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»Tekli so dnevi in veveriček je poskušal to in ono. Naučil se je seštevati in odštevati lešnike v 

gnezdu. Naučil se je razločevati liste raznih dreves, naučil se je opazovati življenje ptic, rož, 

drevja. Naučil se je napovedovati vreme po vetru, po obliki oblakov, po cvetovih gozdnega 

kukavičnika. In ko je minilo poletje, ki so ga druge veverice prebile v večnem prekopicavanju 

in divjanju po deblih gor in dol, in spet gor in dol – ko je minilo poletje, je veveriček Čopko 

postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu!«  
(Svetlana Makarovič, Veveriček posebne sorte) 
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IZVLEČEK 

Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti 

v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in 

delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na 

področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da 

otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo 

na usvojenih spretnostih. 

V empiričnem delu sem želela ugotoviti, kako razvit je bil občutek za števila in količine pri 

otrocih s posebnimi potrebami, pred izvedbo treninga. Prav tako sem želela ugotoviti, kako 

učinkovit je trening, ki vključuje konkretne dejavnosti, s področja, pomembnega za razvoj 

občutka za števila in količine. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri so starši in vzgojitelji 

izvajajo dejavnosti za pridobivanje občutka za števila in količine doma oziroma v vrtcu. Pred 

izvedbo treninga sem s Preizkusom razvitosti občutka za števila in količine (Jašarević, 2016) 

ugotovila, kako razvit je bil občutek za števila in količine pri otrocih vključenih v trening. Z 

vprašalniki za vzgojitelje (avtorsko delo) sem preverila, kako ti ocenjujejo spretnosti otrok. 

Od staršev sem s pomočjo vprašalnikov (avtorsko delo) želela izvedeti, kako pogosto 

dejavnosti za razvijanje občutka za števila in količine vključujejo v vsakodnevne dejavnosti. 

V svoji raziskavi sem oblikovala, izvajala in evalvirala celovit trening za razvijanje občutka 

za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. V trening so bili 

vključeni 4 otroci s posebnimi potrebami (otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno 

ovirani otroci), ki bodo naslednje šolsko leto začeli obiskovati 1. razred osnovne šole. Vsi 

otroci so bili vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, 

ki ga je izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog. Zaradi preverjanja učinkovitosti treninga 

sem omenjeni preizkus in vprašalnika izvedla tudi po končanem treningu. Trening je trajal 4 

mesece, z otroki sem se srečevala dvakrat tedensko po 30 minut. Z otroki sem v dveh 

primerih delala individualno, v enem pa s parom otrok. V trening so bili vključeni tudi starši 

otrok in njihovi vzgojitelji. Z vzgojitelji smo se srečevali tedensko, s starši pa smo se v času 

treninga srečali trikrat. Vse izvajane dejavnosti v sklopu treninga sem predstavila tudi 

vzgojiteljem, s katerimi smo skupaj načrtovali aktivnosti za razvoj občutka za števila in 

količine, tudi v skupini. Skupek vseh nalog, dejavnosti in didaktičnih priporočil sem zbrala v 

priročnik. Staršem sem pripravila nabor dejavnosti in nalog ter priporočil za delo doma. Na 

podlagi končnih rezultatov lahko vidimo, da so vsi otroci, ki so bili vključeni v trening, 

uspešno razvijali občutek za števila in količine. Poleg temeljnega matematičnega znanja in 

spretnosti so razvili tudi strategije, s katerimi si pomagajo pri učinkovitem reševanju različnih 

matematičnih nalog. Vsi otroci so razvili interes in motivacijo za reševanje različnih 

matematičnih dejavnosti in sodelovanje v aktivnostih.  

 

Ključne besede: predšolski otroci, posebne potrebe, občutek za števila in količine, trening za 

razvijanje občutka za števila in količine.  



 

ABSTRACT 

  

Children as well as adults have to cope with mathematics every day either at nursery school, 

at work or at home. Mathematics has a great impact on our lives and work.  When I was 

working with  children with special needs I  noticed that they found it very difficult to 

understand  numbers and numbers relations.  That is why I devoted my diploma work to 

preparing a complete training for developing a feeling of number sense with children with 

special needs. I believe that it is of great importance that children in the pre-school age 

develop the number sense, which is the knowledge base for their further mathematical skills. 

 

The aim of Master's thesis is to develop strategies which would help pre-school children with 

special needs to develop number sense.  Therefore  I planned a training that included creative  

activities that helped a great deal to develop the feeling of number sense with these children. 

Furthermore,  I wanted to find out what  methods parents and teachers had already  used to 

develop the feeling of number sense. The children who were supposed to participate in the 

training had to take the Number sense  Examination (Jašarević, 2016) beforehand. It was also 

important to find out how the teachers assessed the children's abilities and skills. So I made a 

questionnaire on this topic which the teachers had to fill in. Also the parents were given a 

questionnaire  about  how often the number sense activities had been carried out in children's 

everyday lives. The research contained the programme of the training, its actual realization 

and finally its overall evaluation, too. 4 children with special needs (2 children with speech 

and language disorders and 2 physically handicapped children)  participated in the research. 

They were to start school the following year. All these 4 children had had special education 

and had been given some extra help by a special education teacher. The training course lasted 

4 months. During this period I worked with children for 30 minutes twice a week. Two 

children had an individual treatment, the other two were given the training together. The 

teachers and the children's parents participated in the training, too.  During the training course 

I informed the teachers about the regular activities once a week.  I had 3 meetings with 

parents, too. All the activities that were done during the training were presented to the 

teachers who could later on demonstrate these activities to all the other children in a group. To 

determine the efficiency of the training the children had to undergo the above mentioned test 

once again after the training had been completed. Also the teachers and parents were asked to 

fill in the questionnaires again. I issued a manual that contained all the tasks and activities that 

were practiced during the training together with some useful didactic advice. Also parents got 

some advice how to exercise at home and were given a collection of all the tasks and 

activities. The final results of the research show that all the children that have taken part in the 

training have to some extent successfully developed the feeling of number sense. What is 

more, besides having learnt basic mathematical knowledge and skills, they have also learnt 

some strategies which enable them to solve math problems efficiently. All the children have 

found it interesting  and challenging to continue with solving mathematical tasks and have 

also developed motivation skills for mathematical activities.   

