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POVZETEK 

Pozornost je zelo pomembna za naše vsakdanje ţivljenje, saj to pomeni, da smo se 

zmoţni osredotočiti na dogajanje okoli nas. Prek čutil zaznamo draţljaj, na katerega se 

osredotočimo. Bolj kot je draţljaj močen, hitreje pritegne našo pozornost. Koliko časa 

bomo osredotočeni na določen draţljaj, pa je odvisno od zunanjih in notranjih dejavnikov. 

V zgodnjih letih je osredotočenost na draţljaj pri človeku zelo kratka, z leti pa le-ta 

narašča. Dobra pozornost torej pomeni, da smo se zmoţni dlje časa osredotočati na 

določen draţljaj, kar pa je pogoj, če ţelimo biti v ţivljenju uspešni.  

Ţe v vrtcu lahko zaznamo, da imajo otroci teţave s pozornostjo. To opazimo, ko otrok pri 

določeni dejavnosti ne vztraja dlje časa, ne razume povedanega, ne sledi navodilom ... Če 

otrok dlje časa ne more opravljati naloge in je njegova pozornost slaba ter kratkotrajna, pa 

ţe lahko govorimo o motnji pozornosti. Motnja pozornosti je ponavadi podedovana, kako 

se bo razvijala, pa je odvisno od okolja. Pozornost je namreč mogoče tudi uriti. Različni 

avtorji nam podajajo igre in vaje za urjenje naše pozornosti. Na boljšo osredotočenost in 

večjo pozornost pa naj bi vplivala tudi tišina. V diplomski nalogi smo preverjali, ali vaja 

tišine, ki je del alternativnega vzgojnega koncepta pedagogike Montessori, vpliva na 

pozornost otrok v javnih vrtcih.  

V empiričnem delu smo v javnem vrtcu izvedli eksperiment. Teden dni smo v skupini 

otrok, starih od 5 do 6 let, izvajali vaje tišine. Pred in po končanem eksperimentu smo 10 

vnaprej izbranih otrok testirali z avtorskimi testi. Izkazalo se je, da so se rezultati tako v 

eksperimentalni kot tudi v kontrolni skupini izboljšali, vendar je bil večji napredek 

doseţen v eksperimentalni skupini. Povzamem lahko, da so vaje tišine vplivale na 

pozornost otrok v javnem vrtcu. Vendar pa rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, saj je bil vzorec eksperimenta majhen, prav tako pa bi bilo potrebno 

eksperiment izvajati dlje časa.  

 

Ključne besede: pozornost, javni vrtec, pedagogika Montessori, vaja tišine 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

Attention plays a highly prominent role in our day-to-day lives, as it defines our ability to 

concentrate on the world around us. Our senses detect stimuli and direct our attention to 

them. The stronger the stimulus, the more rapidly our attention is drawn to it. The amount 

of time spent focusing on any such stimulus is, however, determined by internal as well 

as external factors. While the human attention span is extremely short in early childhood, 

it improves with age. A long attention span allows us to sustain attention on a particular 

stimulus for an extended period of time and as such, is a prerequisite for success in life. 

Attention deficits may be observed in children as early as preschool. The child may fail to 

sustain attention on a task for long, interpret speech, follow instructions and the like. An 

inability to perform a task for a sustained period of time combined with a poor and 

fleeting ability to focus, however, may be sufficient to constitute an attention deficit 

disorder. While attention deficit disorders are usually inherited, their development 

depends on stimulation provided by the child’s environment, as attention may also be 

improved through practice. Games and exercises for attention training abound in the 

literature. In addition, silence is also postulated to improve focus and attention. This 

thesis sought to determine whether silence exercises used as part of the Montessori 

method of alternative education affect the attention spans of children in public preschools. 

For the empirical portion of this thesis, an experiment was conducted at a public 

preschool. Silence exercises were performed with a group of children aged five and six 

for a week. Ten children were pre-selected and tested before and after the experiment 

using a test devised for the experiment. Though improvement in test scores could be 

observed in both the experimental and the control group, the experimental group saw 

greater progress. We conclude that silence exercises affected the attention spans of the 

children in this public preschool. However, the obtained results cannot be directly applied 

to the whole population as the experimental sample was limited, and the experiment 

would have to be conducted over a greater period of time. 

Keywords: attention, public preschool, Montessori education, silence exercise 
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1  UVOD 

 

Pozornost ima pomembno vlogo pri zazanavanju posameznika. Človek iz okolja aktivno 

selekcionira informacije, kar pomeni, da se osredotoči na določen draţljaj (Nemec in Krajnc, 

2011). Dlje kot smo lahko osredotočeni na draţljaj, boljšo pozornost imamo (Beyer, 1992), 

kar posledično pomeni, da bomo v ţivljenju lahko dosegali boljše rezultate (Dumont, 2013). Z 

dobro pozornostjo pa se ne rodimo. Otrok v zgodnjem otroštvu ima zmoţnost le nekaj sekund 

pozornosti, vendar pa z leti pozornost narašča (Nemec in Krajnc, 2011).  

Ţe v vrtcu lahko opazimo, da imajo otroci teţave s pozornostjo. To opazimo, ko pri določeni 

dejavnosti ne vztraja dolgo, ne razume navodil ... (Hrastar Belšak, 2014). Zaradi določenih 

simptomov lahko otroku postavimo diagnozo motnje pozornosti z ali brez hiperaktivnosti. Ta 

motnja se največkrat pojavi v času otroštva ali adolescence (Kesič Dimic, 2009). Motnja 

pozornosti je ponavadi podedovana, kako se bo razvijala, pa je odvisno od okolja (Berkow, 

2005).  

Pozornost je mogoče tudi uriti. Beyer (1992) nam podaja vaje z različnimi teţavnostnimi 

stopnjami, katere naj bi za izboljšanje naše pozornosti izvajali redno. Tudi Hrastar Belšak 

(2014) se zaveda, da se otrok najhitreje uči skozi igro, zato je zapisala različne igre za urjenje 

pozornosti, ki jih lahko izvajamo v vrtcu ali doma. Za izboljšanje pozornosti pa lahko 

uporabimo tudi Biblijo za bistroumne (Moore, 2010) ali pa priročnik za učitelje z naslovom 

Telovadba za možgane (Dennison in Dennison, 2007).  

Eden izmed načinov urjenja pozornosti pa je tudi tišina. Maria Montessori (1967) je navajala, 

da se otrok s tišino nauči kontrolirati svoja dejanja. Tišina nam pomaga, da dobimo boljši stik 

sami s sabo ter z okoljem. Postanemo pozorni na stvari, ki jih drugače ne bi opazili (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2011). Montessorijeva je v pedagoško delo vpeljala vajo tišine, saj je 

trdila, da imajo otroci radi tišino ter jo potrebujejo, posledično pa naj bi tišina izboljšala tudi 

učni uspeh otrok, njihovo veselje ter samozavest (Montessori, 1909).  

Ker mi je vaja tišine zanimiva in je časovno nepotratna, smo jo vpeljali v javni vrtec, da bi 

ugotovili, ali vpliva na pozornost otrok. V empiričnem delu smo izvedli eksperiment, pri 

katerem je sodelovalo 20 otrok – 10 v eksperimentalni ter 10 v kontrolni skupini. Otroke smo 

pred in po eksperimentu testirali. Z rezultati testov smo ugotovili, ali se je pozornost v 

eksperimentalni skupini – v kateri smo teden dni izvajali vajo tišine – izboljšala. 
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2 POZORNOST 

Pozornost je v SSKJ (2000) opredeljena kot zavestna (miselna) zbranost oziroma zavzeto, 

povečano zanimanje za določeno stvar. Nemec in Krajnc (2011) navajata, da je pozornost 

osredotočenost na določen draţljaj. To pomeni, da je to proces, s katerim aktivno 

selekcioniramo informacije iz okolja. V zgodnjih letih je pozornost precej šibka, vendar z leti 

narašča. Tudi Pečjak (1975) ugotavlja, da je pozornost osredotočenost na zunanji ali notranji 

draţljaj. Navaja, da so jo pogosto povezovali z zaznavanjem in aktivnostjo. Zaznavanje je 

namreč interpretacija draţljajev, ki jih prejmemo preko čutil. Za normalen razvoj zaznavanja 

pa je potrebno aktivno izkustvo (Hayes in Orrell, 1998).  

V literaturi velikokrat zasledimo, da se pozornost prepleta z izrazi koncentracija, zaznavanje, 

osredotočenje ipd. V Leksikonu Cankarjeve založbe (2004) je koncentracija razloţena kot 

zbrana pozornost. Taka pozornost naj bi trajala dlje časa, saj nam, kot navaja Beyer (1992), 

nekajsekundna koncentracija ne koristi; zbrane misli je treba na zaţeleni točki obdrţati dlje 

časa. Tudi Mravlje (1999) trdi, da je koncentracija sposobnost osredotočanja na draţljaj, ki je 

pritegnil našo pozornost.  

 

Marden (2005) je zapisal, da je v ţivljenju zelo pomembno, da smo zbrani, saj bomo 

posledično dosegali boljše rezultate. Tudi Dumon (2013) navaja, da je dobra koncentracija 

pomembna, če ţelimo biti v ţivljenju uspešni. To pomeni, da moramo misli zavestno usmeriti 

na določen draţljaj. Vendar se lahko pri tem pojavi več distraktorjev; to so ponavadi zunanji 

dejavniki, ki odvrnejo našo pozornost. Kako uspešno bomo drţali misli na določeni točki, pa 

je odvisno od notranjih dejavnikov (Pečjak, 1975).  

2.1 DIMENZIJE POZORNOSTI  

Človek se v danem trenutku ne more enako osredotočiti na vse draţljaje v okolju. Ponavadi 

našo pozornost pritegnejo draţljaji, ki imajo večjo intenzivnost, ali draţljaji, ki nas notranje 

bolj motivirajo (Pečjak, 1975). Pozornost pa večkrat odvrnejo močni draţljaji, ki so negativni 

ali pozitivni – imenujemo jih distraktorji (Gasser, b.d). Tudi F. Mravlje (1999) navaja, da nas 

v vsakem trenutku lahko zmotijo draţljaji, ki prihajajo iz okolja ali naše notranjosti. Da se 

ubranimo teh motečih dejavnikov, se moramo zavestno osredotočiti na dejavnost, ki jo 

opravljamo, za kar pa je potreben duševni napor.  



3 
 

Na smer, intenzivnost, obseg in trajanje pozornosti vplivajo dejavniki, ki jih delimo v dve 

skupini – notranji in zunanji dejavniki (Pečjak, 1975). 

Zunanji dejavniki hitro vzbudijo našo pozornost, vendar pa je trajnost te pozornosti kratka. Ta 

pozornost je dobro izkoriščena v oglaševanju. Reklame, letaki, oglasi in znamke hitro 

pritegnejo našo pozornost, če so le-ti izdelani po kriterijih, ki jih naši draţljaji hitro zaznajo. K 

zunanjim dejavnikom spadajo: 

- Intenzivnost dražljajev. Močnejša svetloba, glasen zvok, močan vonj ali ţive barve 

hitreje pritegnejo našo pozornost kot neţen zvok, pastelne barve, šibka svetloba ... V 

časopisnem papirju bomo prej opazili oglas, ki je barvit in toplih barv. Prav tako ob 

cesti hitreje zaznamo svetlobne oglase kot pa navadne. Intenzivnost zvoka pa 

izkoriščamo tudi kot znake za nevarnost oziroma kot alarm. Gasilska sirena ima z 

namenom rezek zvok, saj hitreje pritegne pozornost.  

- Prostornost dražljajev. V revijah in časopisih hitro opazimo oglase, ki zavzemajo 

večjo površino in se raztezajo čez celo stran. Prav tako v muzejih in razstavah najprej 

opazimo večje stvari (slike, predmete), šele nato manjše.  

- Trajanje in pogostost dražljajev. Našo pozornost hitro pritegne zvok, ki je 

intenzivnejši. Vendar pa pozornost pritegnejo tudi šibki draţljaji, če trajajo dlje časa, 

ali če se pogosto ponavljajo.  

- Kontrast in spreminjanje dražljaja. V časopisnem papirju hitreje opazimo barvni 

oglas na črno beli strani, ali ravno obratno, saj je ustvarjen kontrast, ki hitro pritegne 

našo pozornost. Prav tako ima veliko vlogo zvočni kontrast. Med pisanjem naloge ali 

branjem knjige večkrat ne slišimo tiktakanja ure, če pa se le-ta ustavi, kar hitro 

zaznamo, da je nekaj drugače.  

