z njo še niso igrali. Otroci so se morali dogovoriti, kdo se bo igral, 

kaj bodo sestavljali, kako se bodo igralci zamenjali. Prav tako so bili 

motivirani za pospravljanje igre in iskanje vseh kvadratkov. Vedeli 

so, da če bodo dele izgubili, ne bodo mogli več sestavljati. 

Kar nekaj otrok je imelo težave pri sestavljanju krivulj (na primer val, 

sonce), saj se je mozaik sestavljal iz kvadratkov. Ker pa je bila že 

sestavljena mreža, so 

lahko kvadratke položili le 

v vrsto ali stolp.  

Nekateri so se znašli in 

postavili vmes in tako 

dobili malo lepšo obliko 

»kvadratnega kroga«.   

 

 

Naravni materiali Ko so otroci v gozdu ugotovili, kaj vse lahko ustvarijo v gozdu, so 

ustvarjanje z materiali iz gozda začeli tudi v igralnici. Zanimivo je, 

kako imajo že ozaveščeno, kateri so naravni in kateri umetni materiali, 

saj nihče ni želel mešati naravnih materialov z umetnimi. 

 

Copati »Mozaik lahko naredimo tudi iz copat.« Otroci so si sezuli copate in 

jih postavili enega zraven drugega. Tu je nastal linearni mozaik. 

Slika 17: Drevo, sonce in oblaki.  
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Noge in roke J. je predlagal, da naredimo mozaik še z nogami. Po njegovih 

navodilih smo se usedli v krog in dali skupaj stopala. »Glej, mozaik 

iz nog.«, »Kot rožica.« A. je dodala, da lahko naredimo mozaik še iz 

rok. Dlani smo skupaj prepletli in še tako ustvarili mozaik. 

Analiza 

Z vidika Kurikula za vrtce je igra otrokova temeljna dejavnost. Otrok je v igri notranje 

motiviran in nevede pridobiva različna znanja. Pri igri so otroci povezovali, prepletali 

različna znanja in jih spontano, za njih smiselno nadgrajevali. Zaradi novega načina igre so 

bili otroci visoko motivirani za nadaljnje ustvarjanje različnih mozaikov. To pojasni, zakaj 

si ni nihče izbral druge igre kot sestavljanje mozaikov. Otrokom je bilo omogočeno 

manipuliranje z različnimi materiali in stvarmi, omogočen jim je bil čas za opazovanje, 

raziskovanje, reševanje problemov. Iz vseh teh situacij pa so se otroci vedno znova kaj 

naučili. Kot aktivni udeleženci v procesu projekta so sami prihajali do novih spoznanj. 

Kurikulum poudarja spodbudno okolje, tega pa so ustvarili kar sami. 

Participacija zahteva aktivnega človeka in človek lahko postane aktiven le, če participira. Tu 

lahko dodam, da v primeru, ko otroci niso navajeni aktivne participacije, potrebujejo veliko 

več časa, da jo ponotranjijo. Z vidika projektnega dela sem otroke spodbujala k iskanju 

drugačnih rešitev in jih motivirala za nadaljnje delo, ko je bilo le-to potrebno.  

Z vidika koncepta Reggio Emilia otroci znajo samostojno urediti ustvarjalni kotiček in 

ustvariti prijetno, spodbudno okolje. Različne materiale znajo samostojno razvrstiti, jih 

kombinirati med seboj in po končani dejavnosti zopet pospraviti (urediti, razvrstiti). Otroci 

so ustvarjali in se izražali na različne načine, lahko bi dejali skozi »101 jezik«. 

Cilji, ki so se pojavili tekom dejavnosti: 

 manipuliranje z različnimi predmeti, 

 spoznavanje lastnosti predmetov, 

 navajanje na higieno rok, 

 spodbujanje ustvarjalne domišljije, 

 medsebojno dogovarjanje. 
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IZLET V ENOTO BISERNIK 

Cilj dejavnosti: 

 motivirati za ustvarjanje »pravih« mozaikov. 

Že nekaj časa si dopisujemo s skupino iz enote Bisernik in otroci so nas povabili na obisk. 

Povabilu smo se seveda odzvali. Ko smo prihajali do vrtca, so otroci že opazili ogromen 

mozaik. Z zanimanjem so pristopili in opazovali mozaik od blizu. Opazovali so posamezne 

sestavne elemente mozaika in razlike med posameznimi elementi. Vso njihovo opazovanje 

pa so nadgradili še z dotikanjem in vonjanjem elementov. Zanimivo je bilo, ko so mozaik 

opazovali z različnih perspektiv, tako frontalno kot s strani. 

Prvo, kar so na mozaiku opazili, je bila ogromna 

pot, na kateri so bila velika stopala. Ob tej poti so 

se sprehajali in jo občudovali. Pogledali so si tudi, 

kako je pot narejena, kakšni kamni so bili 

uporabljeni. Takoj so opazili, kako se kamni med 

seboj razlikujejo po barvi, obliki in velikosti. 

Najbolj so jih pritegnile različne velikosti 

kamnov. Sama pot na mozaiku jim je bila zelo 

zanimiva. Večini so bile najbolj všeč stopinje, saj 

so te sestavljene iz ogromnih kamnov.  

Deklice pa je pritegnilo steklo na poti. Sprva niso vedele, kaj to sploh je, s spodbujanjem po 

razmišljanju pa je ena končno ugotovila. 

B. je dejala, da ve, kako je obroba poti narejena. Pobrala je 

kamen s tal in ga prislonila k mozaiku. »Uporabili so te 

kamne,« je rekla B. Kamen je bil malo večji kot tisti na 

mozaiku, zato je skušala poiskati manjši kamen. Takšnega 

je tudi našla.  

Ko so si vsi ogledali mozaik od blizu, sva z vzgojiteljico predlagali, da si ga ogledajo še kot 

celoto. Naslonili smo se na steno vrtca in ga za nekaj trenutkov opazovali še kot celoto. 

Otroci so opazili, da se nekaj sveti, blešči in da je mozaik narejen iz različnih materialov, 

predvsem iz različnih razbitih ploščic, kamnov različnih barv, velikosti in oblik, stekla, 

ogledala, školjk.  

Slika 18: Pot. 

Slika 19: »Uporabili so te kamne.« 
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Be. je opazil, da mozaik še ni izdelan do konca. Otroci so takoj pripomnili, da tudi oni 

izdelujejo mozaike in bi lahko pomagali pri izdelavi velikega mozaika. Zmenili smo se, da 

bomo vprašali, ali lahko kako pomagamo.  