 

Key words: pre-school children, children with special needs, number sense, training to 

develop the  number sense. 
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1 UVOD 

Občutek za števila in količine ima zelo pomemben vpliv pri vsakodnevnih aktivnostih v vseh 

obdobjih posameznikovega življenja (Mammarella, Hill, Devine, Caviola in Szűcs, 2015). Če 

je ta slabše razvit, vpliva na celotno življenje posameznika, saj so od tega odvisni uspeh v 

službi, plačilo za delo, soočanje z vsakodnevnimi situacijami, slabši je tako socialno-

ekonomski status, pojavi se revščina, posledično je slabša samopodoba itd. Z zgodnjim 

odkrivanjem in s pomočjo se lahko izognemo vseživljenjskim učinkom, ki jih prinese nerazvit 

občutek za števila in količine (Saeeda, 2016). 

Občutek za števila in količine se začne razvijati že v predšolskem obdobju. Osnovo za 

razumevanje številske predstavljivosti predstavljata prepoznavanje in primerjanje količin 

(Bregant, 2012), se pravi občutek za števila in količine. Vse nadaljnje težave pri uspešnem 

usvajanju matematičnih znanj v šoli se zaradi slabše razvitega občutka za števila in količine 

pojavljajo pogosteje, kjer imajo otroci težave pri štetju, primerjanju števil, računanju in 

pomnjenju osnovnih številskih pojmov (Papalia, Olds in Feldman, 2003). Občutek za števila 

in količine, ki omogoča primerjanje in določanje količine ter osnovne matematične aktivnosti, 

je temelj za razvoj nadaljnjih, kompleksnejših matematičnih procesov. Predpogoj za nadaljnji 

razvoj matematičnih kompetenc in za uspešno razumevanje matematike na sploh je razvit 

občutek za števila in količine (Bregant, 2012). Razvitost občutka za števila in količine otrok v 

predšolskem obdobju napoveduje kasnejšo uspešnost na matematičnem področju v osnovni 

šoli (Clements in Sarama, 2011).  

Diskalkulija je učna težava na področju matematike, ki vpliva na otrokovo matematično 

učenje (Mammarella, Hill, Devine, Caviola in Szűcs, 2015; Maryam, Mahnaz in Hasan, 

2011). Otroci z diskalkulijo se gibalno, kognitivno in socialno tipično razvijajo, težave pa se 

kažejo predvsem pri usvajanju aritmetičnih sposobnosti. Ti otroci imajo težave pri 

povezovanju govorjene številke z zapisanim številom, pri razumevanju koncepta števil, prav 

tako pa imajo v šoli težave pri razbiranju tabel in diagramov ter slabše razumejo aritmetične 

operacije (Bregant, 2012). Njihov občutek za števila in količine je bistveno nižji od 

kronološke starosti, kar vpliva na njihov šolski uspeh in vsakodnevne aktivnosti, ki zahtevajo 

tovrstna znanja (Saeeda, 2016). 

Nekatere spretnosti za razvoj občutka za števila in količine, kot so primerjanje dveh števil po 

velikosti, ocenjevanje številčnosti skupine, dodajanje in odvzemanje, so že biološko pogojene 

oz. so vrojene in se začnejo intenzivno razvijati že takoj po rojstvu (Bregant, 2012; Levstek, 

Bregant in Podlesek, 2013). Občutek za števila in količine je vsem ljudem vrojen, ravno 

zaradi tega pa je pomembno, da z njegovim razvojem začnemo že v predšolskem obdobju. 

Poznavanje števil ima namreč velik vpliv na razvoj vseh ostalih matematičnih spodobnosti v 

šolskem obdobju (Levstek, Bregant in Podlesek, 2013; Maryam, Mahnaz in Hasan, 2011). 

Pomembno vlogo pri razvoju teh spretnosti imajo predvsem starši in vzgojitelji, ki delajo z 

otrokom v predšolskem obdobju. Ti bi morali v vsakodnevno življenje vnašati čim več 

matematičnih aktivnosti, ki naj bodo sproščene, intuitivne in raznovrstne (Levstek, Bregant in 

Podlesek, 2013). Za zgodnji razvoj občutka za števila in količine je najpomembnejša igra, v 

katero se vključujejo odrasli, tako vzgojitelji kot tudi starši. Nova matematična znanja in 

izkušnje naj otrok pridobiva v vsakodnevnih aktivnostih, v vseh okoljih, doživljanje 

matematičnih situacij in okoliščin pa naj bo prijetno, otroku v veselje. Odrasli naj tako otroku 

omogočajo različne situacije, v katerih se razvija občutek za števila in količine, pri tem pa 
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uporabljajo vsakdanje okolje, uporabljajo različne predmete in priložnosti, otroku pa 

omogočijo, da razvija te spretnosti na multisenzoren način (Japelj Pavešič, 2001).  

To temo magistrskega dela sem izbrala predvsem zaradi dosedanjih delovnih izkušenj. Na 

delovnem mestu mobilnega specialnega pedagoga v vrtcu opažam, da imajo otroci izredno 

veliko težav na matematičnem področju, ki izhajajo iz slabše razvitega občutka za števila in 

količine. Ker sem želela to področje podrobneje raziskati in poglobiti znanje, sem se odločila, 

da v okviru magistrskega dela oblikujem nabor nalog za razvijanje občutka za števila in 

količine tako za vzgojitelje kot tudi za starše. Glavni cilj je bil načrtovati, oblikovati in 

evalvirati učinkovit trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih 

s posebnimi potrebami. Omenjeni trening bo na razpolago vzgojiteljem in staršem, omogočal 

jim bo hiter in pester nabor nalog ter didaktičnih priporočil, s katerimi bodo otrokom 

pomagali pri razvoju občutka za števila in količine. 
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TEORETIČNI DEL 

 

2 ZGODNJA OBRAVNAVA 

Že v zgodnjem otrokovem razvoju se pojavljajo razlike med posamezniki. V današnjem času 

že v predšolskem obdobju dajemo veliko veljavo zgodnji obravnavi, s katero otrokom s 

primanjkljaji zagotovimo ustrezno pomoč in podporo že v vrtcu. Pomembno je, da začnemo 

čim bolj zgodaj, takoj, ko opazimo primanjkljaje, saj le tako lahko zagotovimo učinkovito 

pomoč in podporo. Z ustreznimi oblikami pomoči in podpore že v vrtcu lahko zmanjšamo 

obseg težav, ki vplivajo na nadaljnje vzgojno-izobraževalne potrebe. 