- Gibanje. Pozornost hitreje usmerimo v reklame, ki se premikajo ali imajo 

premikajoče se vsebine. Prav tako bomo v mestu na sprehodu večkrat in hitreje opazili 

premikajoče se napise, kot standarne napise v izloţbah, na stavbi.  

- Modalnost dražljajev. Našo pozornost hitreje pritegnejo zvočni draţljaji (predvsem 

visoki zvoki), šele nato vidni in tipni. Prav tako prej opazimo napise ţivih, toplih barv 

– rumena, oranţna, rdeča (prav tam). 

Notranji dejavniki so pri vsakem posamezniku drugačni. Pri teh dejavnikih ni pomembna 

intenzivnost draţljaja, temveč kaj si mi ţelimo ali pričakujemo (Pečjak, 1975). Tudi 

Mravlje (1999) se strinja, da za usmerjeno pozornost potrebujemo notranji motiv. Kot je 
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zapisal Pečjak (1975), je od notranje motivacije odvisno, kako dolgo bomo pozorni na 

določeno stvar. Na obseg pozornosti vplivajo tudi močna čustva in pričakovanja. Pečjak 

(1975) notranje dejavnike deli v več skupin: 

- Potrebe in motivi. Človek je bolj pozoren na stvari, ki jih potrebuje, si jih ţeli ali ga 

notranje motivirajo. Če smo lačni, hitro zaznamo vonj po hrani, pa naj bo ta še tako 

blag. Kadar kupujemo nov avto, ţelen model tudi večkrat opazimo na cesti. Če se 

gradbenik sprehaja po mestu, bo hitreje opazil kakšne posebne, zanimive stavbe, kot 

pa prodajalec ali policist. Obseg pozornosti pa je odvisen od tega, koliko nas stvar 

motivira. Če nam je vsebina knjige zanimiva, jo bomo hitreje prebali, kot pa knjigo, ki 

nas dolgočasi.  

- Izkušnje in pričakovanja. Znano je dejstvo, da hitreje opazimo napise, ki smo jih ţe 

nekje prebrali. Tudi znamke, ki jih ţe poznamo, bomo zaznali prej, kot tiste, ki so nam 

nepoznane. Prav tako bo človek hitreje opazil stvar, ki jo pričakuje. Vendar pa 

pričakovanje lahko tudi slabo vpliva na našo pozornost. Če usluţbenec ţe vnaprej 

pričakuje delo, ki bo trajalo dlje časa, se učinek njegovega dela zmanjša, prav tako pa 

je slabša pozornost.  

- Čustva. Bolj smo pozorni na ljudi ali stvari, ki imajo za nas čustveno vrednost. 

Pozitivna čustva v nas dvignejo raven pozornosti, saj smo bolj pozorni, kako se naši 

ljubljeni vedejo, premikajo, govorijo ... Kadar pa v nas prevladujejo negativna čustva, 

na primer ţalost, naša pozornost ponavadi pade. Zaradi ţalosti nismo pozorni na stvari 

v okolju, ki bi jih drugače opazili.  

2.2 VRSTE POZORNOSTI  

Na obseg, smer, intenzivnost in trajanje pozornosti vplivajo notranji in zunanji dejavniki. 

Glede na te dejavnike ločimo aktivno in pasivno pozornost (Pečjak, 1975).  

 

Pečjak (1975) je zapisal, da kadar našo pozornost zbudijo zunanji draţljaji, govorimo o 

pasivni pozornosti. Tudi L. Magajna (v Mravlje, 1999) je zapisala, da je pasivna pozornost 

rezultat zunanjih dejavnikov. Naša pozornost bega iz draţljaja na draţljaj, ki v trenutku 

pritegnejo našo pozornost, saj so v okolju najbolj izraziti. Kot navaja Pečjak (1975), našo 

pozornost, nehote, hitro pritegnejo glasen zvok, bleščeča svetloba, prodorn vonj. Na te 

draţljaje se odzovemo ţe čisto spontano. Ko se vozimo po cesti in nekdo glasno zatrobi, 

bomo pozornost usmerili v dogajanje, vendar le za kratek čas, dokler našo pozornost ne bo 
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pritegnil drug draţljaj. Zaradi nekaterih ponavljajočih se reakcij, se človek določenega 

draţljaja navadi. Tudi ta pozornost postane spontana. Vozniki na cesti ţe avtomatično 

spremljajo prometne znake, pek ţe avtomatično zamesi testo za kruh, brez gledanja v recept 

ipd.  

 

Aktivna pozornost pa je, kot navaja L. Magajna (v Mravlje, 1999), namenska, prostovoljna in 

zavestna pozornost. To pomeni, da zavestno usmerimo pozornost v nekaj, kar nas motivira. 

Pečjak (1975) je zapisal, da je to rezultat pozitivne motivacije. Aktivna pozornost je bolj 

učinkovita in trajna, kot pasivna pozornost. Pri aktivni pozornosti  se mora otrok zavestno 

osredotočiti na določenen draţljaj, to sposobnost pa si mora pridobiti (Mravlje, 1999). K 

aktivni pozornosti spada tudi vsiljena pozornost. Ta pozornost ima negativne motive in lahko 

vodi do konfliktov, je kratkotrajna, otroku pa predstavlja velik duševni napor (Pečjak, 1975).  

2.3 TELESNI ZNAKI POZORNOSTI 

F. Mravlje (1999) je zapisala, da naše telo pove več kot besede. Kot navaja Pečjak (1975), ţe 

po govorici telesa zaznamo, kako je nekdo pozoren. Če so naše mišice bolj napete, pomeni, da 

je naša pozornost večja. Na primer med razburljivim filmom je mišičevje napeto in naše oči 

uprte v napet prizor. Medtem pa se ljudje na dolgočasni predstavi ali sestanku odzivajo čisto 

drugače – zehajo, gledajo skozi okno, si popravljajo pričesko in oblačila, pogledujejo naokrog 

... Ponavadi govorniki to opazijo in ţelijo ponovno pridobiti pozornost z glasnim govorjenjem 

ali z anekdotami in šalami (Pečjak, 1975). Prav tako pa pozornost pritegnemo, če uporabimo 

besede s pozitivnim pomenom (Mravlje, 1999). 

Prilagoditev organizma na draţljaj Pečjak (1975) deli na štiri komponente – receptorne, 

pasturalne, mišične in centralne prilagoditve.  

- Receptorna komponenta. Glava in telo se usmerita proti izvoru draţljaja. Med igro z 

ţogo glavo stalno obračamo, da lahko ţogi sledimo z očmi. Receptorno prilagoditev s 

slušnimi organi lahko najbolje opazimo pri ţivalih. Pes samo ušesa usmerja proti 

izvoru zvoka, medtem ko mora človek za boljšo recepcijo zvočnih valov premakniti 

celotno glavo, da usmeri uho proti zvočilu.  

 

- Pasturalna komponenta. Da je zaznavanje draţljajev čimbolj učinkovito, moramo to 

doseči z gibanjem celotnega telesa. Kar pomeni, da če gledamo televizijo iz prevelike 
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razdalje in ne vidimo podnapisov, se bomo premaknili bliţje. Ali če dojenčku damo 

igračko in jo ta vrţe na tla, se bomo sklonili, da mu jo poberemo. 

 

- Mišična komponenta. Naše mišičevje je napeto, kadar nekaj pozorno opazujemo 

oziroma zaznavamo. Z eksperimentom so ugotovili, da so naše mišice bolj napete, ko 

je eksperimentalna skupina poslušala komaj zaznaven šum, kot pa v skupini, v kateri 

je bil šum jasno zaznaven. Prav tako so tudi boljšo pozornost ocenili v prvi skupini.  

 

- Centralna komponenta. Pri centralni prilagoditvi so znanstveniki razklani med 

dvema teorijama. Prva teorija pravi, da je centralna prilagoditev odvisna; pozornost na 

draţljaje ni moţna, če se motorično ne odzivamo. Druga teorija pa trdi, da je centralna 

prilagoditev, ki usmerja potek zaznavanja, neodvisna – spontane spremembe 

pozornosti (tiktakanje ure enkrat slišimo, drugič pa ne).  

2.4 MOTNJE POZORNOSTI 

K. Hrastar Belšak (2014) navaja, da imajo ţe otroci v vrtcu teţave z osredotočanjem na 

določen draţljaj. To zaznamo, ko otrok pri določeni dejavnosti ne vztraja dlje časa, ne razume 

povedanega, ne sledi navodilom ipd. V Velikem zdravstvenem priročniku (Berkow, 2005) je 

opredeljeno, da govorimo o motnji pozornosti, če otrok dlje časa ne more opravljati kakšne 

naloge oziroma je njegova pozornost slaba ali kratkotrajna. Motnja pozornosti je ponavadi 

podedovana. Raziskave kaţejo, da jo povzročajo nevrotransmiterji – okvare pri prenašanju 

ţivčnih draţljajev. Tudi Ščuka (2015) je zapisal, da je motnja pozornosti genetsko 

podedovana, saj se zaradi spremembe v delovanju čelnih reţnjev in bazalnih ganglijev, človek 

drugače odziva na draţljaje. Navaja tudi, da se motnja pozornosti lahko pojavi šele pri 

odraslemu človeku, zaradi pogojev v okolju. Neustrezno okolje pa ne vpliva samo na 

odraslega človeka, vendar lahko motnjo pozornosti poslabša tudi pri otroku (Berkow, 2005).  

Motnja pozornosti se največkrat pojavi v času otroštva ali adolescence (Kesič Dimic, 2009). 

Otroci z motnjami pozornosti teh teţav ne prerastejo. Motnja pozornosti je lahko stalno 

prisotna od otroštva naprej, ali pa se izraziteje pokaţe šele v dobi adolescence in odraslosti – 

nesposobnost študiranja, teţave v druţbenem okolju, slaba samopodoba, pomanjkanje 

samospoštovanja, depresija (Berkow, 2005).  
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Glede na simptome vedenja ločimo dve vrsti motenj pozornosti (Gregorc, 2014): motnja 

pozornosti ali ADD (Attention Deficit Disorder) in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali 

ADHD (Attention Deficit Hyperactiviti Disorder).  

2.4.1 Motnja pozornosti ali ADD 

Pri motnji pozornosti ali ADD (v nadaljevanju samo ADD) otrok ne more zbranih misli dlje 

časa obrţati na zaţeleni točki. ADD prepoznamo, ko otrok pri dejavnosti ne vztraja dlje časa, 

prehaja iz ene aktivnosti v drugo, skoraj nikoli mu ne uspe dokončati naloge, njegovo 

pozornost hitro usmerijo zunanji draţljaji, ni osredotočen, ne sledi navodilom, nas ne posluša 

... (Kesič Dimic, 2009). Woolfolk (2002) je zapisala, da je otrok z ADD površen, saj se ni 

zmoţen osredotočiti na podrobnosti, ne sledi, oziroma pozabi navodila, ne zmore dokončati 

šolskih nalog, kar pa, kot navaja Kesič Dimic (2009), posledično vpliva na šolski uspeh.  

2.4.2 Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD 

K. Kesič Dimic (2009) navaja, da govorimo o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD 

(v nadaljevanju samo ADHD) če ima otrok zgoraj navedene simptome in je poleg tega 

impulziven ter nemiren. Woolfolk (2002) ADHD opredeli kot motnjo v vedenju, za katero je 

značilna pretirana aktivnost. Otrok z ADHD se teţko zbere, prav tako pa je neprestano v 

gibanju, maha z rokami in nogami, se sprehaja po prostoru, govori več kot v povprečju, 

odreagira še preden premisli – zato ima pogosto neprimerne komentarje. Otroci, pri katerih 

hiperaktivnost še posebej izstopa, s teţavo sodelujejo v skupinskih dejavnostih, saj teţko 

počakajo, da pridejo na vrsto (Kesič Dimic, 2009). 

2.4.3 Diagnoza in zdravljenje 

Motnjo pozornosti z ali brez hiperaktivnosti je teţko diagnosticirati. Diagnoze ni mogoče 

postaviti z raznimi krvimi testi, temveč jo postavi strokovnjak, glede na prejšnje in sedanje 

vedenje (Strong in Flanagan, 2011). Diagnoza temelji na presoji strokovnjaka, zato mora biti 

ta dobro strokovno podkrepljen (Berkow, 2005). Strong in Flanagan (2011) navajata, da je pri 

postavitvi diagnoze dobro imeti tudi drugo mnenje, saj lahko zaradi podobnih simptomov tudi 

zelo dobri strokovnjaki napačno presodijo. 