Odšli smo si ogledat še prostor, kjer se je mozaik izdeloval. Najprej so zagledali že narejene 

plošče, ki so čakale, da se jih obesi zraven ostalih na mozaik. Nekateri otroci so jih skušali 

dvigniti in ugotoviti, koliko tehtajo. Opazila sem, kako so se med seboj dogovarjali, kako je 

treba ploščo prijeti, da jo bo lažje dvigniti, hkrati pa kako so k dvigovanju povabili še ostale 

otroke. Samostojno so ugotovili, da več kot jih je, lažje bo dvigniti ploščo, pa čeprav so na 

koncu le ugotovili, da so plošče še vedno pretežke, da bi jih dvignili. Večina otrok je opazila, 

da so na policah različne keramične ploščice in kamni, školjke, stekla itn. Brskali so po 

policah in opazovali orodje. Opazili so tudi prazne plošče, na katerih je bilo nekaj narisano. 

Kmalu zatem smo našli še načrt mozaika. M. je takoj ugotovil, da je narisana nekakšna skica 

izdelave mozaika. Otroci pa so dodali, da je to narisano, »da se ve, kaj je treba narest«. 

Nekateri otroci so že prej vedeli, da sem sodelovala pri izdelavi tega mozaika, in so me 

spraševali različna vprašanja, na katera pa sem jim z veseljem odgovorila.  

Nato smo odšli pogledati Sončke. Ti so nam razkazali vrtec in igrišče. Presenečena sem bila, 

ko so me otroci klicali na igrišču in mi 

povedali, da so opazili mozaike. En deček je 

bil na to še posebej pozoren. Opazil je, kako 

so zložene plošče pod toboganom. Sprva je 

opazoval, kako so zložene na vseh štirih, nato 

je vstal in po njih hodil zelo počasi, prestopal 

eno po eno in jih sproti opazoval. J. je mozaik 

videl tudi v tunelu. T. pa je opazil vzorec na 

plezalni steni.  

Ogled velikega mozaika je bil dobra izhodiščna točka za nadaljevanje projekta. Otroci so že 

prej predlagali, da bi lahko naredili kakšen mozaik iz ploščic, vendar teh nismo imeli. Ko so 

tu zagledali ploščice, so se takoj spomnili na to. Z dovoljenjem smo si izbrali nekaj ploščic 

in orodja, ki smo ga v nadaljevanju potrebovali.  

Cilj, ki se je pojavil tekom obiska: sodelovanje pri izdelavi velikega mozaika. 

  

Slika 20: Mozaiki na igrišču. 
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MOZAIK IZ PLOŠČIC 

Cilj dejavnosti: 

 izdelava mozaika iz ploščic. 

Naslednji dan sta nam hišnika iz enote Bisernik dostavila material.  

V naslednjem tednu je vsak izmed otrok narisal načrt za svoj mozaik in tekom tedna so jih 

vsi otroci dokončali. Pred samo izdelavo sem jih najprej opozorila na nevarnosti nepravilne 

uporabe kladiva in nepazljivo ravnanje s ploščicami. Zaradi boljšega pregleda varnosti otrok 

so mozaik izdelovali v manjši skupini. Pri razbijanju keramičnih ploščic so bili previdni. 

Celo tako previdni, da se zaradi premajhne moči ob udarcu kladiva ploščica ni razbila. 

Kmalu so postali bolj suvereni. 

Njihovi načrti mozaika so bili narisani zelo podrobno in zelo na drobno. Pri izdelavi mozaika 

so ugotovili, da je njihov načrt zgolj osnova, ki pa se lahko spreminja. Večina otrok se ni 

obremenjevala, čeprav so se oddaljili od prvotne skice. Dva otroka sta bila vidno razočarana, 

ker jima ni uspelo položiti ploščic tako na drobno, kot sta narisala. Trije otroci pa se niso kaj 

dosti ozirali na skico.  

  

Slika 21: Mozaik iz ploščic. 
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Razbijanje keramičnih ploščic in uporaba orodja 

Pri razbijanju keramičnih ploščic sem dala velik poudarek na varnosti. Pred samim 

lomljenjem ploščic smo se najprej pogovarjali, kako lahko zaščitimo sebe in ljudi okoli nas 

ter kakšne nesreče se lahko pripetijo, če nismo dovolj pozorni. Nato sem jim pokazala, kako 

lahko razbijemo ploščico s kladivom ali jo oblikujemo s kleščami.  

Otroci so mi povedali, na kaj vse moramo biti pozorni pri uporabi kladiva: 

 »moramo biti previdni s kladivom«; 

 »lahko koga udarmo«; 

 »ja, pa to boli«; 

 »lahko se tud v prst udarmo«; 

 »lahko se poškodujemo«; 

 »al pa nam kri teče«; 

 »gremo u bolnico pa mormo šivat«.  

 

Otroci so se zavedali nevarnosti, vendar pa (v večini primerov) pri sami dejavnosti niso bili 

dosti pozorni na varnost. Vsaj na začetku ne. Vseskozi sem jih morala opozarjati, naj 

položijo vrečko čez ploščice, da te ne bodo letele naokrog, da kladiva ne dvigujejo previsoko 

in naj bodo zelo previdni, da se ne udarijo po prstih ter da se pri prijemanju ploščic ne 

urežejo. Ni bilo pa težav, da bi s kladivom prosto tekali naokoli. Pri tej dejavnosti so se 

večinoma zadržali dečki. Pri rokovanju s ploščicami so bili zelo previdni. Pri pobiranju 

ploščic so pobirali eno po eno in tako pazili, da se ne urežejo. Prav tako so se zavedali, da 

se lahko pri razbijanju ploščice tudi odkrušijo in delčki ostanejo na tleh, s temi pa se kasneje 

lahko tudi urežemo. Po končanem razbijanju ploščic so za seboj pospravili morebitne 

ostanke ploščic in tako poskrbeli za svojo varnost ter varnost drugih na igrišču. 

  

Slika 22: Razbijanje ploščic. 
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Igra s ploščicami na igrišču 

Razbili smo kar nekaj keramičnih ploščic. Te smo razvrstili po različnih barvah v različne 

posodice in jih tudi uredili od svetlejše proti temnejši barvi. To nam je kasneje omogočilo 

lažje ustvarjanje. 

Odločila sem se, da popestrim dogajanje na igrišču. Otrokom sem za igro ponudila ploščice, 

s katerimi so lahko poljubno ustvarjali. Najprej so se mi pridružili le otroci iz moje skupine, 

nato pa je ustvarjanje vedno bolj zanimalo tudi otroke drugih skupin. Tako so lahko v času 

bivanja na igrišču ustvarjali svoje mozaike. Te so kasneje podrli, nato pa so lahko sestavili 

nove. Dejavnost je združila otroke različnih skupin. Opazila sem, da so sprva ustvarjali 

samostojne mozaike, ki so jih nato povezovali v skupne mozaike. Med samo izdelavo so se 

otroci morali med seboj poslušati in dogovarjati. Sami so se znali dogovoriti tudi, ko je prišlo 

do nesoglasij. 