 

V. Bužan (2013, str. 7) zgodnjo obravnavo opredeljuje kot »temelj uspešnega razvoja vsakega 

otroka«. Prav tako poudarja, da je zgodnja obravnava pomembna tako za posameznika kot za 

družbo, v kateri živi.  

 

Zgodnja obravnava obsega tri ravni delovanja oz. preventive, in sicer primarno, sekundarno in 

terciarno preventivo. Primarna preventiva je usmerjena predvsem na preprečevanja nastanka 

težav, zmanjšuje dejavnike, ki pogojujejo težave. Sem sodijo različne strategije ozaveščanja 

ljudi, zdravstvena nega, ki je namenjena tako otrokom kot tudi celotni družini, različne 

strategije za zmanjševanje nevarnosti povzročiteljev motnje itd. Sekundarna preventiva je 

usmerjena predvsem na zmanjševanje že obstoječih težav in v preprečevanje dodatnih, 

resnejših težav. Terciarna raven pa je usmerjena na zmanjševanje posledic že obstoječih 

težav, na preprečevanje ponavljanja težav, na zmanjševanje komplikacij in problemov, ki jih 

težava povzroči (Lipec Stopar in Žgur, 2013; Opara, 2016). 

 

Zgodnja obravnava je nujna pri otrocih s posebnimi potrebami od rojstva pa vse do 6. leta 

starosti, ko otrok vstopi v šolo (Nojič, 2013). V tem času se pri otrocih pojavljajo hitre 

količinske in kakovostne spremembe v razvoju, ki se povezujejo z nevrološkim razvojem 

(Globačnik, 2012). V obdobju od 3 do 6 let naj bi se že začele izobraževalne in 

rehabilitacijske intervencije, pri 3 letih lahko otroka tudi usmerimo v eno izmed skupin otrok 

s posebnimi potrebami (Globačnik, 2012; Košir idr., 2011).  

 

Različni avtorji poudarjajo pomembne glavne cilje zgodnje obravnave; spodbujanje 

otrokovega zdravja, razvijanje otrokovih sposobnosti, zmanjševanje razvojnih zaostankov, 

blaženje primanjkljajev, preprečevanje ali zmanjševanje poslabšanja primanjkljajev in 

spodbujanje družine ter različne oblike pomoči družinam (Globačnik, 2012). Zagotoviti je 

treba, da se spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost družine, hkrati pa spodbudi 

socialna vključenost tako otroka kot družine (Soriano in Kyriazopoulou, 2005–2010). Z 

zgodnjo obravnavo naj bi pri predšolskem otroku pred vstopom v šolo zmanjšali psihološke, 

kognitivne, čustvene in druge ovire (Globačnik, 2012).  

 

Pri zgodnji obravnavi so pomembna nekatera temeljna načela, kot so krajevna bližina, 

dostopnost, cenovna dostopnost, raznolikost služb in storitev, interdisciplinarno in timsko 

delo. Pri zgodnji obravnavi je tako treba zagotoviti pomoč in podporo družinam ter otroku 

čimprej in čim bližje njihovi lokalni skupnosti, pomoč pa naj bi bila brezplačna ali pa 

cenovno dostopna. Pri delu naj bi se povezovali strokovnjaki iz različnih strok, vključevali naj 

bi se strokovnjaki s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. Pomembno je tudi timsko 

delo, ki pa ne vključuje zgolj strokovnih delavcev, ampak tudi starše otrok (Globačnik, 2012; 

Soriano in Kyriazopoulou, 2005–2010). V timsko delo se vključujejo zdravstveno, socialno in 
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izobraževalno področje ter druga področja in službe, vendar v Sloveniji vloge in odgovornosti 

posameznih služb niso dobro definirane (Soriano in Kyriazopoulou, 2005–2010). Zajema 

torej celovit in interdiciplinarni pristop (Košir idr., 2011). V proces se vključujejo tako starši, 

širša družina, kot tudi strokovnjaki in širše okolje, v katero je otrok vključen (vrtec) 

(Globačnik, 2012). V zgodnjo obravnavo so zajeti diagnostika, pomoč in svetovanje družini 

ter strokovnim delavcem, hkrati pa tudi spremljanje in evalvacija učinkov (Košir idr., 2011).  

 

Z zgodnjim odkrivanjem zagotovimo ustrezno podporo in pomoč tudi otrokovi družini. 

Družina oz. družinsko okolje je tisto, ki mora otroku zagotoviti ustrezne pogoje učenja, 

prilagojene njegovim posebnim potrebam in posebnostim. Družina je tista, ki otroku v prvih 

letih življenja ponudi spodbude za učenje (Kastelic in Lipec Stopar, 2013). V Sloveniji pomoč 

in podora družinam nista jasno opredeljeni in sta po mnenju strokovnjakov nezadostni 

(Soriano in Kyriazopoulou, 2005–2010). 

 

Podpora in pomoč otroku s posebnimi potrebami morata biti organizirani in sistematični, kar 

pomeni, da morata potekati čim bolj zgodaj, čim bolj fleksibilno, biti morata čim manj 

obremenjujoči za vzgojitelja kot tudi za otroka ter morata biti optimalno učinkoviti. Pomoč in 

podpora naj bosta čim bolj fleksibilni, na začetku nekoliko bolj intenzivni in dlje trajajoči, 

kasneje pa krajši in v daljših obdobjih. Celoten sistem podpore in pomoči naj bo čim bližje 

otroku in vzgojitelju, poteka naj v skupini, otrok naj sodeluje pri dejavnostih, ki jih izvajajo 

drugi vrstniki. Če želimo, da bosta podpora in pomoč učinkoviti, moramo ustrezno oceniti 

potrebno količino pomoči, pogosto preverjati učinkovitost, sproti pa prilagajati cilje, metode 

in pristope (Dens, 2004, v Kavkler, 2007a).  

 

V predšolskem obdobju so zato pomembne učne izkušnje, s katerimi minimaliziramo ali celo 

preprečimo primanjkljaje otroka. Z zgodnjo obravnavo tako zagotovimo boljše funkcioniranje 

otroka s posebnimi potrebami (Kralj Pušnik, 2013). Z vključitvijo otroka v ustrezen program 

omogočimo optimalen razvoj sposobnosti otroka, odpravljamo težave in razvijamo meta 

kognitivne sposobnosti, s tem pa lahko preprečimo kasnejše težave v šoli (Vizjak Kure, 

2005). 