Diagnozo postavimo, če se simptomi pojavljajo vsaj 6 mesecev v različnih okoljih – tako v 

šoli, kot doma (Kesič Dimic, 2009). V velikem zdravstvenem priročniku (2005, str. 1252) je 

navedeno, da diagnozo motnje pozornosti postavimo, če se pri otroku redno pojavlja 8 od 14 

spodaj naštetih simptomov: 
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- Pogosto se igra z rokami ali premika noge kadar sedi (nemir). 

- Teţko ostane na svojem mestu, kadar je potrebno.  

- Zunanji draţljaji hitro odvrnejo njegovo pozornost. 

- Pri igri v skupinskih dejavnostih teţko čaka, da bo na vrsti. 

- Pogosto blekne odgovor, preden je vprašanje postavljeno do konca.  

- Teţko sledi navodilom, čeprav jih razume in jim ne poskuša nasprotovati.  

- Teţko vzdrţuje pozornost pri opravljanju kakega opravila ali pri igri.  

- Pogosto skače od enega nedokončanega opravila k drugemu.  

- Teţko se mirno igra. 

- Pogosto preveč govori. 

- Pogosto prekinja druge ljudi ali se jim vsiljuje.  

- Pogosto se zdi, da ne posluša, kaj mu kdo govori.  

- Pogosto zgublja stvari, potrebne za šolska ali domača opravila.  

- Pogosto se zaplete v telesno nevarne dejavnosti, ne da bi pomislil na moţne posledice.  

Ko otroku postavimo diagnozo, je potrebno narediti individualen načrt obravnave (Chandler 

in Parsons, 2015). Dandanes vse več otrok z ADD in ADHD zdravimo z zdravili 

(najpogosteje ritalin, dexedrine in cylert). Zdravila otroka umirijo, mi pa ga lahko laţje 

usmerjamo. Vendar pa zdravila ne učinkujejo pri druţbenem odnosu z vrstniki in pri šolskem 

uspehu, kar pa je teţavno področje pri tej motnji. Prav tako imajo zdravila nenaţelene 

stranske učinke – slabost, povišan srčni utrip, motnje v rasti (Woolfolk, 2004). Tudi v Velikem 

zdravstvenem priročniku (2005) je zapisano, da ADD in ADHD najpogosteje zdravijo z 

zdravili – metilfendat, vendar v kombinaciji s terapijami, ki jih vodi psiholog. Zdravljenje z 

zdravili in terapijami prav tako priporočata Strong in Flanagan (2011), poleg tega pa navajata 

še nekaj drugih načinov pomoči, in sicer:  

- svetovanje in psihoterapija,  

- učenje in razvijanje različnih spretnosti,  

- obvladovanje vedenja,  

- urjenje v socialnih veščinah,  

- prehrana in dodatki k prehrani,  

- urjenje moţganov, vzpostavljanje ravnovesja v ţivčnem sistemu (prav tam, str. 14).  
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2.4.4 ADD in ADHD doma, v vrtcu in šoli 

Kaj pa lahko za otroka z ADD in ADHD naredimo doma, v vrtcu in šoli? Otrokovo primarno 

okolje je dom. V prvi vrsti moramo poskrbeti, da se bo počutil varnega. Starši imajo nalogo, 

da otroku zagotovijo spodbudno okolje, v katerem se uči samodiscipline. Zelo pomembno je, 

da otroka ne kaznujejo takoj, ko naredi kaj narobe. Otroka je potrebno usmerjati in mu ne 

ukazovati. Moramo mu omogočiti, da se sam modro odloča o svojem ravnanju (Strong in 

Flanagan, 2011).  

K. Kesič Dimic (2009) priporoča, da otroku doma naredimo urnik, po katerem bo oblikoval 

svojo rutino. Navaja, da moramo otroku dajati jasna navodila in mu postaviti jasne meje. 

Omogočimo mu čimbolj spodbudno okolje, in poskušamo odstraniti moteče zunanje 

dejavnike. Usmeriti in spodbujati moramo otrokove pozitivne lastnosti, mu pomagati da 

pridobi samozavest, kadar se pogovarjamo z njim, se vedno osredotočimo samo nanj. 

Naučimo ga načrtovati, agresivno vedenje vedno prekinemo in otroka umaknemo na samo, da 

se umiri, ga spodbujamo k navezovanju socialnih stikov in mu damo dovolj časa za igro (prav 

tam). Če je otrok šoloobvezen, morajo starši poskrbeti, da se doma najprej posveti šoli, šele 

nato zabavi. To pomeni, da morajo skrbno nadzorovati uporabo telefona, tabličnih 

računalnikov, uporabo socialnih omreţij, ki otroka hitro privedejo v odvisnost in odvrnejo 

njegovo pozornost od učne obveznosti (Ščuka, 2015b).  

Učenci z ADD ali ADHD učitelju predstavljajo velik izziv. K. Kesič Dimic (2009) ugotavlja, 

da imajo učitelji, ki v razredu potrebujejo mir in disciplino, večje teţave s poučevanjem otrok 

z ADD/ADHD kot učitelji, ki so navajeni razgibanega, aktivnega pouka. Tako kot starši se 

morajo tudi učitelji ustrezno, strokovno izpopolniti glede motnje, ki jo ima učenec. Dober 

učitelj za otroka z ADD/ADHD je discipliniran in se dosledno drţi pravil, ki jih je postavil. 

Otroka naj posede čimbliţje sebi ter tabli in ne poleg okna, saj lahko zunanji dejavniki takoj 

zmotijo njegovo pozornost. Otroku skuša snov predstaviti na čimbolj vizualni način, tudi s 

pomočjo slik ali filmov. Domače naloge, ki jih dobi otrok z ADD/ADHD, ne smejo biti 

predolge, saj bi prehitro izgubil motivacijo. Učitelj naj poskuša otroka sprejeti takšnega kot je, 

in svoje delo prilagodi glede na razmere, vendar pa naj ne tolerira nasilja in preklinjanja.  

Poleg vseh zgoraj omenjenih nasvetov je pouk še kakovostnejši, če se učitelj ves čas trudi 

drţati pozornost vseh učencev, kar pa lahko doseţe z naslednjimi metodami: 

- pri razlagi snovi naj uporablja čim več slikovnega materiala, 



10 
 

- pri pisanju na tablo naj uporablja barvne krede,  

- govoriti mora glasno in jasno, da ga slišijo vsi učenci, 

- ob priloţnosti naj uporabi demonstracijo, prezentacijo, eksperiment, 

- med razlago naj ne stoji na mestu, ampak naj se giblje po prostoru,  

- ob podajanju navodil naj se vedno prepriča, ali so ga razumeli, 

- delo naj poteka tudi v manjših skupinah, da je lahko dobro vključen vsak posameznik,  

- pravila in dogovori naj bodo obešeni na vidnem mestu,  

- med poukom naj sprašuje zanimiva vprašanja,  

- v razredu mora ves čas drţati očesni stik (prav tam).  

Vzgojitelj v vrtcu ima prav tako pomembno nalogo pri otrocih z ADD/ADHD. Odrasli ljudje, 

tudi vzgojitelji, smo zgled otrokom. V vrtcu moramo ustvariti določen red ter rutino, da bo 

otrok laţje deloval v skupini. K. Hrastar Belšak (2014) je podala 6 nasvetov, ki naj bi se jih 

vzgojitelj drţal:  

1. Pri delu in dejavnostih mora biti vzgojitelj umirjen. Če bo deloval nemirno, bo to 

spodbudil tudi pri otrocih.  

2. Vzgojitelj mora v skupini vzpostaviti dnevno rutino, ki se jo ves čas drţi. Tako bodo 

otroci vedeli kaj sledi in bodo bolj strpni.  

3. Postaviti mora jasne meje, da otrok ve, kaj lahko in kaj ne. Pri tem pa mora biti 

dosleden.  

4. Vzgojitelj otrokom podaja navodila po korakih. Preveč informacij hkrati lahko otroka 

zmede.  

5. Če otrok ţeli nekaj povedati, naj si vzgojitelj vzame čas zanj ter ga posluša. Vendar 

mora potem tudi otrok poslušati vzgojitelja.  

6. Vzgojitelj mora otroku omogočiti čas, kjer otrok samostojno izraţa svoje interese, 

rešuje probleme, krepi zbranost in pozornost.  

Za usmerjanje otrokove pozornosti pa lahko vzgojitelj v vrtcu uporabi čisto vsakdanje 

dejavnosti, kot so sestavljanje sestavljank, nizanje kroglic na vrvico, igra z lego kockami 

(Hrastar Belšak, 2014).  

2.5 URJENJE POZORNOSTI 

Pozornost in spomin je mogoče uriti in vzgajati (Kojc, 2016). Da smo lahko dlje časa 

osredotočeni na določen draţljaj, moramo predvsem razvijati čutila – sluh, tip, voh, vid in 
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okus. Tudi Dumont (2013) je zapisal, da se je pozornosti potrebno priučiti, saj je to pogoj, da 

bomo uspešni. Navaja, da ţe nekaj vaj na dan lahko izboljša našo koncentracijo, vendar je 

potrebno vaje izvajati dosledno, vsak dan. Da se dobre koncentracije naučimo, se strinja tudi 

Marden (2005). F. Mravlje (1999) navaja, da obstajajo razne vaje, s katerimi lahko teţave na 

področju pozornosti in koncentracije delno ali skoraj v celoti odpravimo. Beyer (1992) podaja 

42 vaj za urjenje koncentracije, saj pravi, da je otrokovo pozornost najbolje uriti preko igre. 

Tudi K. Hrastar Belšak (2014) se zaveda, da je urjenje pozornosti najbolj učinkovito preko 

igre. Podaja nam razne igre, ki se jih z otrokom lahko igramo v vrtcu ali doma:  

1. Kaj je drugače?  

Izberemo otroka, ki zapusti igralnico. Otrok zunaj igralnice na sebi nekaj spremeni 

(zavihne rokav, obleče jopico, sezuje copate ...). Ko je pripravljen, vstopi v igralnico, 

ostali otroci pa morajo ugotoviti, kaj je spremenil.  

 

2. Zaupaj mi   

Po prostoru nastavimo razne ovire, ki jih mora otrok premagati, da pride do cilja. 

Otroku zaveţemo oči. Do cilja mora priti samo z našimi navodili: stopi dva koraka 

naprej, visoko dvigni nogo ter prestopi oviro ... 

 

3. Kaj slišim 

Otroku zaveţemo oči. Izberemo predmete, s katerimi bomo ustvarjali zvok. Otrok 

mora ugotoviti, kateri predmet je povzročil zvok.  

 

4. Dobro poslušaj 

Pri pripovedovanju zgodbe spreminjamo jakost glasu. Na začetku zgodbo govorimo 

zelo glasno, na koncu pa šepetajoče. Če nam otrok sledi do konca zgodbe, smo 

pritegnili njegovo pozornost.  

 

5. Pozorno opazuj 

Na tla poloţimo 7 predmetov. Otroci imajo 15 sekund časa, da si predmete dobro 

ogledajo. Nato predmete pokrijemo. Zmaga tisti, ki si zapomni več predmetov. 
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6. Ugani kaj/kdo 

Vzgojitelj se ozre po prostoru in si izbere predmet, ki ga vidi. Otroci morajo čim več 

spraševati (Ali je okroglo? Ali je zelene barve? Ali stoji na omari?), da ugotovijo, 

kateri predmet si je izbral vzgojitelj. Tisti, ki prvi ugotovi, si izbere naslednji predmet.  

 

7. Kateri predmet manjka 

Pred otroka postavimo 6 predmetov. Otrok si mora predmete dobro ogledati, nato pa 

zamiţati. En predmet odvzamemo. Otrok lahko zopet pogleda in poskuša ugotoviti, 

kateri predmet manjka.  

 

8. Ponovi zaporedje 

Iz različnih predmetov postavimo zaporedje (kocka, barvica, zamašek). Otrok naj 

najprej samo opazuje. Nato predmete pomešamo in otrok mora postaviti enako 

zaporedje.  