V spominu mi je najbolj ostal E., ko je primerjal dve beli, zelo podobni keramični plošči. Na 

prvi pogled sta se mu zdeli enaki, ko pa ju je malo premikal, nagibal, je videl, da se med 

seboj razlikujeta. »Eeee, te dve sta drugačni. Ena ma pikice pa barva je druga,« je rekel, ko 

je ugotovil razliko. Plošči sta se razlikovali morda za odtenek in šele ko si zares dobro 

pogledal, si opazil, da ima ena pikice. 

Analiza 

Koncept Reggio Emilia dovoljuje otrokom rokovanje z različnimi predmeti, ki pa bi utegnili 

biti nevarni za njih. S tega vidika sem tudi sama omogočila otrokom uporabo orodja, ki lahko 

postane zelo nevarno, če ne upoštevamo pravil rokovanja. Otroke sem seznanila, kako 

poskrbeti za varnost sebe in drugih, ter z morebitnimi posledicami. Zaradi zagotavljanja 

večje varnosti so otroci lahko uporabljali orodje le v moji prisotnosti in še to ena na ena oz. 

Slika 23: Igra na igrišču. 
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v manjši skupini. V kolikor otrokom zaupamo, da nekaj zmorejo, začnejo tudi sami verjeti 

v to in posledično tudi uresničijo cilj. Strah se prenaša in tako sem lahko opazila, da zaradi 

mojega strahu pred nezgodo nekateri otroci niso upali rokovati niti s kladivom. 

Cilji, ki so se pojavili tekom dejavnosti:  

 poskrbeti za varnost sebe in drugih,  

 pravilno rokovanje z orodjem, 

 sestavljanje oblik, tako da se med seboj prilegajo, 

 spoznavanje lastnosti predmetov. 

 

NAČRTOVANJE, SKICIRANJE, IZDELAVA IN ČIŠČENJE VELIKEGA 

MOZAIKA 

Že ob ogledu velikega mozaika so otroci povedali, da tudi oni izdelujejo različne mozaike. 

Tam so tudi izrazili željo po sodelovanju pri ustvarjanju velikega mozaika. Pozanimali smo 

se, ali je to sploh mogoče, in bili pozitivno presenečeni. Dobili smo dve prazni plošči za 

izdelavo mozaika.  

Pri izdelavi teh dveh plošč smo morali paziti, da 

se bosta ujemali z ostalimi. Že na obisku smo 

fotografirali mozaik, te fotografije pa povečali 

in natisnili. Otroci so si najprej dobro ogledali 

fotografije posameznih mozaikov in še 

celotnega mozaika, pogledali pa so si tudi, kje 

bosta umeščeni ti dve plošči.  Slika 24: Kako se bo mozaik nadaljeval. 
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Po skupnem ugotavljanju so ugotovili, da mora biti na teh dveh ploščah nebo. Vzeli smo 

podloge in se odpravili ven, kjer smo se ulegli na hrbet. Otroci so ob opazovanju neba 

govorili, kaj vse opazijo: »veje drevesa«, »ptice«, »letalo«, »črte od letala«, »oblaki«, 

»nebo« in »metulj«. Tako smo tudi dobili ideje, kaj vse bi lahko umestili na mozaik. Kar 

nekaj idej je bilo, kaj vse bi vključili v ploščo, vendar nismo mogli izbrati vseh. Vsi so se 

strinjali, da mora biti na plošči oblak, saj je 

na nebu veliko oblakov. Nato pa so nekateri 

želeli ptice, drugi čebelice ipd. Večina je 

bila za to, da umestimo tudi ptice. M. se je 

spomnil, da jih bo treba na plošče najprej 

narisati in šele potem bodo lahko lepili 

ploščice. K. se je javila, da nariše oblak, nato 

pa je M. želel dodati še metulja. Ko so 

narisali, kaj bodo naredili, se je izdelava 

lahko začela. 

Pri sami izdelavi sem opazila, da so bili otroci malo zmedeni. Spraševali so se, zakaj so 

oblaki modri in nebo belo, če pa so v resnici oblaki beli in nebo modro. Do tedaj o tem sploh 

nisem razmišljala, pa vendar so otroci imeli prav. Stežka so sprejeli odločitev, da bodo oblaki 

ostali modri, ker so tako še najbolj opazni na beli podlagi. S slik so razbrali, s kakšno barvo 

se mora plošča nadaljevati, in takoj so pričeli z delom. 

Pri mešanju lepila smo si pomagali z akumulatorskim vrtalnikom, na katerega smo dali 

nastavek za mešanje. Otrokom sem povedala, da je lahko zelo 

nevarno, če nam roka zaide v mešalnik, in kaj vse se lahko pripeti. 

Na začetku nisem zaupala otrokom in sem raje sama mešala, 

otroci pa so stopili vsaj korak stran. Nato me je eden izmed otrok 

vprašal, ali bi lahko tudi on poskusil. Sprva sva mešala skupaj, 

otroci pa so morali stopiti še en korak stran. Kasneje sem jim 

počasi začela zaupati in so lahko mešali sami, vendar pod 

nadzorom. Nekateri otroci niso želeli mešati, saj so se bali 

posledic morebitnih nesreč. Tu so bile deklice bolj pogumne od 

dečkov. Po vsakem mešanju sem mešalnik zaklenila in ga 

pospravila izven dosega otrok.   

Slika 25: Izmenjavanje idej za nadaljevanje mozaika. 

Slika 26: Uporaba orodja. 
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Otroci so začeli samostojno presojati, ali je lepilo pripravljeno, če morda ni preredko ali 

pregosto. Nato so začeli z nanašanjem lepila na podlago in polaganjem ploščic na lepilo. Pri 

polaganju so se zelo trudili, da so jih položili čim bolj skupaj. Na začetku so nekateri polagali 

kar naključno (ena tam, druga tam …). Ko pa sem jih opozorila, naj jih poskusijo položiti 

čim bližje, so upoštevali moj nasvet. Opazila sem, da so se otroci začeli med seboj opozarjati, 

če kakšnega prostorčka niso zapolnili. Ptice in 

metulja so otroci najprej oblikovali iz ploščic, 

šele nato pa na ploščo nanesli lepilo in zopet 

oblikovali podobo. Bila sem zelo pozitivno 

presenečena, ko sem videla, kako dobro so 

opazovali in iskali ujemajoče se koščke. 

Razmiki med posameznimi ploščicami so bili 

res majhni in otroci so nalogo opravili več kot 

odlično. 