 

Zgodnja obravnava je zakonsko določena. V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov 

(2010, 12. člen) se otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem oz. skrbnikom zagotovi 

zgodnja in večdisciplinarna obravnava glede na posebne potrebe posameznika. Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pa je uvedel svetovalno storitev, ki je 

namenjena vsem otrokom s posebnimi potrebami, tudi tistim, ki niso usmerjeni.  

 

Strokovni delavci moramo z zgodnjo obravnavo, s pravočasnim zaznavanjem ter izvajanjem 

pomoči in podpore tako otroku kot družini pomagati, zmanjšati nastale primanjkljaje in jih 

omiliti ter omogočiti otrokov optimalen razvoj. Osebam s posebnimi potrebami moramo z 

ustrezno zgodnjo obravnavo omogočiti čim boljše vključevanje v družbo in pripravo na 

samostojno življenje.  
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3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Skupina otrok s posebnimi potrebami je zelo heterogena in obsega širok kontinuum otrok s 

posebnimi potrebami. Z zgodnjo obravnavo se že v predšolskem obdobju otroke s posebnimi 

potrebami usmeri ter se jim tako zagotovi celotno pomoč in podporo, ki omogoča optimalen 

razvoj otroka. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje naslednje skupine otrok s 

posebnimi potrebami: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 otroci z avtističnimi motnjami, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

V obdobju predšolske vzgoje se otroci s posebnimi potrebami vključujejo v redne programe 

vzgoje in izobraževanja, poleg teh pa imamo v Sloveniji programe s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo ter posebne programe vzgoje in izobraževanja (Košir idr., 

2011). Prednost pri vključevanju v vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so financirane iz 

javnih sredstev, imajo otroci s posebnimi potrebami (Marjanovič Umek, Ferkonja Peklaj, 

Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011).  

 

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (2013) se v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo lahko vključijo: 

 otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci z avtističnimi motnjami. 

 

Otroci s posebnimi potrebami, vključeni v redne oddelke vrtca, imajo kognitivne in druge 

potenciale za uspešno šolanje v rednih programih, vendar pa imajo primanjkljaje, ovire oz. 

motnje, zaradi katerih potrebujejo prilagoditve pri izvajanju programa in dodatno strokovno 

pomoč (Opara, 2015). 
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Tabela 1: Otroci s posebnimi potrebami, vključeni v programe predšolske vzgoje in izobraževanja v vrtcih za 

šolsko leto 2015/2016 

 Število otrok 

Program 

 

Vrsta primanjkljaja 

Program za predšolske 

otroke s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo 

Prilagojen program 

Gluhi in naglušni otroci ter otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami 

521 53 

Gibalno ovirani 110 7 

Otroci z motnjami v duševnem 

razvoju 

88 43 

Slepi in slabovidni 16 4 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 

45 0 

Dolgotrajno bolni otroci 124 4 

Otroci z več motnjami 234 130 

Vsi otroci s posebnimi potrebami 1.138 241 

Vsi otroci, vključeni v oddelke 

vzgoje in izobraževanja 

83.657 

 

V redne oddelke vzgoje in izobraževanje je bilo v šolskem letu 2015/2016 vključenih 83.657 

otrok, od tega kar 1.138 otrok s posebnimi potrebami, kar predstavlja 1,36 % vseh vključenih. 

Od tega je bilo 521 otrok (45,8 %), ki so opredeljeni kot otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter gluhi in naglušni, gibalno oviranih otrok pa je bilo 110 (9,7 %) (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2017). 

 

V zadnjih letih se število otrok, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe vzgoje in 

izobraževanja, povečuje. V svojem magistrskem delu sem v vzorec vključila otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirane otroke. V ta namen bom v nadaljevanju 

podrobneje izpostavila značilnosti in potrebne prilagoditve za ti dve skupini otrok s posebnimi 

potrebami.  

3.1 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI PRIMANJKLJAJI  

Če ima otrok razvit ustrezen obseg svojega govornega izražanja, potem govor vsakodnevno 

uporablja v socialnih stikih, z njim lahko izrazi svoje želje, osebe v njegovi okolici pa ga 

ustrezno razumejo (Grilc, 2014).  

 

Otroci imajo težave pri ustvarjanju, razumevanju in na sploh govornem izražanju. Težave 

imajo pri smiselni uporabi govora, komunikacije, težave se pojavljajo pri govornem izražanju 

in pri uporabi jezika (Kesič Dimic, 2010; Nemec in Kranjc, 2011; Skamič idr., 2015). Otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami pri prenašanju informacij potrebujejo več pomoči kot njihovi 

vrstniki. Težave lahko vplivajo na njihovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje (Skamič 
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idr., 2015). Težave na področju govora in jezika bistveno odstopajo od pričakovanih 

zmožnosti glede na otrokovo kronološko starost in otrokove neverbalne sposobnosti, pri 

čemer pa so nebesedne sposobnosti večinoma boljše od besednih (Nemec in Kranjc, 2011; 

Skamič idr., 2015).  

 

Razvoj govora in jezika je odvisen od različnih notranjih oz. fizioloških dejavnikov in 

zunanjih dejavnikov; socialnih in socioloških. Vsi ti dejavniki vplivajo na to, da otrok 

spregovori in se govorno naprej razvija (Grilc, 2014). 

 

Za opredelitev otrok z govorno-jezikovimi motnjami je pomembno, da govorno-jezikovna 

motnja vpliva na njihovo delovanje in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem delu (Skamič idr., 

2015). V skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami tako uvrščamo otroke z lažjimi, 

zmernimi, težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (Kolenec, 2016; Skamič idr., 

2015):  

 

 Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave vsaj na enem od področij 

pragmatike, semantike, sintakse, fonologije, artikulacije ali fluentnosti govora. 

Razumejo jezik enako kot njihovi vrstniki, vendar pa je razumljivost govora 

zmanjšana zaradi izpuščanja glasov, nadomeščanja, popačenja, neustreznega ritma, 

tempa in hitrosti govora. Z govorom otrok učinkovito sporoča in prenaša informacije, 

vendar pa pri tem potrebuje nekoliko več spodbud in pomoči. Zaradi tovrstnih težav in 

primanjkljajev na govornem področju lahko imajo otroci težave pri socialnem 

vključevanju v skupino. 