 

9. Vroče –  mrzlo 

Izberemo otroka, ki bo iskal predmet. Otrok mora zapustiti igralnico, medtem pa nekje 

v igralnici skrijemo iskani predmet. Ko je predmet skrit, pokličemo otroka, da prične z 

iskanjem. Med iskanjem ga usmerjamo z navodili – toplo, vroče, hladno, zelo mrzlo. 

Če otroku namignemo, da je toplo, pomeni, da je blizu predmeta, če pa se nahaja na 

mrzlem območju, pomeni, da je od predmeta zelo oddaljen.  

 

10. Igra med voţnjo v avtu 

Med voţnjo naj otrok opazuje okolico in poskuša povedati čim več stvari, ki jih opazi.  

Beyer (1992) podaja igre, s katerimi naj bi vadili področja, pomembna za vsakdanjo prakso. S 

temi vajami si pridobimo rutino, koncentracija pa bo postala avtomatično ravnanje naših 

moţganov. Beyer je zapisal igre koncentracije v štirih različnih stopnjah teţavnosti. Naslednje 

igre – vendar s prilagoditvami – lahko uporabimo tudi v vrtcu.  
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1. igra: Štetje od 1 proti 30 (naprej in nazaj) 

 

Slika 1: Štetje od 1 proti 30 in nazaj (Beyer, 1992, str. 164) 

Navodilo: v kvadratku so zapisana števila od 1 proti 30. Naša naloga je, da v neredu števil 

najdemo zaţeleno številko v pravilnem vrstnem redu. Števila se lahko dotaknete s prstom ali s 

svinčnikom.  

Namen: reakcijska hitrost ter zanesljivost v neredu se stopnjujeta (prav tam). 

2. igra: Zasledovanje črte 

  

Slika 2: Zasledovanje črte (Beyer, 1992, str. 165) 

Navodilo: samo z očmi (ni dovoljeno s prstom ali s svinčnikom) zasledujte črto iz enega 

konca do drugega. Pot tja in nazaj se šteje kot enkrat opravljeno delo.  

Namen: zaradi te igre se naše oči ne utrudijo več tako hitro. Izboljša se koncentracija pri 

branju (prav tam).  
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3. igra: Od števila do črke  

 

Slika 3: Od števila do črke (Beyer, 1992, str.166) 

Navodilo: samo z očmi sledite črti od števila do črke. Ko opravite celotno nalogo, zamenjajte 

smer.  

Namen: naše oči se ne utrudijo več tako hitro in jih laţje vodimo. Izboljša se hitrost branja 

(prav tam). 

4. igra: Katera črka je drugačna 

 

Slika 4: Katera črka je drugačna (Beyer, 1992, str. 168) 

Navodilo: dve vrsti črk stojita ena pod drugo. Med črkami se samo ena od treh razlikuje. 

Bistvo vaje je, da drugačno črko čimprej najdemo.  

Namen: stopnjuje se hitrost reakcij ter zmanjšuje število napak (prav tam). 
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5. igra: Zrcalna slika 

 

Slika 5: Zrcalna slika (Beyer, 1992, str. 174) 

Navodilo: zrcalno nadaljujte z risanjem spodnje črte. Urite se v risanju z obema rokama. 

Enkrat rišite z desno (začnite na levi strani), drugič pa z levo roko (začnite na desni strani).  

Namen: aktivirati levo in desno hemisfero moţganov ter stopnjevati splošno koncetracijo 

(prav tam).  

Vaje za urjenje zaznavanja, spomina in pozornosti nam podaja tudi Moore (2010), v Bibliji za 

bistroumne. Vaje za pozornost prav tako najdemo v priročniku za učitelje z naslovom 

Telovadba za možgane (Dennison in Dennison, 2007). Nekaj vaj za urjenje pozornosti za 

predšolske otroke imamo zbranih v zbirki vaj Razvijanje pozornosti in koncentracije (Vilar, 

2013). Kumer (v: Vilar, 2013) je uredila vaje za pozornost po reviji Duhec. To je zabavna in 

poučna revija, s kriţankami, premetankami, ugankami, kvizi ... Duhec za najmlajše je revija 

za otroke stare od 5 do 7 let (Duhec, 2013).  

1. vaja: Podrobnosti 

 

Slika 6: Podrobnosti (Vilar, 2013, str. 14) 
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Navodila: otrok mora na sliki poiskati detajle, ki so narisani pod sliko. S starostjo otroka 

povečujemo tudi število detajlov (prav tam).  

2. vaja: Število sličic 

 

Slika 7: Število sličic (Vilar, 2013, str. 15) 

Navodilo: otrok mora pokazati, katerih sličic je največ in katerih najmanj (prav tam). 

3. vaja: Vsiljivec 

 

Slika 8: Vsiljivec (Vilar, 2013, str. 14) 

Navodilo: otrok mora poiskati in ugotoviti, kateri košček na sliki je odveč, ko iz njih 

sestavimo celoten lik (prav tam).  
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4. vaja: Poišči razlike 

 

Slika 9: Poišči razlike (Vilar, 2013, str. 15) 

Navodilo: otrok mora natančno pogledati obe sličici in poiskati, v čem se razlikujeta. Vse 

razlike na sliki mora obkroţiti (prav tam). 

2.5.1 Didaktični pripomočki za urjenje pozornosti 

Na spletu zasledimo didaktične pripomočke, namenjene otrokom, za urjenje pozornosti. Eden 

izmed takšnih pripomočkov je Pozorko. To je didaktični pripomoček, s katerim spodbujamo 

aktivno pozornost. Pozorko je namenjen otrokom od 7. leta dalje. V kompletu je 100 

kartončkov z vajami za spodbujanje vidne (50 kartončkov) ter slušne (50 kartončkov) 

pozornosti. Vaje zajemajo vsa področja učenja – branje, jezik, pisanje, motoriko, predstave in 

govor. Avtorici Pozorkota priporočata redno izvajanje vaj, vsaj 10–15 minut dnevno. 

Didaktični pripomoček lahko otrok uporablja tako doma kot v šoli (Draksler in Korpnik, 

2017).  

 

Slika 10: Didaktični pripomoček Pozorko (http://pozoren.si/sl/pozorko-zakladnica-idej-za-spodbujanje-aktivne-

pozornosti) 

 

http://pozoren.si/sl/pozorko-zakladnica-idej-za-spodbujanje-aktivne-pozornosti
http://pozoren.si/sl/pozorko-zakladnica-idej-za-spodbujanje-aktivne-pozornosti


18 
 

 

Slika 11: Vzorec kartončka (http://pozoren.si/sl/pozorko-zakladnica-idej-za-spodbujanje-aktivne-pozornosti) 

Za vidno, slušno in tipno pozornost so razne pripomočke izdelali tudi v podjektju A&M 

PROJEKT. Didaktični pripomočki so namenjeni otrokom od 3. leta starosti dalje. 

Uporabljamo ga lahko v parih, v skupini ali individualno. Kompleti pripomočkov vsebujejo 

različne vaje, kot so labirinti, nadaljuj zaporedje, opazuj in opiši sliko, poveţi enak zapis, 

zaporedje oblik, slišim – ponovim, rišem po navodilu, poslušam – nastavim zaporedje slik, 

slišim – poiščem na predlogi, tipam in poiščem par ... (A&M projekt, 2017).  

 

Slika 12: Didaktični pripomočki za razvijanje tipne, vidne in slušne pozornosti (http://www.amprojekt.eu/product-

category/spomin-in-pozornost/) 

 

 

 

 

http://pozoren.si/sl/pozorko-zakladnica-idej-za-spodbujanje-aktivne-pozornosti
http://www.amprojekt.eu/product-category/spomin-in-pozornost/
http://www.amprojekt.eu/product-category/spomin-in-pozornost/
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3  PEDAGOGIKA MONTESSORI 

V Sloveniji pedagogika Montessori velja za alternativni vzgojni koncept (Devjak, Berčnik, 

Plestenjak, 2008). V nadaljevanju bodo predstaviljene glavne značilnosti te pedagogike, vlogo 

vzgojitelja, okolje Montessori in najpomembnejše za to diplomsko delo – pomen tišine v 

pedagogiki Montessori.  

3.1 VZGOJNI KONCEPT PEDAGOGIKE MONTESSORI 

Alternativni vzgojni koncept pedagogika Montessori je zasnovala Maria Montessori, 

italijanska zdravnica. Na področje pedagogike je prinesla spremembe, ki jih še danes močno 

cenimo. Leta 1907 se je prvič preizkusila v vodenju vrtca in takrat začela razvijati svojo 

vzgojno-izobraţevalno metodo. Sprva je delala z otroki z motnjami v duševnem razvoju in 

ugotovila, da lahko otrok razvije vse notranje potenciale, potrebno je samo spodbudno okolje. 

Zgradila je pedagoški koncept, ki temelji na svobodni izbiri, spodbudnem okolju, omogoča 

otroku zbranost, samostojnost in red (Retuznik Bozovičar in Krajnc 2011).  

Pedagogika Montessori otroku daje moţnost svobodne izbire. To pomeni, da se otrok lahko 

samostojno odloči, s katerim materialom bo delal, koliko časa bo delal, s kom bo delal ... 

Maria Montessori je uvedla princip proste izbire, saj je opazila, da otroci vzcvetijo, če imajo 

moţnost, da sami izberejo ter imajo nadzor nad okoljem. Raziskave so pokazale, da s takšnim 

načinom dela otroku prinesemo boljši psihološki in učni doseţek (Devjak, Berčnik, 

Plestenjak, 2008). Maria Montessori je prav tako ugotovila, da se otrok uči hitreje, če se uči iz 

lastnega interesa (Kordeš Demšar, 2007). Otroci imajo namreč sami v sebi nagnjenje k 

učenju. Potrebno mu je le pripraviti spodbudno okolje, v katerem bo otrok lahko razvijal svoje 

potenciale (Devjak, Berčnik, Plestenjak, 2008). 

Prostori v vrtcih in šolah Montessori so zelo urejeni in organizirani. Vsak material ima svoj 

prostor, kamor ga otroci po končanem delu tudi pospravijo. K boljšemu učenju in učnemu 

doseţku pa poleg proste izbire in interesov vpliva tudi red (prav tam). Ţe leto in pol star otrok 

ima razvit občutek za red. Otrok red zaznava na svoj način. Zanj red pomeni, da je vse na 

svojem mestu. Maria Montessori je zapisala, da je ţe dveleten otrok sposoben prepoznati 

nered in ga tudi pospraviti. Navedla je primer z milom. Če bo milo na umivalniku ob 

posodici, ga bo dveletni otrok prijel ter pospravil v posodico. Vendar, kot je zapisala 

Montessorijeva, lahko o redu v zgodnjem otroštvu govorimo le kot o občutljivosti za red. Z 
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odraščanjem ta občutljivost upade. Pri pribliţno treh letih občutljivost za red preide v mirno 

obdobje (Montessori, 2009).  

Glavno vodilo pedagogike Montessori je: »Ne gre za to, da bi videli metodo. Gre za to, da 

vidimo otroka« (Montessori, 2009). Po njenem je v tej pedagogiki pomembno individualno 

delo. Maria Montessori je tako ukinila skupinske učne ure. Prav tako je ukinila nagrade in 

kazni. Ugotovila je, da je pisanje ločeno od branja, ter da je treba najprej pisati in šele nato 

lahko beremo. Mnoge vzgojno-izobraţevalne ustanove so začele metode po pedagogiki 

Montessori vpeljevati v svoje delo, saj se je ta metoda izkazala za uspešno (prav tam).  

Ena izmed posebnosti, ki jih je uvedla Montessorijeva, pa so materiali Montessori. Maria 

Montessori je ţelela dokazati, da se otroci z motnjami v duševnem razvoju lahko normalno 

šolajo. Zanje je ustvarila posebne čutne pripomočke, da so se otroci lahko učili s pomočjo 

dotika, vida, vonja in zvoka. Kasneje je Montessorijeva dala izdelati več »didaktičnih 

pripomočkov«, ki jih danes imenujemo materiali Montessori, da so se lahko tudi zdravi otroci 

učili s pomočjo preizkušanja in napak (Pollar, 1997).  

3.1.1 Materiali pedagogike Montessori 

Materiale za učenje danes delimo v 6 različnih skupin, glede na različna področja. Poznamo 

materiale za vsakdanje ţivljenje, zaznavanje, jezik, matematiko, umetnost in znanost 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011).  