Analiza 

Pri samem rokovanju z razbitimi ploščicami so bili otroci zelo previdni. Malokrat se je 

zgodilo, da so zgrabili več ploščic naenkrat. Takrat so opozorila sprejeli in nadaljevali bolj 

previdno. Razbite ploščice so eno po eno položili v posodice oz. na odprto dlan in jo prinesli 

k mozaiku. Med samim projektom se je zgodilo, da so se samo trije rahlo urezali, med njimi 

tudi jaz. Poleg kladiva in akumulatorskega mešalnika smo uporabili tudi pleskarsko lopatko. 

S to smo si pomagali pri mešanju in nanašanju lepila ter čiščenju mozaika. Pri sami uporabi 

pa otroci niso imeli težav. Otrokom je bilo tako kot pri konceptu Reggio Emillia omogočeno 

rokovanje s t. i. nevarnimi predmeti. 

Med samo izdelavo mozaika sem opazila, da nekateri otroci niso želeli sodelovati pri 

izdelavi velikega mozaika. Ugotovila sem, da se projekt za nekatere že predolgo časa vleče 

in bi radi počeli kaj drugega, zato smo se vzporedno lotili nove teme, ki so jo predlagali 

otroci. Zanimivo pa je, da ti otroci niso želeli polagati ploščic, so pa hitro priskočili, ko je 

bilo treba mozaik očistiti. Otroci so si pri izdelavi mozaika sami izbrali vlogo, ki jo želijo 

igrati. L. je vedno dajal odlične nasvete in napotke, kako bi lahko kaj naredili, vendar sam 

tega ni želel delati. Kar nekaj jih je želelo samo razbijati ploščice, nekateri so želeli samo 

polagati ploščice, mešati lepilo, spet drugi so počeli vse, nekateri samo čistiti in tako ni bilo 

otroka, ki ne bi bil tako ali drugače vpet v zgodbo mozaika. Z vidika participacije sem 

upoštevala, da različni otroci želijo biti različno vpeti v proces izdelave mozaika, kar pa ne 

Slika 27: Natančno polaganje ploščic v mozaik. 
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pomeni, da ne participirajo. Tako so otroci imeli možnost aktivne udeležbe, kjer so hoteli in 

koliko časa so želeli. 

Cilji, ki so se pojavili tekom dejavnosti: 

 spoznavanje orodja, 

 rokovanje z nevarnimi predmeti, 

 spoznavanje lastnosti predmetov, 

 načrtovanje, skiciranje mozaika, 

 dogovarjanje z vrstniki. 

 

OTVORITEV 

Mozaik smo dokončali in ti dve plošči poslali na Lavrico, kjer se bosta umestili v velik 

mozaik. Hišnika sta še preostale plošče pritrdila na steno in mozaik je bil končno narejen. 

Vrtec je skupaj z Občino Škofljica priredil uradno otvoritev mozaika. Potek mozaika je bil 

predstavljen v obliki fotogalerije in razstave mozaikov, ki so nastajali tekom projekta, ter z 

diaprojekcijo fotografij. V prostoru pa so bile tudi mize, kjer so obiskovalci lahko ustvarjali 

mozaike. Tudi kuharice so se potrudile, da so tudi prigrizki postali mozaik. Ob prihodu je 

vsak od obiskovalcev dobil košček ploščice, ki jo je lahko umestil v mozaik, ki je nastal 

tekom otvoritve. 

 

Slika 28: Mozaik. 
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6.5. Povzetek ugotovitev 
Ugotovitve bom povzela po raziskovalnih vprašanjih. 

 Kako otroci razumejo pojem mozaik in kako ga predstavijo (linearno, 

ploskovno, prostorsko)? 

Z individualnimi intervjuji sem ugotovila, da na začetku projekta otroci niso vedeli, kaj je 

mozaik, razen dveh otrok, tudi same besede mozaik še niso poznali. Tekom projekta so se 

otroci udejstvovali v različnih dejavnostih, povezanih z mozaikom, in tako pridobivali 

različna znanja in izkušnje v povezavi z mozaiki. Prav tako se strinjam z Batistič Zorec 

(2013), da otroka prek različnih dejavnosti lahko motiviramo za učenje. Otroci so 

manipulirali z različnimi materiali in se tako učili. Od ničelnega znanja o mozaikih so prešli 

na to, da so mozaiki povsod okoli nas. Z udejstvovanjem v različnih dejavnostih, z dobrim 

opazovanjem in listanjem literature so otroci tekom projekta že opredelili mozaik, čeprav 

jim same definicije nikoli nisem povedala. Le za eno deklico ne morem z gotovostjo trditi, 

da prepozna mozaik. Tu gre za deklico, ki ne govori. 

Otroci so tekom projekta opazovali in izdelovali mozaike iz različnih materialov, prav tako 

pa so jih med projektom različno postavljali. Na začetku projekta je večina otrok svoje 

mozaike postavljala ploskovno, z izjemo Ž. in T., ki sta se poslužila tudi linearne postavitve. 

Kmalu pa so svoje mozaike začeli postavljati tudi v prostoru. Prva pobuda za prostorsko 

postavljanje mozaikov je prišla iz notranje potrebe po nadaljevanju izdelave mozaika, za 

katerega je zmanjkalo prostora. Prvič sem to potrebo zasledila pri dejavnosti, kjer so 

sestavljali mozaike v obroče. Ko je bil obroč zapolnjen, so elemente začeli postavljati 

drugega na drugega. Kasneje sem to potrebo zasledila pri spontani igri, kjer se je deklica že 

na začetku odločila, da želi mozaik »zgraditi«. 

Neposredna izkušnja je razlog, da so otroci lahko tekom projekta definirali pojem mozaik. 

Spodbudno okolje je v otrocih prebudilo njihovo radovednost in željo po aktivnem učenju, 

pri katerem so si pridobili nadaljnja znanja. Vzgojiteljici sva bili zgolj usmerjevalki, 

motivatorki in podpornici pri otrokovem samostojnem odkrivanju. Dopuščanje 

samostojnega odkrivanja in predvsem dopuščanje časa za raziskovanje pa je pripeljalo do 

bolj trajnih znanj. 
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 Kako otroci povezujejo pojem mozaika z matematičnim vzorcem? Ali s 

projektnim delom otroci pridobijo matematična znanja na področju vzorcev? 