 

 Komunikacija otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami je pomembno slabša 

od njihovih vrstnikov. Slabše razumejo jezik, razumljivost govora je zmanjšana zaradi 

nadomeščanja, popačenja, izpuščanja glasov in zlogov, izpuščajo besede, besede 

neustrezno rabijo, besedišče je skromnejše, sintaksa je neustrezna, povedi so krajše, 

pojavlja se zaostanek v fonološkem razvoju, neustrezni so ritem, tempo in hitrost 

govora. Učinkovito komunicirajo le z znanimi ljudmi, pri govoru si lahko pomagajo z 

dopolnilno ali nadomestno komunikacijo. V predšolskem obdobju tako ti otroci 

potrebujejo pomoč in podporo pri usvajanju jezika in komunikacije, pri razumevanju, 

izražanju in smiselni rabi govora. 

 

 Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo omejeno komunikacijo z 

ostalimi vrstniki. Težave se pojavljajo zaradi slabše razvitih sociopragmatičnih veščin, 

nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več glasov in zlogov, neustrezno uporabljajo 

besede, besede izpuščajo, težave imajo s priklicem besed, besedišče je slabše razvito, 

težave imajo v motorični realizaciji govora, z neustrezno skladnjo, povedi so okrnjene 

in poenostavljene, pojavlja se zaostanek v fonološkem razvoju, ritem, tempo in hitrost 

govora niso ustrezni. Učinkovito se sporazumevajo le z osebami iz bližnje okolice, pri 

govoru večinoma uporabljajo geste, posamezne glasove ali kratke povedi, pri govoru 

uporablja nadomestno komunikacijo. 

 

 Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo velike težave pri komunikaciji 

tako z vrstniki kot z odraslimi. Razumevanje besed in fraz je omejeno le na znane 

okoliščine in na osebe iz bližnje okolice. Za sprejemanje govora potrebujejo veliko 

konkretnih pripomočkov, govor druge osebe mora biti poenostavljen. Z drugimi 

govorno ne komunicirajo, govor je nerazumljiv. Nujna je uporaba nadomestne 

komunikacije, ki jo uporabljajo v vsakodnevnih situacijah. 
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S. Janežič (2011) navaja, da imajo otroci poleg težav z govorom slabše razvito tudi prostorsko 

orientacijo, slabo diferencirano prednostno roko, šibka je tudi groba in fina motorika. Zaradi 

slabšega govornega izražanja imajo težave pri socialnem prilagajanju in normalnem 

psihičnem razvoju (Grilc, 2014). 

 

Otroci z govorno-jezikovnimi težavami pozno razvijejo prve besede, zaradi česar je praviloma 

slabši besedni zaklad, pri govoru uporabljajo preprostejše in krajše povedi, vrstni red v povedi 

je neobičajen, zamenjujejo ali izpuščajo zloge v besedah ali pa se ponavljajo. Zaradi napak v 

izgovorjavi je govor lahko nerazumljiv, počasnejša sta poimenovanje in priklic besed, težave 

lahko imajo z razumevanjem navodil in vprašanj (Archibald, Oram Cardy, Joanisse in Ansari, 

2013; Grilc, 2014). Slabši besedni zaklad lahko vpliva na razumevanje matematičnih besed, 

pojmov in konceptov, nekatere pojme si lahko zapomnijo drugače in jih zaradi tega ne 

poimenujejo pravilno (Speake, 2012).  

 

Govorno-jezikovne težave vplivajo na razvoj občutka za števila in količine (Evans in Ullman, 

2016). Otroci imajo težave z razumevanjem količinskih in številskih odnosov, slabše razvit 

imajo občutek za ocenjevanje števila predmetov v skupini in primerjanje količin med seboj 

(Archibald idr., 2013). Težave na področju prostorske orientacije lahko posledično vplivajo 

tudi na sistematično štetje predmetov, prav tako lahko ti primanjkljaji vplivajo na 

razumevanje prostorskih pojmov, saj odnosi med predmeti niso vedno isti (npr. pred/za). 

Težave imajo z generalizacijo tovrstnih pojmov in konceptov, težave imajo tudi pri zapisu 

števil, kako jih zapisati in kako jih pravilno obrniti (Speake, 2012). Pri otrocih se pogosto 

pojavljajo tudi težave s prepoznavanjem in z imenovanjem simbolov (Archibald idr., 2013). 

 

Grobomotorične spretnosti so podlaga za govorni razvoj. Če so otroci motorično bolj spretni, 

bodo ugodnejše tudi razmere za govorni razvoj (Grilc, 2014). Prav na področju grobe in fine 

motorike pa pri otrocih z govorno-jezikovnimi težavami prihaja do odstopanj v primerjavi z 

vrstniki (Vizjak Kure, 2005). 

 

Šibki sta pozornost in koncentracija, težave se pojavljajo tudi pri priklicu informacij iz 

spomina in uporabi naučenega, ker pa zaradi govornih težav ne morejo ustrezno izraziti svojih 

želja in potreb, lahko imajo še dodatne čustvene težave in težave na področju socializacije 

(Vizjak Kure, 2005). 

3.2 GIBALNO OVIRANI OTROCI  

Gibalno ovirani otroci imajo zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja zmanjšane zmožnosti gibanja (Logar, Jones, Žgur, 

Andlovic in Groleger Sršen, 2015).  

 

V skupino gibalno oviranih otrok uvrščamo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno 

oviranostjo (Logar idr., 2015).  

 

 Otroci z lažjo gibalno oviranostjo imajo zmanjšane sposobnosti na področju gibanja. 

Hodijo samostojno, težave lahko imajo pri daljši hoji po neravnem terenu, pri teku, 

slabša je koordinacija gibanja, težave imajo z ravnotežjem, pri opravilih, ki zahtevajo 

spretnosti rok, pojavljajo pa se lahko tudi lažje motnje senzorne integracije. V 

vsakodnevnem življenju ne potrebujejo pripomočkov za gibanje. 
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 Otroci z zmerno gibalno oviranostjo imajo zmerno zmanjšane zmožnosti na področju 

gibanja, pri svojem gibanju potrebujejo pripomočke kot so ortoze, bergle in posebni 

čevlji. Samostojno hodijo, prehodijo lahko tudi krajše razdalje, pri hoji po neravnem 

terenu so počasnejši, potrebujejo nadzor odrasle osebe, pomoč potrebuje tudi pri hoji 

po stopnicah, spretnost rok je zmanjšana, večinoma je uporabna le ena roka, pojavljajo 

se tudi zmerne motnje senzorne integracije. 