Materiali so razvščeni na police omar, ki so odprte in otroku na dosegu. Vsak material ima 

svoje mesto. Ko otrok konča delo z materialom, ga vrne na njegovo mesto, da je pripravljen 

za drugega otroka. Materiali morajo biti mikavni, da pritegnejo pozornost otrok. Materiali so 

večinoma leseni ter pobarvani. Vsak material ima primaren pomen, ter se v igralnici ne 

podvaja (Kordeš Demšar, 2007).  

3.2 VLOGA ODRASLEGA, VZGOJITELJA 

Vloga vzgojitelja v vrtcih Montessori se razlikuje od vloge vzgojiteljev v javnih vrtcih. V 

javnem vrtcu vzgojitelj otroku posreduje znanje skozi različne dejavnosti, v Montessori vrtcu 

pa vzgojitelj otroku le pripravi okolje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011). K. Kordeš 

Demšar (2015) je zapisala, da mora biti vzgojitelj v vrtcu Montessori predvsem dober 

opazovalec otroka in njegovega dela. Tudi Retuznik Bozovičar in Krajnc (2011) se strinjata, 

da je bistvena naloga vzgojitelja, da otroka opazuje, saj mu le tako lahko pripravi ustrezne 
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nadaljnje izzive. Vzgojitelj, glede na opaţanje otroka, pripravi okolje za otrokovo 

individualno delo. V njegovo delo posega minimalno, z namenom, da bi otrok preizkusil 

neodvisnost, ki mu je v druţini včasih odvzeta – primer hranjenja; otroka doma hranijo starši, 

zato otrok nima moţnosti postati samostojen pri tem opravilu (Opera Nazionale Montessori, 

1996).  

Maria Montessori (1967) je zapisala, da je vzgojiteljeva naloga, da otroku pokaţe, kako 

pravilno uporabiti materiale. Zaradi tega mora vzgojitelj vse materiale v učilnici poznati ter 

mora biti o njih dobro poučen. Vzgojitelj otroku ne vsiljuje materialov, ampak si jih otrok 

izbere sam. Otrok je namreč tisti, ki izbira ter je aktiven, in ne vzgojitelj. Kot je zapisala 

Kordeš Demšar (2015), lahko vzgojitelj otroku le svetuje pri izbiri materiala, ne more pa mu 

ga vsiliti, saj je od otrokove izbire odvisno, koliko časa bo pri dejavnosti motiviran. V knjigi 

Skrivnost otroštva (2009) je Maria Montessori zapisala, da cilj vzgojitelja ni, da otroke 

poučuje, vendar je v vzgojno-izobraţevalnem sistemu le njegov pomočnik. V središču 

delovanja je namreč otrok, ki se sam uči, si sam izbira materiale ter se svobodno giblje.  

Vzgojitelj Montessori ne kriči, ne kaznuje in nagrajuje (Montessori, 1967). Vzgojitelj mora 

biti pravičen in je tiha avtoriteta, ki jo otroci spoštujejo (Kordeš Demšar, 2015). Prav tako 

mora biti vzgojitelj potrpeţljiv in poniţen, da lahko opazuje otroka (Kordeš Demšar, 2007). Je 

zgled otrokom in vir znanja (Retuznik Bezovičar in Krajnc, 2011).  

Kordeš Demšar (2007) navaja tri komponente, značilne za vzgojitelja Montessori: 

 namesto spretnosti govorjenja mora pridobiti spretnost tišine,  

 mora opazovati in ne poučevati,  

 mora biti poniţen in ne vzvišen z mislijo, da je nezmotljiv. 

3.3 OKOLJE MONTESSORI 

Maria Montessori (2009) je trdila, da vodilno vlogo v izobraţevalni metodi igra okolje. Tako 

je uvedla drugačno materialno okolje, saj je bila prepričana, da bodo te spremembe izboljšale 

ţivljenje otrok. Prva je uvedla mize in stole, primerne otrokovi velikosti. Prav tako so bili 

takšne velikosti tudi drugi kosi pohištva. Soba je bila svetla in čista.  

V knjigi The discovery of the Child (1967) je Maria Montessori opisala eno izmed prvih 

učilnic, ki jih je uredila za otroke. Mize so bile ne samo prilagojene otrokovi velikosti, temveč 

tudi različnih oblik, ter lahke, da so jih lahko premikali tudi otroci. Stoli so bili svetli in 
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atraktivni, vendar pa niso bili le miniaturne kopije stolov, temveč so bili posebej prilagojeni 

za otroke. Mize so bile prekrite s prti in okrašene z vazami cvetlic. Kuhinjske police so bile 

nizke ter preproste. Nekatere so bile prekrite z zavesami, druge z vratci ter zaklenjene z 

drugačnimi ključavnicami. Otrok se je tako moral potruditi, da jih je odklenil ter zaklenil. Na 

stenah so bile pritrjene table in fotografije z različnimi tematikami, ki so jih otroci lahko 

menjali po ţelji.  

Tudi danes so igralnice in učilnice podobne zgoraj opisani učilnici. Igralnica je velik odprt 

prostor. Mize so nizke, prilagojene otrokom, različnih velikosti – za enega, dva, tri ali štiri 

otroke. Materiali so razvrščeni na police odprtih omar, ki so na dosegu otrok. Vsak material 

ima svoje mesto, kamor ga otroci tudi pospravijo. Otroci nimajo določenih stalnih sedeţev. 

Otrok uporablja material za katerokoli mizo, na tleh ali pa na preprogi (Kordeš Demšar, 

2007).  

3.4 TIŠINA  

»Tišina v pedagogiki Montessori predstavlja poseben element. Otroku omogoča, da se nauči 

obvladovati samega sebe in mu pomaga do boljšega stika s svojimi občutki in z okoljem. 

Krepi veselje in samozavest otroka, da je sposoben tudi tako zahtevnih stvari, kot je nekaj 

trenutkov sedeti čisto pri miru in čisto tiho (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011, str. 59).« 

Maria Montessori (Pollard, 1997) je trdila, da imajo otroci izredno radi tišino. Na to trditev je 

prejela veliko kritik, kar pa je podkrepila s primerom, ko je v učilnico prinesla spečega 

dojenčka. Otroci so v učilnici ustvarili tišino, čeprav jih Maria Montessori za to ni prosila. Vsi 

otroci so sedeli nepremično in opazovali dojenčka. Tako je dokazala, da so otroci ustvarili 

tišino, ker so v tem uţivali, in ne ker bi jim bilo tako ukazano.  

S tišino se pravzaprav v nas začnejo dogajati čudeţi (Cetina, 2006). Nekje globoko v sebi 

prebudimo modrosti in se poveţemo sami s seboj. Kot je navedla Maria Montessori (1967), se 

otrok s tišino nauči kontrolirati svoja dejanja. Tišina mu omogoči, da se poglobi vase in 

razmišlja. M. Cetina (2006) pravi, da s tišino postanemo bolj pozorni na stvari, ki jih drugače 

zaradi tempa ţivljenja ne bi zaznali. In kot sta zapisali Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010), 

nam tišina res pomaga do boljšega stika s svojimi občutki, ki se dogajajo globoko v nas, ter z 

okoljem.  

V javnih šolah je podajanje snovi odvisno od discipline v razredu. Koliko snovi bo učitelj 

podal naprej, je sorazmerno s tem, kako se razred vede. Če se razred obnaša kompulzivno, je 
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nemogoče, da učitelj sploh lahko predava. V takšnem primeru mora tišino prisilno vnesti med 

učence. V pedagogiki Montessori pa je tišina pozitivna osvojitev, ki se priuči skozi znanje in 

izkušnje. Otrok se nauči kontrolirati svoje gibe, da umiri svoje telo, kar pripelje do tišine 

(Montessori, 1967).  

Maria Montessori (1909) navaja, da hrup v otroku izzove zmedenost, zaspanost in 

razdraţljivost. Vsak otrok mora imeti moţnost, da lahko prisluhne svojim mislim in ravno 

zaradi tega je Montessorijeva uvedla kotiček za odmik, kjer otrok najde svoj mir in tišino. 

Tišino je povezovala s časom, preden se je otrok rodil ter je še bil varen v materinem trebuhu, 

odmaknjen od hrupa in vrveţa (Pollard, 1997). 

Ker je Maria Montessori (1909) opazila, da imajo otroci radi tišino in ima le-ta pozitivne 

učinke, je v pedagoško delo vpeljala vajo tišine.  

3.4.1 Vaja tišine  

Vaja tišine  je postala del vsakdana v vzgojnem konceptu Montessori. Otroci vajo tišine radi 

izvajajo. Vaja tišine otroku predstavlja izziv, saj mora umiriti svoje telo in prisluhniti tišini. 

Zanj to pomeni ponos in zmago (Jemec in Jarc, 2015).  

Vaja tišine je skupinska vaja. Otroci se naučijo, da tišina pomeni prenehanje vsakršne 

aktivnosti našega telesa. Vaje tišine nikoli ne izvajamo z namenom, da bi v učilnici zmanjšali 

hrup ali nemirnost otrok (Montessori, 1909). Poleg tega, da se otrok s tišino nauči kontrolirati 

svoje vedenje in misli, se nauči tudi spoštovati drug drugega (Montessori, 1967). Otroci 

sodelujejo v ustvarjanju tišine. Umirijo svoje telo in sodelujejo z otroki okoli sebe. Maria 

Montessori navaja, da tišina otroka spodbudi k ponovnemu sodelovanju v vaji tišine (prav 

tam).  

Maria Montessori (1967) nam opiše prvo vajo tišine, ki jo je večkrat izvedla v učilnici. Ko je 

na tablo napisala »tišina«, so se otroci začeli postopoma umirjati. Še preden je besedo 

dokončala, se je po učilnici pričela razlegati tišina. Po prvi zapisani črki so nekateri otroci ţe 

ustvarili tišino. Ostali otroci so pričeli spremljati prvega in postopoma so se kolektivno umirili 

ter nastala je popolna tišina. Beseda tišina je klicala tišino brez ene same izgovorjene besede. 

Otroci so umirili svoje gibe ter počasi drug za drugem začeli zapuščati učilnico. Maria 

Montessori je zapisala, da je pri otrocih ţelela preveriti sluh ter jih postopoma šepetajoče 

klicala, zato so otroci točno vedeli, kdaj morajo zapustiti učilnico. 
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4  EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Pozornost je osredotočenost na določen draţljaj (Nemec in Krajnc, 2011).To pomeni, da je 

proces, s katerim aktivno selekcioniramo informacije iz okolja. V zgodnjih letih je pozornost 

precej šibka, z leti pa le-ta narašča. Pozornost lahko tudi urimo (Beyer, 1992). ). Avtorji, kot 

so Mravlje, Beyer, Moore, Dennison in Dennison, nam podajajo različne vaje, s katerimi 

lahko našo pozornost tudi urimo. Edena izmed metod za urejenje pozornosti je tudi vaja 

tišine, ki je del alternativnega vzgojnega koncepta pedagogike Montessori. Kot je zapisala 

Cetina (2006), se s tišino v nas začnejo dogajati čudeţi. Pozorni postanemo na stvari, ki jih 

zaradi prenapetega in hitrega tempa ţivljenja ne zaznamo (prav tam). Za Mario Montessori je 

tišina pomenila, da se otrok nauči obvladovati samega sebe. S tišino laţje stopi v stik s 

svojimi občutki ter z okoljem (Kranjc in Retuznik Bozovičar, 2011). Tišina nam omogoči, da 

se zavemo svojega notranjega ţivljenja, za katerega nismo vedeli, da obstaja (Pollard, 1997). 

Maria Montessori je zapisala, da morajo otroci odkriti, kako se lahko osredotočijo, saj je to 

prvi in bistveni pogoj za otrokov razvoj (Montessori, 1909). 

Ker menimo, da je pristop z vajo tišine zanimiv, časovno nepotraten in lahko prispeva k boljši 

otrokovi pozornosti, smo vajo tišine izvedli v javnem vrtcu. Ţeleli smo ugotoviti, ali lahko 

nekaj minut načrtno izzvane tišine v vrtcu vpliva na pozornost otrok. Preverili smo, ali je ena 

vaja tišine na dan v obdobju enega tedna dovolj, da je otrok postal bolj osredotočen na 

draţljaje okoli sebe.  

4.2 CILJI 

Glavni cilj diplomskega dela je bil s pomočjo eksperimenta ugotoviti, ali vaja tišine vpliva na 

pozornost otrok v javnih vrtcih. V javnem vrtcu smo teden dni izvajali vaje tišine, značilne za 

pedagogiko Marie Montessori.  