Na začetku so otroci bili pozorni na vzorce, ki so jih kasneje povezali v mozaik. Tekom 

projekta so spoznali, da mozaik ni nujno vzorec. Termina vzorec si večina otrok ni vtisnila 

v spomin, otroci so si ga zapomnili kot nekaj, kar se ponavlja. Bili so pozorni na vse, kar se 

ponavlja, vendar termina še niso usvojili. Z ustvarjanjem mozaikov otroci niso pridobili 

matematičnih znanj na področju vzorcev, ta so pridobivali tekom uvodne motivacije in 

nadaljnjega opazovanja okolice. Skozi projekt pa so se otroci bolj osredotočili na mozaik 

kot na vzorec in tako je bilo na koncu projekta opaziti, da otroci niso usvojili matematičnih 

znanj na področju vzorcev, saj je ob koncu projekta le peščica vedela, kaj je to vzorec. 

Otroke lahko poučujemo ali učimo. Pristop Reggio Emillia je zagovornik učenja otrok skozi 

projektno delo. Otroci se tako samostojno učijo in tako pride do trajnejših znanj. Vsako na 

novo pridobljeno informacijo je treba shraniti, da jo lahko kasneje prikličemo. Vendar če gre 

za enkratno informacijo, jo naši možgani hitro določijo za nepomembno in jo zavržejo. 

Vsako znanje lahko pridobivamo, nadgrajujemo in dopolnjujemo. Da vsi otroci znanja o 

vzorcih niso usvojili, lahko pripišem nezadostnemu ponavljanju situacij, ki vključujejo 

vzorce, saj le s ponavljanjem lahko določeno znanje usvojimo. 

 

 Kakšna je participacija otrok pri izvajanju projekta?  

Otroci so tekom projekta sodelovali, se skupaj dogovarjali, načrtovali. Vsi so bili aktivni 

udeleženci, vendar ne v enaki meri. Večina jih je participirala ves čas projekta, le malo pa 

se jih je sproti priključevalo posameznim dejavnostim. Motivacija otrok je bila v veliki meri 

vedno prisotna, saj ko je ta začela padati, je nekdo izumil nekaj novega in je motivacija zopet 

narasla. Tu se strinjam z Marentič Požarnik (2003) in Turnšek (2004), ki pravita, da otroci 

zaradi svoje aktivne udeležbe ostajajo motivirani.  

Participacija otrok ne pomeni, da morajo biti vsi otroci enako ali istočasno vpeti v projekt, 

saj participacija izhaja prav iz otrokove notranje želje po udeležbi, ki pa ne sme biti izsiljena. 

Otroci so tako participirali po svojih željah in zmožnostih, kar pa je pripomoglo k dodatni 

motivaciji po raziskovanju. Tekom projekta so lahko manipulirali z različnimi materiali in 

ugotavljali njihove lastnosti, skozi izkušnje pa pridobivali nova znanja. Prav tako so se učili 

drug od drugega in tudi tako prihajali do spoznanj, ki jih drugače verjetno ne bi pridobili, če 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ariana Dežman; diplomsko delo 

– 60 – 
 

ob sebi ne bi imeli otrok na višjem nivoju. Timsko delo jih je še bolj povezalo. Skupine, ki 

so jih oblikovali skozi leto, so se rušile in povezovale z vsemi otroki. Fiksnih skupin ni bilo 

več zaslediti.  

Koncept Reggio Emilia zagovarja ohlapno načrtovanje in prav zaradi sledenja temu 

konceptu so otroci lahko participirali v tem projektu, izražali svojo voljo in dajali pobude, 

ki pa so jih tudi izvršili. Po tem konceptu so otroci ustvarjali kotičke na dosegu rok in 

rokovali z različnimi t. i. nevarnimi materiali ter pridobivali še dodatne nove izkušnje tudi 

na zagotavljanju varnosti. 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

Otroci so na začetku projekta zadržano participirali, v smislu podajanja svojih predlogov. 

Tekom projekta so se urili v sporazumevanju, delovanju v skupinah, dogovarjanju, sklepanju 

kompromisov, izkusili v vlogi vodje, se učili razmišljati in hkrati pridobivali različna znanja. 

Bili so aktivni udeleženci v procesu, s svojimi idejami so vplivali na sam potek projekta ter 

ga bogatili in spreminjali. Dejavnosti so potekale na pobudo otrok, zato je bila njihova 

notranja motivacija za delo ali novo idejo vedno prisotna. Otroci so kmalu ugotovili, da je 

vsaka ideja dobrodošla, in kmalu so postali tudi bolj samozavestni pri nizanju idej. Ko so 

ustvarili, kar so si zamislili, so bili ponosni nase in na svoje delo. Skozi dejavnosti sta jim 

zaupanje vase in njihova samozavest iz dneva v dan naraščala. Sami so si izbirali dejavnosti 

in med njimi samostojno prehajali, prav tako pa so bili v različnih časih različno vpleteni. 

Prepletanje različnih dejavnosti je vsem otrokom omogočalo, da so se priključili ne glede na 

njihovo kognitivno raven dojemanja v tistem trenutku. Skupaj so ustvarjali spodbudno 

okolje, v katerem so razvijali medsebojne odnose ter spoštovanje in upoštevanje drugih 

udeležencev v procesu. Otroci so se učili drug od drugega. 

Čeprav projekt ni izhajal s strani otrok, so ga otroci vzeli za svojega, to se je kazalo pri 

oblikovanju samega procesa. V samem procesu nisem vedela, ali bomo prišli do izdelovanja 

plošč za veliki mozaik, vendar so otroci, ko so ga zagledali, sami izrazili željo po izdelavi. 

Otrokom je treba omogočiti participacijo in aktivno učenje, kar pa omogočamo tudi s 

projektnim delom. Pri samem projektu je bolj pomemben proces kot končni izdelek, saj je 
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cilj projekta prav njegov proces, participiranje otrok. Na to moram biti bolj pozorna v 

prihodnosti, da bom v posamezne projekte vstopala odprte glave. 

Težava, ki jo vidim, je v trajanju procesa, v smislu notranje motivacije otrok. Otroci, ki se 

šele v kasnejšem obdobju srečajo s takšnim pristopom, pristopa niso vajeni in ne znajo 

izkoristiti vseh možnosti. Otroci so omejeni z idejo, da mora biti vodja vzgojitelj in ne kateri 

izmed njih. V kolikor so bili prej kakor koli omejeni (s časom, idejami, materiali), bodo 

potrebovali več časa za razmišljanje izven teh okvirjev. Menim, da bi bilo treba otroke že od 

samega začetka spodbujati k samostojnemu raziskovanju, saj bi se tako že na začetku učili 

spopadanja z različnimi težavami in širili svoje mišljenje. 