 

 Otroci s težjo gibalno oviranostjo imajo zelo zmanjšane sposobnosti na področju 

gibanja, pri gibanju uporabljajo ortozo ali hoduljo, za premagovanje večjih razdalj pa 

potrebujejo voziček na ročni ali elektromotorni pogon ali pa prilagojeno kolo. Pri 

gibanju potrebujejo nadzor odrasle osebe. Otrok lahko stoji na nogah, s pripomočki 

lahko prehodi krajšo razdaljo, hoje po stopnicah ne zmore, njegova hoja ni 

funkcionalna. Težave se pojavljajo tudi pri orientaciji po prostoru, zmanjšane so 

grobomotorične in finomotorične spretnosti rok, zaradi česar je odvisen od odrasle 

osebe, lahko ima težave na področju senzorne integracije. Za uspešno komunikacijo 

potrebuje redne logopedske obravnave.  

 

 Otroci s težko gibalno oviranostjo so popolnoma odvisni od druge osebe. Samostojno 

gibanje brez elektromotornega vozička ni možno. Gibi rok so le malo funkcionalni, 

pojavljajo se hude motnje zaznavanja in občutenja, težave imajo na področju 

orientacije in senzorne integracije. Delno se hranijo sami, drugače potrebujejo pomoč, 

zaradi česar lahko imajo zagotovljene posebne prilagoditve hranjenja s pomočjo sonde 

ali gastrostome. Delno lahko pomagajo pri osnovnih dnevnih opravilih.  

 

Čigon, Kranjc in Vidmar (2011) navajajo, da imajo gibalno ovirani otroci težave na več 

področjih: 

 vidno in slušno zaznavanje,  

 orientacija (v prostoru, smeri, na telesu, na ploskvi in v času), 

 slabši spomin, 

 kratkotrajna pozornost in koncentracija, 

 šibka motivacija in vztrajnost za delo, 

 lahko se pojavljajo tudi motnje v čustvenem razvoju, 

 pojavljajo se psihosomatske težave. 

 

Poleg vseh prisotnih težav lahko imajo motnje v enem ali več psiholoških procesih, težave se 

lahko pojavljajo v razumevanju jezika, zmanjšana je lahko sposobnost poslušanja, mišljenja, 

govora, sklepanja in izgovorjave glasov. Nenazadnje se lahko pojavijo tudi težave na 

področju matematičnih procesov in grafomotorike, saj je ta šibka (Žgur, 2011). 

 

Gibalno ovirani otroci imajo manj gibalnih izkušenj, zaradi česar se kažejo tudi omejitve pri 

pridobivanju matematičnih predstav in pojmov. Zaradi pomanjkljivih izkušenj se pri teh 

otrocih lahko upočasni celotno matematično izražanje. Otroci izkušnje večinoma pridobivajo 

z manipulacijo s predmeti, medtem ko jih zlagajo, prelagajo, primerjajo, merijo, razvrščajo, 

prijemajo, odlagajo, vstavljajo itd., pri gibalno oviranih otrocih pa je teh izkušenj večinoma 

manj. Zaradi pomanjkanja izkušenj otroci potrebujejo več časa za igro, v kateri spoznavajo 

lastnosti predmetov (oblika, velikost, barva itd.), dodajajo, prepoznavajo podobnosti in 

razlike, štejejo, razvrščajo, klasificirajo, dodajajo in odvzemajo, ugotavljajo velikostne in 

prostorske odnose, razmerja (Čas, Kastelic in Šter, 2003).  
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Otroci s posebnimi potrebami so vedno več vključeni v programe predšolske vzgoje s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ti otroci predstavljajo izredno 

raznoliko in heterogeno skupino. Vsak otrok je individuum, ima svoje interese, spretnosti, 

močna in šibka področja ter primanjkljaje. Z znanjem o posameznih primanjkljajih lahko 

strokovni delavci otrokom nudimo ustrezno, celovito pomoč in podporo, s katerima bomo 

zagotovili razvoj otrok na različnih področjih.  
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4 PRILAGODITVE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI ZA OTROKE Z 

GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI IN GIBALNO OVIRANE 

OTROKE 

»Vsak je genialen, vendar če boste ribo sodili po njenih zmožnostih plezanja  

na drevo, bo celo življenje živela v prepričanju, da je neumna.« 

(Albert Einstein) 

 

Vsak otrok potrebuje posebne prilagoditve in/ali tudi pripomočke pri izvajanju dejavnosti. Pri 

otrocih s posebnimi potrebami pa moramo zaradi specifičnih potreb in primanjkljajev biti še 

toliko bolj pozorni, da jim zagotovimo ustrezne pogoje, s katerimi bodo lahko premostili 

svoje težave.  

 

Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca moramo otroku 

omogočiti, da bo razvil svoje potenciale in zmožnosti. Ravno zaradi tega je pomembno, da 

prilagodimo pogoje in zagotovimo ustrezne načine dela, ki bodo otrokom omogočali 

optimalen razvoj (Nemec in Kranjc, 2011). Vse dejavnosti naj bodo prilagojene različnim 

posebnim potrebam otrok, izhajati morajo iz otrokovih izkušenj in znanj, upoštevati pa 

moramo tudi zmožnosti in interese otrok (Hodnik Čadež, 2002; Videmšek in Kovač, 2001). 

 

V predšolskem obdobju lahko otroku prilagodimo (Kavkler, 2002): 

 okolje (fizična ureditev prostora: odstranitev arhitekturnih ovir, omogočanje dodatne 

osvetlitve ipd.), 

 učne metode in oblike (aktivno in sodelovalno učenje, učenje strategij za reševanje 

problemov, zmanjšamo število nepomembnih informacij, razdelitev kompleksnejših 

nalog na manjše dele, učenje in sprejemanje informacij po različnih komunikacijskih 

poteh ipd.), 

 učne vsebine (količino in zahtevnost vsebin prilagajamo glede na zmožnosti in 

sposobnosti otrok), 

 učna gradiva, učne in tehnične pripomočke (ozvočenje, povečan tisk, gradivo v 

Braillovi pisavi, računalnik ipd.).  