4.3 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Zastavili smo si le eno raziskovalno vprašanje, in sicer: 

1. Ali vaja tišina vpliva na pozornost otrok? 
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4.2 RAZISKOVALNA METODA 

Za doseganje ţelenega cilja smo uporabili metodo eksperimenta. V javni vrtec smo 

namenoma vpeljali novo spremenljivko – vajo tišine – ter preučili njen učinek. Imeli smo dve 

skupini, eksperimentalno in kontrolno. V eksperimentalni skupini smo teden dni izvajali vajo 

tišine. Pred začetkom in po končanem eksperimentu smo v vsaki skupini preverili pozornost 

otrok. To smo naredili s pomočjo treh testov. Testi so avtorski, sestavljeni za preverjanje 

otrokove slušne (en test) in vidne (dva testa) pozornosti. Rezultate testov smo primerjali 

posebej za eksperimentalno in kontrolno skupino, nato pa naredili tudi primerjavi teh dveh 

skupin. Tako smo ugotovili, koliko se je pozornost otrok v eksperimentalni skupini izboljšala 

glede na kontrolno skupino.  

4.3 RAZISKOVALNI VZOREC 

V eksperimentu je sodelovalo 20 otrok. Izbrali smo otroke iz 2. starostne skupine, torej stare 

od 5 do 6 let. Sodelovalo je 10 otrok iz vrtca OE Tabor – eksperimentalna skupina – in 10 

otrok iz vrtca Vransko – kontrolna skupina. V vsaki skupini – eksperimentalni in kontrolni – 

je bilo 5 deklic in 5 dečkov.  

4.4 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI 

Za eksperiment smo uporabili različne raziskovalne pripomočke. Pred izvajanjem in po 

izvedbi eksperimenta smo testirali pozornost otrok s pomočjo testov, ki bodo predstavljeni v 

nadaljevanju. Med testiranjem sem otrokove rezultate zapisovali na kontrolno listo (Priloga 1 

in 2), da smo na koncu laţje primerjali in analizirali rezultate.  

Za samo izvedbo eksperimenta smo potrebovali 5 pripomočkov. Vsak dan smo v 

eksperimentalni skupini izvedli vajo tišine, za kar smo potrebovali naslednje pripomočke: 

majhno košaro, bele listke papirja in pisalo, stekleno posodo, vţigalnik, čajno svečko, 

stekleno posodico, nekuhan riţ, morsko polţjo hišico, instrument, ki poustvarja zvok deţja.  

4.4.1 Testi za preverjanje pozornosti pred izvedbo eksperimenta 

V kontrolni in eksperimentalni skupini smo pred izvedbo eksperimenta preverili pozornost 

otrok s pomočjo avtorskih testov za preverjanje slušne in vidne pozornosti. Testiranje je 

potekalo v učilnici, kjer ni bilo drugih otrok ali motečih dejavnikov. Uporabili smo tri teste: 
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1. Katera fotografija je drugačna? (test za preverjanje vidne pozornosti) 

Pred testiranjem sem otroku povedala navodila, nato  sem mu podala prvo kartico. Otrok si je 

moral v 15 sekundah dobro ogledati kartico, na kateri je bilo 6 fotografij (medved, mačka, 

cvet, hruška, avto in skiro). Otroku sem nato pokazala drugo kartico, na kateri je bila ena 

fotografija drugačna (namesto skiroja je bil kolo). Njegova naloga je bila, da pokaţe, katera 

fotografija je drugačna.  

 

Slika 13: Kartici Katera fotografija je drugačna? (prvo testiranje) 

 

2. Riši po navodilu (test za preverjanje slušne pozornosti) 

Pri testu slušne pozornosti je moral otrok poslušati enostavna navodila (Na levo stran 

papirja nariši hišo. Vrata hiše so na sredini. Hiša ima dve okni. Nad hišo so trije oblaki. 

Zraven hiše raste drevo, večje od hiše.) ter izdelati risbo. Navodila sem na začetku 

ponovila dvakrat, nato jih nisem več ponavljala.  
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Slika 14: Skica končnega izdelka Riši po navodilu (prvo testiranje) 

3. Odgovori na vprašanja (test za preverjanje vidne pozornosti) 

 

Otroku sem pokazala kartico, na kateri so bile štiri fotografije (štiri barvice, sveča, avto in 

pes). Po 20 sekundah sem otroku kartico vzela ter mu zastavila štiri vprašanja: Koliko 

barvic je na kartici? Ali ima pes dvignjena ali povešena ušesa? Ali sveča na fotografiji 

gori? Koliko pnevmatik vidimo pri avtomobilu? 

 

Slika 15: Kartica Odgovori na vprašanja (prvo testiranje) 

4.4.2 Testi za preverjanje pozornosti po izvedbi eksperimenta 

Po končanem ekseprimentu smo kontrolno in eksperimentalno skupino ponovno testirali. 

Uporabili smo podobne teste kot pri prvem testiranju, le da smo spremenili primere fotografij 

oziroma navodila za risanje. Testiranje je potekalo v njihovi igralnici, saj so bili ostali otroci 

na igrišču.  
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1. Katera fotografija je drugačna? (test za preverjanje vidne pozornosti) 

Otrok si je zopet moral v 15 sekundah dobro ogledati kartico, na kateri je bilo 6 fotografij 

(banana, roza cvet, medvedek, letalo, pes in ţoga). Otroku sem nato pokazala drugo 

kartico, na kateri je bila ena fotografija drugačna (namesto roza cveta je bila rdeča 

vrtnica). Njegova naloga je bila, da pokaţe, katera fotografija je drugačna.  

 

Slika 16: Kartica Katera fotografija je drugačna? (drugo testiranje) 

2. Riši po navodilu (test za preverjanje slušne pozornosti) 

Otroku sem podala enostavna navodila (Nariši vazo. Vaza stoji na mizi. V vazi sta dve 

cvetlici. Desno od vaze stoji prezen kozarec. Pod mizo leţi ţoga) po katerih je moral 

izdelati risbo. Navodila sem na začetku ponovila dvakrat, nato jih nisem več ponavljala. 
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Slika 17: Skica končnega izdelka Riši po navodilu (drugo testiranje) 

 

3. Odgovori na vprašanja  

 

Otroku sem pokazala kartico, na kateri so bile štiri fotografije (mačka, druţina, stol in 

sladoled). Po 20 sekundah sem otroku kartico vzela ter mu zastavila štiri vprašanja: Ali si 

pri mački videl rep? Koga je mama nosila na hrbtu, sina ali hčerko? Ali je imel stol 

naslonjalo za roke? Koliko kepic sladoleda je bilo na kornetu? 

 

Slika 18: Kartica Odgovori na vprašanja (drugo testiranje) 
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4.5 VAJE TIŠINE 

V eksperimentalni skupini smo teden dni – od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017 – izvajali  vaje 

tišine. Po zajtrku otrok smo se zbrali v jutranjem krogu na preprogi. V ponedeljek (prvi dan 

izvajanja) sem jim povedala, da bom v skupino prihajala cel teden ter z njimi izvajala kratke 

naloge. Vsi otroci so bili zelo navdušeni in pripravljeni sodelovati. Tako sem v enem tednu v 

skupini OE Tabor izvedla pet vaj tišine, ki sem jih spoznala pri izbirnem predmetu 

Pedagogika Marie Montessori.  

1. Vaja tišine 

Potrebujemo: košaro, listke papirja, pisalo 

Na listke papirja napišemo imena otrok, ki sodelujejo pri vaji. Pred izvedbo podamo navodila: 

»Udobno se namestite, sprostite ramena, hrbet naj bo vzravnan, zapremo oči in usta, umirjeno 

dihamo. Ko zasliši svoje ime v tišini odpreš oči in mirno počakaš na svojem mestu.« Ko vsi 

otroci izvedejo navodilo, počasi začnemo vleči listke iz košare in potiho preberemo ime 

otroka. Ko otrok zasliši svoje ime, odpre oči. Vaja je končana, ko imajo vsi otroci odprte oči.  

Analiza izvedbe (ponedeljek, 19. 6. 2017) 

Za prvo vajo tišine sem izbrala vajo, pri kateri sem ime vsakega otroka zapisala na list papirja. 

To vajo sem izbrala ravno zato, da sem otroke tudi sama na začetku spoznala. Vsak otrok mi 

je povedal svoje ime, katerega sem napisala na list papirja, papir pa odloţila v majhno košaro. 

Ko sem zbrala vsa imena, sem otrokom podala navodila: »Udobno se usedite, sprostite 

ramena, zaprite oči in usta, mirno dihajte. Ko pokličem tvoje ime, v tišini odpreš oči in mirno 

počakaš na svojem mestu.« Ko so se vsi otroci umirili in je v igralnici zavladala tišina, sem 

počasi začela vleči listke ter klicati otroke. V krogu je bilo 18 otrok, zato je bilo potrebno 

veliko strpnosti, da so vsi otroci prišli na vrsto. Zelo me je presenetilo, da so otroci ţe pri prvi 

vaji tišine upoštevali navodilo, ter v tišini počakali čisto do konca vaje.  
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Slika 19: Košara z listki imen (osebni arhiv) 

 

2. Vaja tišine 

Potrebujemo: stekleno posodo z vodo, čajno svečko, vžigalnik/vžigalice 

Stekleno posodo do polovice napolnimo z vodo. Vanjo poloţimo priţgano čajno svečko. Pred 

izvedbo otrokom podamo navodilo: »Udobno se namestite, sprostite ramena, hrbet naj bo 

vzravnan, zapremo usta, umirjeno dihamo.« V tišini počakamo dve ali tri minute, nato 

vzgojitelj posodo poda prvemu otroku in pri tem pazi, da svečka ne ugasne. Otroci si podajajo 

posodo vse do konca. Če svečka vmes ugasne, jo ponovno priţgemo.  

Analiza izvedbe (torek, 20. 6. 2017) 

Pri drugi vaji tišine sem uporabila stekleno posodo, do polovice napolnjeno z vodo, ter vanjo 

poloţila priţgano čajno svečko. Otroci so bili na začetku kar malo nemirni zaradi izziva, zato 

sem počakala, da so se umirili. Podala sem navodilo, naj se udobno namestijo ter umirjeno 

dihajo. Posodo z vodo sem podala prvemu otroku. Kljub slabšemu začetku, so me otroci 

presenetili, da so lahko v miru počakali, da so prišli na vrsto. Po končani vaji sem opazila, da 

je bila otrokom vaja zanimiva in so jo ţeleli še izvajati. Vajo sem malce oteţila in v posodo 

poloţila dve čajni svečki, ki sta zopet v miru potovali po krogu. Nobena svečka ni niti enkrat 

ugasnila.  

 

Slika 20: Podajanje svečke v vodi (osebni arhiv) 

3. Vaja tišine 

Potrebujemo: posodico, riž 
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Otrokom podamo navodilo: »Udobno se namestite, sprostite ramena, hrbet naj bo 

vzravnan, zapremo oči in usta, umirjeno dihamo.«  V posodo nasujemo riţ. Vzgojiteljica 

prvemu otroku ob sebi pokaţe, kako mora z dlanmi oblikovati skodelico. Nato vzame 

malo riţa in posodice ter ga strese otroku na roke. To lahko naredimo dvakrat, trikrat – po 

ţelji. Ko končamo s stresanjem, otroka poboţamo po vrhu dlani ter mu damo znak, naj riţ 

vsuje nazaj v posodico.  

Analiza izvedbe (sreda, 21. 6. 2017) 

Otroci so bili zelo radovedni, kaj sem jim pripravila za naslednjo vajo tišine. Ţe na 

začetku sem potrebovala več časa, da so se umirili, kot pri prejšnjih vajah. Otrokom sem 

podala navodilo, naj se udobno namestijo, zaprejo oči ter umirjeno dihajo. V skupini je 

kmalu postal nemir, zato sem vajo prekinila. Po nekaj minutah tišine, smo vajo 

nadaljevali. Tako so prišli vsi otroci na vrsto. S prekinitvijo sem v skupini zopet ustvarila 

mir, da smo vajo lahko izpeljali do konca.  