Tekom projekta so otroci pridobili nekatera matematična znanja. Vsi so sestavljali svoje 

mozaike, kar se tiče znanja o matematičnih vzorcih, pa je bila vsebina le delno pokrita, na to 

kaže tudi prepoznavanje vzorcev po končanem projektu. Otroci termina niso usvojili, so se 

pa zavedali ponavljanj okoli sebe. Po končanem projektu sem otrokom pokazala vzorec, v 

katerem je bila napaka. Večina otrok, z izjemo petih, ga je prepoznala kot ponavljanje in 

napako je večina otrok tudi odkrila. Manj težav so otroci imeli pri prepoznavanju mozaikov, 

saj so te sedaj videli povsod okoli sebe. 

Dejavnosti so se tekom projekta prepletale, prav tako pa so se prepletala tudi različna 

kurikularna področja. S prepletanjem področij so otroci pridobili širše znanje. 

Otroci so sposobni marsičesa, mi pa moramo le verjeti vanje in jim zaupati.  
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PRILOGE 
 Slike Ljubljane 

 Kaj je mozaik – pred/po dejavnostih 

 

Slike (uvodna motivacija za iskanje vzorcev v Ljubljani) 
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Vprašalnik pred izvajanjem projekta in po izvedenem projektu 

 

Kaj je mozaik in kako bi ga naredil/-a? 

 PRED  PO PROJEKTU 

AJ. Ne vem. Mozaik je tist na Lavrici, k smo mi delal. Narajši sem 

imela tisto igro, k so bli kvadratki pa si jih tko skupi 

sestavljal. Pa si naredil mozaik. Sem pa tudi naredila hišo 

iz mozaika pa zunaj sem ploščice razbijala s kladivom. 

Mogla sem pazit, da se ne urežem pa, da dam pravo barvo 

skupaj v lonček. Ko je bil mozaik narejen, smo s krpico 

čistili lepilo. Mozaik lahko narediš iz kamnčkov, pa 

ploščic, pa zamaškov, stekla, ogledala, pa iz lesa, gosenic. 

AL. / Ne vem. 

A. K. Ne vem. Kot tla. Se skup sestavlja. Lahko ga narediš iz različnih 

stvari. Kamenčkov. Tud v vrtcu smo ga delal. Najprej smo 

se oblekl, potem smo pa mešali lepilo. Jaz sem v 

pokrovček od sladoleda dali gips pa potem kamenčke pa 

je nastal tak mozaik. Pa delal smo tud iz papirja, pa 

zamaškov, pa rezal smo papir, da smo lahko naredili 

mozaik. Na Lavrici je pa tak velik mozaik pa smo ga tud 

mi delal. 

A. P. Zastava pa, da bi 

naredil slike pa, 

da bi naredil 

kipe pa hiše. 

Sej veš. Mozaik je to, kar smo mi delal. Pa smo še z 

gipsom delal mozaike. Smo tko mešal sami. Joj, pa smo 

ploščice lepili pa smo mogli pazit, da so ful skupi. Pazili 

smo tud, da se ne urežemo. Jaz sem se urezala. Pa ni nč 

hudga. Potem smo pa ga očistili. Ta mozaik so obesili na 

Lavrici. 

BI. Ne vem. Mozaik je nekaj kar je tko skupaj sestavljeno. Lahko ga 

narediš iz kamenčkov pa iz ploščic, pa različne stvari 

skupaj sestaviš.  

EV. Ne vem. Tako skupaj sestavljaš. Naredi se ga iz ploščic. Pa še iz 

česa drugega. 
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K. Ne vem. Da to 

živi v deželi. 

Mozaik je lahko sestavljeno iz lista, iz kock, iz kakšnih 

kamenčkov pa, da bi naredili iz lesa kakšnega metuljčka 

pa bi pol zbrusili pa še kakšnega dinozavra, cesta pa… pa 

bi ga lahko naredili iz hlač, pa iz rožic, pa iz copat, pa 

ploščice. Najprej sem oblekla haljico. Zato, da se kej ne 

umažemo, ker lepilo ne gre dol. Na ploščo smo narisali 

metuljčka, pol pa smo majhne kvadratne kocke tko 

zlagali, da so bile pravilne. Mi smo jih razbijali sami, pol 

smo mel pa lepilo. Ploščice smo pa pol gor prilepili. Paziti 

sem morala, da se ne urežem. Magla sem paziti, da so čim 

bolj natančno skupaj. Če ne delaš skupaj, to postane grdo 

pa lahko se zgodi, da lepilo poči. Pa imeli smo še steklene 

kvadratke pa ogledalca. To mi je bilo najbolj všeč. To se 

je vse posušilo, naslednji dan pa smo s krpico, rjuho 

očistili pa še špohtl sm mela. Mozaik lahko narediš iz 

ploščic, lesa, kocke, kakšen papir, kamenčke, liste pa iz 

lončkov zamaškov, mize.  

(Kako bi naredila iz mize mozaik?) Mizo bi dala na pol 

pa bi tolkli pa bi pol zlepli iz žog, k bi jih skupaj dala. 

LA. Ne vem. To je kar sestaviš iz ploščic pa iz unga k je na Lavrici. 

Narediš ga iz kvadratkov pa iz trikotnikov pa krogov. Mi 

smo ga naredili tako, da smo na ploščo dali nekaj in potem 

smo razbili ploščice pa jih dali gor. Pazili smo oblačila, k 

jih je škoda. Pa da se ne urežeš. Delal smo jih tudi iz kock 

pa iz pokrovčkov, ploščic, kamenčkov, pa iz palic, pa iz 

copatov smo delal. 

MA. Ne vem, se ne 

spomnim. Oči 

mi je povedu pa 

sem pozabila. 

Mozaik je, ko polagaš skupaj ploščice. Paziš, da se ne 

urežeš. Ploščice je treba tudi očistiti. Smo jih čistila s krpo 

pa z lopatko tko podrgneš, da gre laži dol. Mozaik lahko 

narediš tudi iz listkov pa rožic in iz papirja. Mozaik smo 

iskali tudi v vrtcu pa smo ga našli pri klopci. 

T. / Tist, k je tko skp sestavljen. Iz palic, iz ploščic, iz 

kamnov. 
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ŽA. Ne vem To je taka slika iz kamenčkov. Lahko ga narediš tudi iz 

ploščic, različnih oblik, iz zamaškov, pa lesa. V vrtcu smo 

delali različne mozaike.  

ŽI.  / / 

BE. Ne vem. Kar je skupi sestavljeno. K ploščice okol daješ. Tko 

sestavljen iz ploščic, iz barvicami, lahko ga narediš iz 

kvadratkov. Elmer iz barvic, iz papirja, gumbov, zamaški, 

ploščice, iz knjige, copat, iz lesa, plastičnih kvadratkov, 

iz škatel. Mi smo plošče ta velike dali na majhne ploščice, 

k smo jih razbijal. Prilepili smo jih z lepilom iz blata. In 

je bil mozaik. 

EM. Ne vem. Pa kako 

naj jaz to vem. 