 

Zaradi narave magistrskega dela in vzorca otrok, ki so vključeni v trening, je treba v celoti 

upoštevati in izvajati prilagoditve, ki so pomembne za razvoj občutka za števila in količine. 

 

G. Jiménez-Fernández (2016) je povzela različne avtorje in predlaga nekatere pomembne 

strategije in prilagoditve pri razvijanju občutka za števila in količine: 

 navodila naj bodo podana na verbalen način ob demonstraciji, 

 nadaljnje znanje naj temelji na že usvojenih vsebinah, 

 multisenzoren pristop, 

 učenje naj poteka v zaporedju, od konkretnega k abstraktnem, 

 vključevanje vaj, s katerimi bo otrok razvijal spretnosti v različnih situacijah, 

 naloge naj bodo individualizirane in prilagojene glede na posebne potrebe 

posameznika, 

 dodaten čas za učenje in reševanje matematičnih nalog tako doma kot tudi v vrtcu. 

 

Dejavnosti in aktivnosti v vrtcu naj se razlikujejo glede na cilj, vsebino, trajanje, prostor in 

vlogo otroka. Dejavnosti naj bodo usmerjene na različna področja otrokovega razvoja, otrok 

naj rokuje z različnimi materiali in pripomočki, časovno lahko dejavnosti omejimo na nekaj 
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minut ali na celo dopoldne, otrok naj bo aktiven v vseh okoljih, dejavnosti v skupini pa so 

lahko vodene ali spontane (Videmšek in Kovač, 2001). 

 

Upoštevati moramo ustrezne prilagoditve, dosledni pa moramo biti tudi pri naslednjih načelih; 

učenje naj vedno poteka prek igre, v kateri so otroci aktivni, pri otrocih, ki še ne znajo šteti, je 

veliko več pozornosti treba nameniti razumevanju in utrjevanju matematičnih pojmov (več/ 

manj, daljši/krajši ipd.). Če je mogoče, pri poučevanju uporabljajte čim več gibanja, 

poučevanje naj vedno poteka s pomočjo konkretnih materialov, šele ko otroci usvojijo znanje, 

preidite na slikovni material. Poučevanje matematike vedno povežite z ostalimi področji 

otrokovega razvoja (govor in jezik, motorika ipd.), znanje povezujte z otrokovimi izkušnjami 

v vsakdanjem življenju, učite postopoma, vedno prehajajte od lažje k težjim nalogam (Jelenc 

in Novljan, 2001). Spontane dejavnosti v vrtcu naj otroku omogočijo, da sam išče rešitve, pri 

tem pa uporablja usvojena matematična spoznanja (Čas, Kastelic in Šter, 2003).  

 

Otroci s posebnimi potrebami za uspešno vključevanje pri izvajanju dejavnosti potrebujejo 

nekatere splošne prilagoditve, ki lahko veljajo za vse otroke, pri katerih opažamo težave. Z 

ustreznimi oblikami pomoči in podpore bomo otrokom omogočili, da so pri izvajanju 

dejavnosti uspešni, s tem pa bomo krepili zaupanje vase, v lastne zmožnosti in tako gradili 

pozitivno samopodobo.  

 

Vsaka od skupin otrok s posebnimi potrebami potrebuje specifične prilagoditve pri izvajanju 

dejavnosti. Zaradi teme magistrskega dela in vzorca otrok, vključenih v trening, bom 

podrobneje izpostavila prilagoditve, ki so potrebne za otroke z govorno-jezikovnimi 

primanjkljaji in gibalno ovirane otroke.  

4.1 PRILAGODITVE ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI 

PRIMANJKLJAJI 

Otroci z govorno-jezikovnimi primanjkljaji imajo lahko različne težave, ki pa vplivajo na 

napredovanje na področju matematičnih spretnosti (Speake, 2003). Težave na področju 

govora in jezika ter matematične težave se zelo pogosto pojavljajo sočasno (Moll, Snowling, 

Gobel in Hulme, 2015). 

 

Razumevanje in uporaba matematičnega jezika vplivata na uspeh otrok pri matematiki. 

Jezikovne težave se pri matematiki pojavljajo predvsem pri razumevanju in uporabi 

matematičnih pojmov, otroci pa imajo težave tudi na področju časovne in prostorske 

orientacije (Jelenc in Novljan, 2001). Ti otroci imajo pogosto težave tudi s počasnejšim ali z 

neučinkovitim procesiranjem slušnih informacij, zaradi česar potrebujejo dalj časa, da 

predelajo slušne informacije, šele nato podajo odgovor (Speake, 2012). 

 

Grobomotorične spretnosti so osnova za govorni razvoj, zato moramo pri delu z otroci 

upoštevati tudi časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in prilagoditve izvajanja področij 

dejavnosti, ki so potrebne tako za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami kot gibalno ovirane 

otroke (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Speake, 2012). 

 

Pri delu otroku omogočimo ustrezne časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in 

prilagoditve izvajanja področij dejavnosti (Čas, Kastelic in Šter, 2003).  

Pri dejavnostih morajo otroci imeti dovolj časa za umirjeno komunikacijo. Odrasli otroku 

omogočijo dovolj časa, da pove do konca, počakajo na njegov odgovor, pri pridobivanju 

novih vsebin naj odrasli govorijo počasi in razločno, po potrebi otroku nudijo dodatno 
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razlago, na različne načine, otroku nudijo tudi več ponovitev, uporabljajo naj vizualno oporo 

(konkretni predmeti, slike, fotografije, videoposnetki, simboli). Pri delu naj otroku omogočijo 

dovolj časa, preden preidejo z ene dejavnosti na drugo, naj otroku povedo, koliko časa še ima, 

in mu zato ponudijo konkretno oporo, npr. peščeno uro (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Kesič 

Dimic, 2010; Speake, 2012; Žagar, 2012). 

 

Pri dejavnostih naj bo otrok blizu vzgojitelja oz. odrasle osebe, če je mogoče, naj vzgojitelj 

zagotovi dejavnosti v manjših in mirnejših skupinah (Kesič Dimic, 2010; Speake, 2012). 