  

Sliki 21 in 22: Podajanje riţa (osebni arhiv) 

4. Vaja tišine  

Potrebujemo: večjo hiško morskega polža 

Otrokom podamo navodilo: »Udobno se namestite, sprostite ramena, hrbet naj bo vzravnan, 

zapremo usta, umirjeno dihamo.« Hiško polţa najprej otrokom pokaţemo. Brez besed si jo 

ogledamo, pretipamo in nato poslušamo. Ko to storimo, hišico podamo naprej. Otrok si jo naj 

ogleda, ter nato tudi posluša. Vaja je končana, ko hišica pripotuje nazaj do vzgojiteljice.  
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Analiza izvedbe (četrtek, 22. 6. 2017) 

Hišica, ki sem jo uporabila, je bila srednje velika. Pred izvedbo sem otrokom podala navodilo 

naj se udobno namestijo, zravnajo hrbet, zaprejo usta ter umirjeno dihajo. Zvok v polţji hiški 

je bil zelo neţen, zato so morali otroci dobro prisluhniti. Čeprav sem na začetku sama hišico 

tudi pogledala, so otroci ta del izpustili ter si jo hitro samo prislonili na uho. Vsi otroci so 

mirno počakali na svojem mestu, da so prišli na vrsto.  

 

Slika 23: Polţja hiška (osebni arhiv) 

5. Vaja tišine  

Potrebujemo: glasbilo, ki poustvarja zvok dežja (dežna palica) 

Otrokom podamo navodilo: »Udobno se namestite, sprostite ramena, hrbet naj bo vzravnan, 

zapremo usta, umirjeno dihamo.« Da poustvarimo zvok deţja, potrebujemo posebno glasbilo. 

Najpogosteje so ta glasbila v obliki valjev – deţne palice. Ko deţno palico obrnemo za 180°, 

poustvarimo zvok deţja. V miru in tišini palico najprej obrne vzgojitelj, ter ustvari zvok. Nato 

palico poda naprej otroku, ki ga posnema. Otrok lahko palico obrne tudi večkrat. Vaja je 

končana, ko palica pripotuje nazaj do vzgojitelja. 

Analiza izvedbe (petek, 23. 6. 2017) 

Za današnjo vajo sem uporabila instrument, ki so ga otroci uporabljali prejšnji dan pri 

dramatizaciji zgodbe Trije metulji. Kljub temu, da so instrument poznali, so bili radovedni, 
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kaj bomo z njim počeli. Otrokom sem na začetku dala navodilo, naj se udobno namestijo, 

zravnajo hrbet, umirjeno dihajo, zaprejo usta. Glasbilo sem zelo počasi dvakrat nagnila, 

najprej na eno stran, nato še na drugo. Kroglice v notranjosti glasbila so se počasi kotalile po 

steni glasbila in tako ustvarjale neţen zvok deţja. Glasbilo sem nato podala naprej. Nekaj 

otrok se je potrudilo in glasbilo počasi premikalo, zraven pa so opazovali, kako so se kroglice 

premikale, drugi pa so glasbilo na hitro dvakrat zavrteli in tako poustvarili bolj zvok nevihte. 

Čeprav so to storili, jih nisem prekinila, saj so to počeli v tišini.  

 

Slika 24: Poustvarjamo zvok deţja (osebni arhiv) 

 

4.6 ANALIZA 

Dobljene rezultate testov smo analizirali na dva načina. Najprej smo analizirali rezultate 

prvega in drugega testiranja vsake skupine posebej – eksperimentalne in kontrolne. Nato pa 

smo primerjali dobljene rezultate eksperimentalne in kontrolne skupine, za prvo in drugo 

testiranje. Tako smo ugotovili, ali se je pozornost otrok v eksperimentalni skupini kaj 

izboljšala zaradi uporabe vaje tišine.   

4.6.1 Rezultati eksperimentalne skupine  

V eksperimentalni skupini je sodelovalo 10 otrok. Pri prvem testiranju sem navodila vsakega 

testa povedala zelo natančno, saj takšnih vaj še niso izvajali, pri drugem testiranju pa so otroci 

ţe vedeli, kaj jih čaka. Analizirali smo rezultate prvega in drugega testiranja.  



35 
 

 

Graf 1: Eksperimentalna skupina, rezultati 1. testa Katera fotografija je drugačna? 

V grafu št. 1 so prikazani rezultati prvega in drugega testiranja 1. testa Katera fotografija je 

drugačna.  8  otrok je takoj ugotovilo, katera fotografija na kartici je bila drugačna. Le dva 

otroka sta na kartici pokazala napačno fotografijo. Vsi otroci so razumeli navodila ter 

pokazali vsaj eno fotografijo. Pri drugem testiranju so se rezultati malce izboljšali. Pravilno 

fotografijo je pokazalo 9 otrok, le 1 otrok je pokazal napačno.  

 

Graf 2: Eksperimentalna skupina, rezultati 2. testa Odgovori na vprašanja 
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V grafu št. 2 so prikazani rezultati prvega in drugega testiranja eksperimentalne skupine 2. 

testa Odgovori na vprašanja. Pri drugem testu so morali otroci odgovoriti na štiri vprašanja. 

Pri prvem testiranju ni nihče izmed otrok pravilno odgovoril na vsa štiri vprašanja. 3 otroci so 

pravilno odgovorili na tri vprašanja, največ otrok – 6  je pravilno odgovorilo na dve vprašanji, 

na eno vprašanje pa je pravilno odgovoril 1 otrok. Pri drugem testiranju je bila razlika očitna. 

Rezultati so se izboljšali, saj so na vsa štiri vprašanja pravilno odgovorili kar 3 otroci. Prav 

tako so 3 otroci pravilno odgovorili na 3 vprašanja, ter 3 otroci na dve vprašanji. Na eno 

vprašanje pa je zopet pravilno odgovoril 1 otrok.  

 

Graf 3: Eksperimentalna skupina, rezultati 3. testa Riši po navodilu 

Graf št. 3 prikazuje rezultate prvega in drugega testiranja eksperimentalne skupine 3. testa 

Riši po navodilu. Pri tretjem testu so morali otroci upoštevati pet navodil, da so pravilno 

izdelali risbo. Pri prvem testiranju sta ţe 2 otroka odlično upoštevala vseh pet navodil. Prav 

tako sta 2 otroka pravilno upoštevala štiri navodila. Največ otrok – 5 – je pravilno upoštevalo 

samo 3 navodila, 1 otrok pa je pravilno upošteval dve navodili. Tudi pri tej nalogi so se 

rezultati po izvedeni vaji tišine zelo izboljšali, saj je pri drugem testiranju 9 otrok pravilno 

upoštevalo vseh pet navodil, samo 1 otrok je pravilno upošteval samo tri navodila.  

4.6.2 Rezultati kontrolne skupine 

Tudi v kontrolni skupini je sodelovalo 10 otrok. Pri prvem testiranju sem bila pri navodilih 

zelo natančna, saj tudi otroci v kontrolni skupini še niso izvajali takšnih vaj.  
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Graf 4: Kontrolna skupina, rezultati 1. testa Katera fotografija je drugačna? 

Graf št. 4 prikazuje rezultate prvega in drugega testiranja kontrolne skupine 1. testa Katera 

fotografija je drugačna? Pri prvem testiranju je 9 otrok pokazalo na pravilno fotografijo, samo 

1 otrok je pokazal napačno. Tudi pri drugem testiranju so rezultati ostali enaki. 9 otrok je 

pravilno pokazalo fotografijo, 1 pa ni pokazal pravilne fotografije.  
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Graf 5: Kontrolna skupina, rezultati 2. testa Odgovori na vprašanja 

Graf št. 5 prikazuje rezultate prvega in drugega testiranja kontrolne skupine 2. testa Odgovori 

na vprašanja. Pri odgovarjanju na vprašanja je na vsa štiri vprašanja, pri prvem testiranju, prav 

odgovoril 1 otrok. Na tri vprašanaja so pravilno odgovorili 4 (40 %) otroci. 3 (30 %) otroci so 

pravilno odgovorili na dve vprašanji, 2 otroka pa sta pravilno odgovorila na 1 vprašanje. Pri 

drugem testiranju so se tudi v kontrolni skupini (kljub temu, da nisem izvajala vaj tišine) 

rezultati izboljšali. 2 otroka sta pravilno odgovorila na vsa štiri vprašanja. Na tri vprašanja je 

pravilno odgovoril en otrok več, kot pri prvem testiranju – 5. Na dve vprašanji pa sta zopet 

pravilno odgovorila 2 otroka. 

 

Graf 6: Kontrolna skupina, rezultati 3. testa Riši po navodilu 

Graf št. 6 prikazuje rezultate prvega in drugega testiranja kontrolne skupine 3. testa Riši po 

navodilu. Vseh pet navodil sta pri prvem testu pravilno upoštevala 2 otroka. 3 otroci so 

pravilno upoštevali štiri navodila. Največ otrok – 5 – je pravilno upoštevalo 3 navodila. 2 

otroka sta za izdelavo slike pravilno upoštevala dve navodili, samo 1 otrok ni pravilno 

upošteval nobenega navodila. Pri drugem testiranju so se rezultati izboljšali. Kar 4  otroci so 

pravilno upoštevali vseh 5 navodil. 5 otrok je pravilno upoštevalo štiri navodila, 1 otrok pa je 

pravilno upošteval 3 navodila. Rezultati so bili boljši kot pri prvem testiranju, saj je tokrat več 

otrok pravilno upoštevalo večje število navodil.  
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4.6.3 Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine 

Pri analizi eksperimentalne in kontrolne skupine smo ugotovili, da so se rezultati pri drugem 

testiranju v vsaki skupini izboljšali, čeprav smo v eksperimentalni skupini izvajali vaje tišine, 

pri kontrolni pa ne. V nadaljevanju bomo primerjali rezultate eksperimentalne in kontrolne 

skupine posameznih testov.  

 

Graf 7: Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine, prvega in drugega testiranja, 1. testa Katera 

fotografija je drugačna? 

Graf št. 7 prikazuje primerjavo rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine prvega in 

drugega testiranja 1. testa Katera fotografija je drugačna? Pri prvem testiranju so bili rezultati 

v ekseprimentalni skupini slabši, saj je samo 8 otrok pokazalo na pravilno fotografijo, v 

kontrolni skupini pa je to dejanje izvedlo 9 otrok, torej en otrok več. Napačno fotografijo sta v 

eksperimentalni skupini pokazala 2  otroka, v kontrolni skupini pa samo 1 otrok. Pri drugem 

testiranju so bili rezultati v eksperimentalni in kontrolni skupini enaki. 9 otrok je pravilno 

pokazalo fotografijo, samo 1 otrok ni pokazal pravilne fotografije. Rezultati v kontrolni 

skupini so ostali enaki prvemu testiranju, medtem ko so se v eksperimentalni skupini 

izboljšali.  
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Graf 8: Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine, prvega in drugega testiranja, 2. testa Odgovori 

na vprašanja 

Graf št. 8 prikazuje primerjavo rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine, prvega in 

drugega testiranja 2. testa Odgovori na vprašanja. Pri odgovarjanju na vprašanja je pri prvem 

testiranju boljše rezultate dosegla kontrolna skupina. 1 otrok je pravilno odgovoril na vsa štiri 

vprašanja, medtem ko pri eksperimentalni skupini takšnega deseţka ni bilo. 4 otroci so v 

kontrolni skupini pravilno odgovorili na tri vprašanja, v eksperimentalni pa samo 3 otroci. Na 

dve vprašanji so v kontrolni skupini pravilno odgovorili 3 otroci, v eksperimentalni pa jih je 

bilo znatno več – 6 otrok. Na eno vprašanje sta v kontrolni skupini odgovorila 2 otroka, v 

eksperimentalni pa 1 otrok. Pri drugem testiranju so se rezultati tako v eksperimentalni kot v 

kontrolni skupini izboljšali. V eksperimentalni skupini je sedaj več otrok pravilno odgovorilo 

na vsa štiri vprašanja – kar 3 otroci (kar pomeni trije otroci več kot pri prvem testiranju), v 

kontrolni skupini pa 2 otroka (samo en otrok razlike od prvega testiranja). Na tri vprašanja so 

v eksperimentalni skupini pravilno odgovorili 3 otroci, kar je ostalo enako prvemu testiranju, 

v kontrolni skupini pa je pravilno na tri vprašanja odgovorilo 5 otrok (eden več kot pri prvem 

testiranju). Na 2 vprašanji so tako v eksperimentalni kot v kontrolni skupini pravilno 

odgovorili 3 otroci. Samo na eno pravilno vprašanje pa je odgovoril otrok iz eksperimentalne 

skupine, tako kot tudi pri prvem testiranju.  
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Graf 9: Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine, prvega in drugega testiranja, 3. testa Riši po 

navodilu 

Graf št. 9 prikazuje primerjavo rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine prvega in 

drugega testiranja 3. testa Riši po navodilu. Pet navodil je v eksperimentalni in kontrolni 

skupini pri prvem testiranju upoštevalo enako število otrok – 2 otroka. Štiri navodila so v 

kontrolni skupini pravilno upoštevali 3 otroci, v eksperimentalni pa samo 2 otroka. Največje 

odstopanje je bilo pri pravilnem upoštevanju treh navodil. V eksperimentalni skupini je tri 

navodila pravilno upoštevala kar polovica otrok, v kontrolni skupini pa 3 otroci manj, torej 2 

otroka. Prav tako sta 2 otroka pravilno upoštevalo dve navodili v kotrolni skupini, v 

eksperimentalni pa samo 1 otrok. Nihče izmed otrok ni pravilno upošteval samo 1 navodila. 