Slika, kuža opica, medved… 

Iz sestavljanke. Iz rdečih, rumenih, belih kamnčkov. 

Ostrigel bi list s škarjama, sam tko strigel in pol naredu 

mozaik. Sem ga naredil. Ploščice sem prlepil eno zraven 

druge z lepilom za ploščice. Cementno lepilo, potem pa 

sonce pa zrak posuši. Lahko narediš iz hlač, veje, v gozdu 

plodove in liste. V kopalnici je. K so polagal ploščice. 

J. T. Ne vem. Mozaik je iz ploščic. Lahko sestaviš na primer leva, ali pa 

slona. ali pa geparda, ali pa eno punčko, ali pa enega 

fantka. Potrebuješ ploščice, lahko iz gumbov, iz krogov, 

kock, lesenih kock, lego kock, iz kvadratkov, iz papirja, 

zamaškov. Naredili smo mozaik iz ploščic in še iz 

kamenčkov, krogcov, papirja, v gozdu pa iz palic, rožic in 

še mah, listi, storži in še plodovi, koruza, iz zamaškov, iz 

pločevink, copat. 

JE. Ne vem. Nisem 

še slišal za to 

besedo.  

Mozaik je tako skupaj sestavljeno. Lahko so to kamenčki, 

lahko ploščice, pa steklo, pa vse živo. Jaz sem ga naredil 

iz palic. Pa iz ploščic. Sem ploščice tako razbijal, pa pazil, 

da se ne urežem. Pa s kladivom ne smeš tekati naokoli.  

JU. Ne vem. Mozaik lahko narediš iz zamaškov, kvadratkov pa tistih 

lesenih ploščic. Sem tako skup sestavljal pa sem naredil 

mozaik. 
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L. F. Ja, ena država. Mozaik je eno tako mesto, ko je veliko. Mozaik je lahko 

karkoli. Recimo iz trikotnikov ali iz kvadratkov. Lahko bi 

naredil iz rož, lahko naredimo na primer recimo iz 

pravokotnikov, štirikotnikov, petkotnikov. Meni je 

najlažje narediti iz listov. Vse dam v eno vrsto čisto na 

vrhu, nato spodaj in spet spodaj in še eno vrsto in tako 

naprej. lahko narediš iz plastike, lesa, iz kovine ali zemlje, 

da bi zemljo tudi dali tako v vrsto. Mozaike smo videli na 

tleh, v vrtcu Bisernik, v knjigi. Jaz bi ga naredil iz 

ploščice, ogledalo, prozorno steklo, gumbi, starši, krogi, 

koruzo in kamne, seveda zraven školjke. Lahko bi delali 

iz storžev, listov in tudi palc. 

Mi smo prvo ploščice narezali s kladivom. Z vrečko smo 

zaščitili ploščice, da ne bi priletele v oko, ker bi lahko iz 

ušesa tekla kri. Najprej smo morali narisati kaj smo 

naredili in tisto smo tudi naredili. Prej smo dali na ploščo 

lepilo. Prah smo dali v posodo, nato smo dali vodo in 

zmešali smo z rokami, z vrtalnim strojem. Pazili smo, da 

ne damo roko noter, ker potem bi se roka zmešala. S tem 

lepilom smo nalepili ploščice. Ploščice smo morali dati 

čim bolj skupaj. In potem smo čakali, da se posuši. Na 

primer dve uri ali tri. In potem smo očistili s tako lopato 

za zidanje pa s krpico. Mozaik lahko naredimo iz trave. 

Uporabiš lahko katerekoli materiale pa tudi barve lahko 

katerekoli. Za različne materiale smo uporabili različna 

lepila pa še različne barve. 

LE. / Mozaik. 

LU. Ne vem. Vlak, velik hrib pa lahko je tud avtobus. 

M. J. Mozaik? Stolp 

pa kaj tazga, ko 

bi delal mumije. 

Pa tm k velik 

delajo iz malte 

Lohk so nekatere hiše mozaik. sestaviš ga lahko tud. 

Mozaik je tisto k je skup sestavljen. Klopca je lahko tud 

mozaik. več orehov je lahko tud mozaik. Ograja je 

nekatera lahk tud mozaik, k je tko skup, k smo mi vidl. 

Tud okna so lahko mozaik, lohk je tud številke, če so 
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pa iz ceglou. 

Tko kt delajo 

hiše. 

skup. Mozaik lahko narediš iz železa, iz kovine, iz 

papirja, tiste ploščice, pa iz kock, iz vseh kock, iz takih 

krogcov, iz kvadratkov, iz barvic, iz lesa, iz plastike, iz 

zamaškov, iz stolov, iz gumbov, iz rož, iz palic, iz listov, 

iz čopičov, iz gline, iz trdega materiala pa lahko tudi iz 

mehkega, pa lahko tudi iz pouštrou, iz oblačil. Lahko tudi 

iz kamnčkov, lahko so majhni al pa velki. Lahko ga 

narediš iz kateregakol. 

Mi smo ga tud naredl. Najprej smo imeli ploščo pa pol 

smo še narisal kaj bomo kej naredil. Pol smo polagal 

ploščice z lepilom. Tistim, k si ga ti prnesla. Smo 

cementno lepilo zmešal pa vodo dal not pa tud zmešal. 

Potem smo položili na ploščo in smo ploščice polagal. 

Pazil sem, da se ne umažejo oblačila. Lahko se urežeš in 

si mogu pazt. Pa, če ti pade, se ti lahk tud razbije. Pa, če 

ti pade na nogo, greš lahk tud na urgenco. Ploščice morajo 

bit na lepilu pa skupi, ker, če ne, se ne zalepi. Pa tiste 

bunkice morš dt stran. K, če ne se dobro ne zalepi. 

MI. Kaj je mozaik? 

Hmmm. Jaz ne 

vem. Mislim, da 

je to nekakšen 

ples. To bi 

naredili tako, da 

bi dali muziko. 

Mozaik je, da lahko tudi kakšne nove stvari ustvarjali. 

mozaik bi lahko imel tudi za ustvarjanje glasbe. Mozaik 

je lahko hiša. Ja, mozaik lahko narediš iz palic ali pa 

papirja, iz plastike, lahko pa iz škatlic, ploščic. Še smo 

delali mozaik iz pločevine, iz stekla, s flašo, da jo razrežeš 

s škarjami. Mozaik lahko narediš iz plastelinom. Če bi 

ustvarjali nove smeti. Recikliranje je. Da ustvarjaš nove 

stvari, to je mozaik. Še iz lesa je mozaik. Iz drevesa se 

lahko tudi naredi. Da bi razrezal z žago, bi lahko tudi 

nastal mozaik. in še iz barvic. In še, da bi ustvarjali stvari, 

ki so pač posebne. Mozaik je še, da ustvarjaš še. Mi smo 

ga v vrtcu tudi naredili. Najprej smo imeli lepilo in samo 

dali na papir, potem smo dali te plošče, da se je prilepilo 

in potem smo čistili in potem smo sem obesili. Za 

Lavrico. 
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TE. Ne vem. Mozaik tko sestavljaš. Lahko ga narediš v gozdu. Lahko 

ga tudi s ploščicami.  

TI. Ne vem. Nisem 

niti sanjal. Čist 

nikol. 

Mozaik je krogla, mozaik je koles. Mozaik je, da morš 

čistt, da morš plato dt gor pa da razbijaš ploščice. Naredl 

smo ga iz ploščic, k jih s kladivom razbijš, iz raličnih 

oblik. 

 

(Ogled fotografije mozaika) Kako so to naredili? Kaj je to oz. kako misliš, da se to 

imenuje? 

 PRED  PO PROJEKTU 

AJ. Iz slike. Iz majhnih kvadratkov so 

sestavili. Sestavili so skupaj iz 

kamna. Nekje so jih kupili in so jih 

sestavili. 

(Ali bi lahko tudi ti naredila to?) 

Lahko. Kupi kvadratke. 

To je mozaik. najprej so narisali kaj 

bojo naredili, potem so razbili ploščice 

in jih sestavili v mozaik.  

AL. / Sestavli so. Mozaik. 

A. K. Iz kamnov. Eni so rdeči, eni so 

enaki, eni pa niso. Sestavili so jih. 

Mislim, da je mozaik. 

Sestavili so mozaik. Uporabili so 

različne ploščice, potem pa so jih 

prilepili skupaj. 

A. P. Iz majhnega papirja. Tko dajo 

okrog, da se to naredi. Eden 

zraven drugega. To ne narišejo, to 

izdelajo. To se samo tako sestav iz 

papirjev. Ni sestavljenka, to je 

hmmm… Ne vem. 

(Kako bi ti to naredila?) 

Iz skal, mogoče iz ploščic. 

Ja, to je čist lahko. Iz kamnov so sestavl. 

To je mozaik. Tko kot smo mi delali. 

BI. Iz kvadratkov. Tako so jih skupaj 

dali in je nastala slika. Ne vem. 

Najprej so narisali skico. Nato so 

namazali z lepilom in položili ploščice. 

Nastal je mozaik. 

EV. Ne vem. Skupi so dali kamnčke. Mozaik. 
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KL. Ena, dva, tri, štiri (šteje kote). 

Štirikotnik je. To je sestavljeno iz 

kvadratkov. 

Najprej so ploščice razbili in jih uredili 

po barvi. Potem so namešali lepilo in so 

namazali ga gor, potem pa so ploščice 

prilepili. To so taki kvadratki, kot smo 

jih imeli mi. Tako smo tudi mi to delali 

v vrtcu. Mozaik. 

LA. Skvačkali so. Mami bi lahko tudi 

tako skvačkala. 

Ploščice so skupaj prilepili. To je 

mozaik. 

MA. Lahko bi iz papirja naredil. Bi take 

kvadratke izrezal pa bi jih skupi 

zlepili pa so pol tko naredil. Kokr 

so si predstavljal. To pa mislim, da 

je iz ta pravih kvadratkov. Iz lesa. 

Iz plastike mogoče pa, da bi dal 

mogoče malo lesa pa pol pobarval 

s čopičom al pa nečim. Slika bi 

rekla. 

Mozaik. Ta je iz ploščic, kvadratne 

oblike. 

T. Iz kvadratkov. Ne vem. To je tko skup sestavljen. To je mozaik. 

ŽA. Z nekimi kvadratki. So sestavljali. 

Slika. 

Sestavili so skupaj ploščice in nastal je 

mozaik. 

ŽI.  (deklica, ki ne govori) 

Pokazala je na fotografijo 

mozaika in se nasmejala.  

/ 

BE. Iz lesa. Slika je. To so tko skupaj sestavljali. Mislim, da 

je iz ploščic. To je mozaik. 

EM. Iz kvadratkov. Tko skupaj. Mozaik. Ne vem iz česa je. 

J. T. Iz kvadratkov. Mislim, da je slika. Glej, mozaik. To je tud mozaik. narejen 

je iz ploščic. 

JE. So sestavili s temi kvadratki. To je 

sestavljanka. 

Narejen je iz kvadratkov. To je mozaik. 

JU. Slika iz kroglic. Tuki so bele. 

Lahko bi bila sestavljenka. 

Skupaj so sestavili. To je mozaik. 
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L. F. Ja, to je čist lahko. Ja, iz 

kvadratkov. Premislili so kaj bi 

naredili, pa so naredili to. No, 

mogoče je to slika ali pa 

sestavljenka. 

(Kako bi ti so naredil?) Ja, na 

primer iz lego kock. Tole bi js 

naredil iz navadnih kock. Mogoče 

iz kamenčkov in lesa. 

Ja, a ne vidiš? To je mozaik. Najprej so 

si zamislili kaj bi naredili in potem so 

namazali z lepilom in zalepili. Nalepili 

so razbite ploščice in potem so počakali, 

da se lepilo posuši. Potem so mogli 

ploščice še očistiti, ker drugače se ne bi 

čisto nič videlo. 

LE. Ne vem. Ploščice so. Mozaik. 

LU. Iz ploščic. Ploščice so sestavili. 

Slika. 

Naredili so mozaik iz ploščic. Najprej 

so zmešali lepilo pa ga namazali, potem 

pa še ploščice gor dali. Zelo skupaj. 

M. J. Človek pa krono ma na glavi pa, 

da je to princesa. Umetnina. 

Iz takih majhnih kock. Da so tko 

skupi ful stisnjene. Te kocke so 

dobili v trgovini, potem pa so tko 

naredili pa so bile različne. 

To je mozaik. Poglej, to smo tud mi 

delal u vrtcu. Najprej so rabl eno ploščo 

pa so si zamisll kaj bodo naredil. Potem 

so narisal skico in dali gor lepilo. Pol so 

pa vse to nalepl. 

MI. Iz nekega lesa, pobarvanega. 

Žagali so potem so pa okrasili in 

so naredili tako. To je ilustracija. 

Ne, to je mozaik. To vem, ker sem 

slišal nekje. 

To so tako skupaj sestavljali. Mislim, da 

je narejeno iz ploščic. To je mozaik. 

TE. Ne vem. Mozaik. 

TI. Iz papirjov in pol so dodali še en 

papir in pike in še tole. Sestavili 

so. To je risba. 

Sestavljal so skupi mozaik.  

 

 