En otrok v kontrolni skupini pa pri izdelavi slike ni pravilno upošteval niti enega navodila. 

Tudi pri tem testu so se rezultati v obeh skupinah očitno izboljšali. Povečalo se je število 

otrok, ki so pri izdelavi risbe pravilno upoštevali vseh pet navodil. V kontrolni skupini so bili 

takšni otroci 3 – torej  eden več kot pri prvem testiranju – v eksperimentalni skupini pa kar 9 

otrok – kar 7 otrok več kot pri prvem testiranju. V kontrolni skupini se je povečalo število 

otrok, ki so pravilno upoštevali štiri navodila (dva več kot pri prvem testiranju). Enako število 

– 1  otrok – pa je v eksperimentalni in kontrolni skupini pravilno upoštevalo 3 navodila.  
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4.6.4 Sklep 

Po končani analizi smo ugotovili, da so se rezultati tako v eksperimentalni, kot tudi v 

kontrolni skupini izboljšali. Kljub temu se je pokazalo, da so otroci v eksperimentalni skupini 

naredili večji napredek kot v kontrolni. Pri prvem testu – Katera fotografija je drugačna? – so 

se rezultati v eksperimentalni skupini izboljšali, medtem ko so v kontrolni skupini ostali 

enaki. V eksperimentalni skupini je bilo najprej 8 otrok, ki so pokazali pravilno fotografijo, 

nato, pri drugem testiranju, pa je to pravilno fotografijo pokazalo 9 otrok. Poleg tega sem 

opazila, kako so otroci v eksperimentalni skupini pri drugem testiranju veliko hitreje in 

samozavestnejše pokazali, katera fotografija je drugačna.   

Pri drugem testu – Odgovori na vprašanja – so se rezultati sorazmerno enako izboljšali v obeh 

skupinah. Obe skupini sta, glede na rezultate testov, napredovali. Opazila pa sem razliko pri 

samem opazovanju kartic s fotografijami. Večina otrok v kontrolni skupini je na hitro 

pogledala kartico ter ţe pred pretekom 15 sekund kartico odloţila. Tudi nekateri otroci v 

eksperimentalni skupini so tako odreagirali pri prvem testiranju. Pri drugem testiranju pa so se 

otroci v eksperimentalni skupini pri pregledovanju fotografij na kratici bolj potrudili. Nekateri 

otroci so fotografije tudi glasno poimenovali, da bi si laţje zapomnili vsebino kartice. 

Največja razlika v izboljšavi se je pokazala pri tretjem testu – Riši po navodilu – saj so v 

eksperimentalni skupini skoraj vsi otroci pravilno upoštevali vseh 5 navodil, v kontrolni 

skupini pa sta vsa navodila pravilno upoštevala le dva otroka več kot pri prvem testiranju. 

Eksperimentalna skupina se je pri tem testu konkretno izboljšala, saj je kar 9 otrok pravilno 

upoštevalo vseh 5 navodil. Tudi pri tem testu sem opazila razliko v vedenju pri 

eksperimentalni skupini pri drugem testiranju. Otroci so si ob poslušanju navodil navidezno s 

prstom ustvarjali risbo na papirju ali pa so si kakšno navodilo tudi glasno ponovili. Pri 

kontrolni skupini tega ni storil nihče, ampak so med poslušanjem večkrat pogledovali levo ali 

desno, nekateri pa so se osredotočili na določeno točko.  

Rezultati so se izboljšali tako v eksperimentalni kot tudi v kontrolni skupini, zato ne moremo 

zagotovo trditi, da vaja tišine vpliva na pozornost otrok. Ker so se rezultati izboljšali v obeh 

skupina bi to lahko bila posledica drugega opravljanja podobnih testov (z različnimi primeri).  
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Verjamem, da je bilo otrokom pri prvem testiranju teţje opravljati naloge, saj so se komaj 

spoznali z navodili, pri drugem testiranju pa so ta navodila ţe poznali. Ker pa so se rezultati v 

eksperimentalni skupini izboljšali v večji meri kot v kontrolni skupini, menim, da so vaje 

tišine imele vpliv pri izboljšani pozornosti otrok.  

 

Da bi lahko ugotovitve posplošili na celotno populacijo, bi bilo eksperiment potrebno izvajati 

dlje časa in z večjim vzorcem. Prav tako bi morala pri izvedbi vaj tišine otrokom ponuditi več 

časa za konkretno tišino. Pred vsako dejavnostjo bi bilo dobro, da vsaj nekaj minut sedimo v 

popolni tišini, šele nato podamo skodelico z riţem ali polţjo hiško, ipd. Menim, da bi bilo 

smiselno otroke med eksperimentom tudi večkrat testirati in opazovati napredek. 
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5  ZAKLJUČEK 

V današnjem času se daje velik povdarek na pozornost otrok. Otroci se teţko osredotočijo na 

določen draţljaj. To opazimo ţe v vrtcu. Otrok se nekaj časa igra z določeno igračo, ki pa jo 

hitro zamenja nova. Prav tako lahko to zaznamo pri branju knjig v vrtcu, saj otroci zelo teţko 

do konca zgodbe sedijo pri miru brez opozarjanja. V diplomskem delu smo opisali kar nekaj 

dejavnosti, iger in tudi didaktičnih pripomočkov za izboljšanje pozornosti otrok. Ţe igra 

spomin, ki je prisotna skoraj v vsakem vrtcu, lahko pri otroku nezavedno izboljša pozornost 

preko igre. Pri pozornosti otrok imajo pomembno vlogo tudi vzgojitelji. Otroka morajo dovolj 

motivirati, da se osredotoči na določen draţljaj.  

Na pozornost pa vpliva tudi tišina.V diplomskem delu smo raziskovali, ali vaja tišine, ki je 

element pedagogike Montessori, vpliva na pozornost otrok v javnih vrtcih. S tišino se otrok 

poglobi vase ter se nauči kontrolirati svoja dejanja. Ker smo ţeleli ugotoviti, ali vaja tišine res 

pozitivno vpliva na otroka, smo jo teden dni izvajali v javnem vrtcu.  

Pri eksperimentu je sodelovalo 10 otrok v eksperimentalni skupini in 10 otrok v kontrolni 

skupini. Vajo tišine smo teden dni izvajali samo v eksperimentalni skupini, in sicer po zajtrku. 

Pred in po eksperimentu smo obe skupini testirali in nato primerjali rezultate. Ugotovili smo, 

da je vaja tišine vplivala na pozornost otrok v eksperimentalni skupini. Vendar pa so se 

rezultati rahlo izboljšali tudi v kontrolni skupini. Da bi ugotovitev lahko posplošili na celotno 

populacijo, menim, da bi morali vajo tišine izvajati vsaj nekaj mesecev, medtem pa opraviti 

več testiranj, da bi lahko opazili, ali se pozornost res izboljšuje.  

Poleg izboljšanih rezultatov pa sem opazila tudi spremembe v vedenju pri eksperimentalni 

skupini. Otroci so pri opazovanju kartic glasno poimenovali fotografije, pri poslušanju 

navodil so si navidezno sproti risali na papir ali pa si navodila ponavljali. Zanimivo pa je bilo 

opazovati individualen napredek otrok. Primerjali bomo dva otroka eksperimentalne in dva 

otroka kontrolne skupine. V prilogi so risbe otrok, kot rezultat testov Riši po navodilu. Otrok 

A je ţe pri prvem testiranju pravilno upošteval vseh 5 navodil, prav tako tudi pri drugem 

testiranju. Otrok B je pri prvem testiranju pravilno upošteval samo 3 navodila, pri drugem 

testiranju pa je pravilno upošteval vseh 5. Tudi v kontrolni skupini je otrok D ţe pri prvem 

testiranju pravilno upošteval vsa navodila, prav tako tudi pri drugem. Otrok C pa pri prvem 

testiranju ni pravilno upošteval nobenega navodila. Pri drugem testiranju pa je pravilno 

upošteval 4 navodila.  
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Menim, da vaja tišine vpliva na pozornost otrok, le pravilno in v pravi meri jo moramo 

uporabiti. Dobro bi bilo, da bi tudi v javnih vrtcih kdaj izvedli vajo tišino, da bi lahko otrok 

stopil bliţje v stik s sabo. 
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PRILOGA 1: kontrolna lista (prvo testiranje) 
 

Otrok: __________________________ 

1. Katera fotografija je drugačna (15 sekund) 

 Otrok je pokazal pravilno fotografijo 

 Otrok ni pokazal pravilne fotografije 

 Otrok ni razumel navodila 

 Otrok ni pokazal nobene fotografije 

 Drugo:______________________ 

Opombe:  

 

 

2. Odgovori na vprašanja (20 sekund) 

Vprašanja:  pravilno nepravilno 

Koliko barvic je bilo na fotografiji?   

Ali je imel pes dvignjena ali povešena ušesa?   

Ali je sveča na fotografiji gorela?   

Koliko gum/pnevmatik si videl pri avtomobilu?   

 

Opombe: 

 

 

 

3. Riši po navodilu 

Navodila otrok upošteva navodiloo otrok ne upošteva navodila 

Na levo stran papirja nariši 

hišo. 

  

Vrata hiše so na sredini.    

Hiša ima dve okni.   

Nad hišo so trije oblaki.   

Zraven hiše stoji drevo, večje 

od hiše.  

  

Opombe: 



 
 

PRILOGA 2: kontrolna lista (drugo testiranje) 
 

Otrok: __________________________ 

4. Katera fotografija je drugačna (15 sekund) 

 Otrok je pokazal pravilno fotografijo 

 Otrok ni pokazal pravilne fotografije 

 Otrok ni razumel navodila 

 Otrok ni pokazal nobene fotografije 

 Drugo:______________________ 

Opombe:  

 

 

5. Odgovori na vprašanja (20 sekund) 

Vprašanja:  pravilno nepravilno 

Koliko kepic sladoleda je bilo na fotografiji?   

Koga je nosila mama na hrbtu, deklico ali dečka?   

Ali si pri muci videl rep?   

Ali je imel stol naslonjalo za roke ali ne?   

 

Opombe: 

 

 

 

6. Riši po navodilu 

Navodila otrok upošteva navodilo otrok ne upošteva navodila 

Nariši vazo.    

Vaza stoji na mizi.   

V vazi sta dve cvetlici.    

Desno od vaze stoji prazen 

kozarec.  

  

Pod mizo leţi ţoga.   

Opombe:   

 

 

 

 

 



 
 

PRILOGA 3: Otrok A – Riši po navodilu (prvo testiranje; eksperimentalna 

skupina)  

 

 

 



 
 

PRILOGA 4: Otrok A – Riši po navodilu (drugo testiranje; 

eksperimentalna skupina)

 
 

 



 
 

PRILOGA 5: Otrok B – Riši po navodilu (prvo testiranje; eksperimentalna 

skupina) 

 

 



 
 

PRILOGA 6: Otrok B – Riši po navodilu (drugo testiranje; 

eksperimentalna skupina) 

 

 



 
 

PRILOGA 7: Otrok C – Riši po navodilu (prvo testiranje; kontrolna 

skupina) 

 



 
 

PRILOGA 8: Otrok C – Riši po navodilu (drugo testiranje: kontrolna 

skupina)   

 

 



 
 

PRILOGA 9: Otrok D – Riši po navodilu (prvo testiranje; kontrolna 

skupina) 

 



 
 

PRILOGA 10: Otrok D – Riši po navodilu (drugo testiranje; 

eksperimentalna skupina) 

 