 

V oddelku je treba ustvariti prijetno in umirjeno klimo, pri dajanju navodil in pogovoru z 

otrokom vzpostaviti očesni stik, sproti preverjati otrokovo razumevanje, pri delu uporabljati 

enostaven jezik, brez parafraziranja ali prenesenih pomenov. V komunikaciji je treba 

omogočiti mirno okolje, pri dejavnostih pa uporabljati avdiovizualna sredstva. Odrasli naj 

otroku dajejo ustrezne vzpodbude, pri delu uporabljajo multisenzoren material, otroke učijo 

prek izkušenj. V vseh situacijah naj odrasli pri otroku razvijajo motoriko govoril (pihanje, 

izpihovanje, vsrkavanje, lizanje ipd.), komunikacijo naj prilagodijo otrokovim 

komunikacijskim sposobnostim, besedišče pa njegovim sposobnostim. Otroka naj kljub 

primanjkljaju spodbujajo k besedni komunikaciji in da sodeluje v komunikaciji z ostalimi 

vrstniki (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Kesič Dimic, 2010; Speake, 2012; Žagar, 2012). 

4.2 PRILAGODITVE ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE 

Zaradi pomanjkljivih čutno-gibalnih izkušenj, ki jih gibalno ovirani otroci ne morejo pridobiti 

prek gibanja, se pri teh otrocih kažejo težave predvsem na področju senzorne integracije, saj 

živčni sistem ne deluje kot celota. Posledično so slabše razvite sposobnosti koncentracije, 

organizacije, samokontrole, samozaupanja in samospoštovanja, abstraktnega mišljenja, 

šolskega učenja, specializacije obeh strani možganov in telesa ter težave pri organizaciji 

svojih odgovorov (Čigon, Kranjc in Vidmar, 2011; Diane Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 

2001). 

 

Pri gibalno oviranih otrocih se kot posledica gibalne motnje pogosto pojavljajo tudi govorno-

jezikovne težave (Nemec in Kranjc, 2011). Otroku pri delu zato omogočimo ustrezne časovne 

prilagoditve, prilagoditve prostora in izvajanja področij dejavnosti, ki so potrebne tako za 

gibalno ovirane otroke kot tudi za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (Čas, Kastelic in 

Šter, 2003). 

 

Pri izvajanju gibalnih dejavnosti omogočite več časa za pripravo in izvajanje dejavnosti, otrok 

naj se čim bolj samostojno pripravi na izvajanje dejavnosti, zato mu omogočite dovolj časa, 

predvidite, da bo otrok potreboval dalj časa za dokončanje aktivnosti, več časa omogočite za 

izvajanje gibalnih in grafomotoričnih aktivnosti, na splošno vsaj za 50 % več časa pri 

izvajanju vseh aktivnosti. Otroku predvsem več časa omogočite med gibalnimi aktivnostmi, 

odmori naj bodo pogostejši, večji poudarek naj bo na kakovosti nalog in ne njihovi količini, 

omogočite dovolj časa, da otrok poda odgovor (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Čigon, Kranjc in 

Vidmar, 2011; Kesič Dimic, 2010; Diane Klein, Cook in Richardson-Gibbs, 2001). 

 

Otroku omogočite nemoteno mobilnost v igralnici, po potrebi ima otrok prilagojen delovni 

prostor (miza, stol, pisalo, itd.), po potrebi naj uporablja prilagojene ortopedske pripomočke, 

prilagojen naj bo didaktični material. Otroku omogočite nemoten dostop do vseh 

pripomočkov v skupini, igralni kotički in ustvarjalni pripomočki naj bodo otroku dosegljivi, 

pri fizičnem premagovanju ovir naj otroku pomaga odrasla oseba. Otroku omogočite delovno 
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površino, ki je pod kotom in ne drsi. Pri delu naj otrok vedno sedi spredaj, čim bližje učitelju. 

Pri grafomotoričnih nalogah naj imajo otroci prilagojena pisala, didaktični listi naj bodo 

večjih formatov, pri delu naj po potrebi uporabljajo tehnične pripomočke, kot so računalniki 

in sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Omogočite jim veliko možnosti 

gibanja v naravi (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Čigon, Kranjc in Vidmar, 2011; Kesič Dimic, 

2010; Logar idr., 2015). 

 

Pri komunikaciji otroka vedno pokličite po imenu, pogovor z njim naj vedno poteka v višini 

njegovih oči, ostale otroke spodbudite in jih poučite o načinih in oblikah pomoči, ki jih lahko 

nudijo gibalno oviranemu otroku. V vsakodnevnih dejavnostih odrasli otroku omogočite 

ustrezne prilagoditve, pri izvajanju različnih gibalnih dejavnosti naj bo otrok čim bolj 

samostojen, ves čas pa naj ima na voljo tudi spremljevalca. Pri delu naj gibalno oviranemu 

otroku pomagajo tudi vrstniki, upoštevajte otrokove želje in interese, pri delu uporabljajte 

različne igrače in pripomočke, s katerimi lahko razvijate senzomotorične sposobnosti otrok. 

Uporabljajte multisenzoren način poučevanja, po potrebi otroku ponudite fizično 

demonstracijo. Otroku omogočite priložnosti za igro, ob kateri bo spoznaval lastnosti 

predmetov in razvijal osnovne matematične koncepte. Zahtevne in obsežne naloge razdelite 

na manjše dele oz. enote, navodila naj bodo kratka in jasna, delovni listi in naloge naj bodo 

individualizirani. Sproti preverjajte razumevanje navodil, dodatno pomoč namenite učenju 

socialnih veščin in vključevanju v skupino otrok. Otroka spodbujajte, da sodeluje pri vseh 

načrtovanih dejavnostih. Otroku se po potrebi dodeli stalni spremljevalec, ki mu pomaga pri 

manevriranju po prostoru in organizaciji dela (Čas, Kastelic in Šter, 2003; Čigon, Kranjc in 

Vidmar, 2011; Kesič Dimic, 2010; Logar idr., 2015). 

 

Če želimo, da se otroci s posebnimi potrebami vključujejo v dejavnosti in aktivnosti, ki jih 

ponudimo, moramo večji poudarek nameniti različnim področij prilagoditev. Pomembno je, 

da upoštevamo specifične primanjkljaje skupin otrok s posebnimi potrebami in jim s 

prilagoditvami omogočimo čim uspešnejše in samostojnejše vključevanje v vsakodnevne 

dejavnosti v skupini.   
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5 OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 

»Koliko žlic potrebuješ?« 

»Koliko korakov je do cilja?« 

»Pri desetih letih sem visok 140 cm, koliko bom pri dvajsetih?« 

»Koliko časa potrebujem, da prevozim 50 km do Ljubljane?«  

 

Vsi odgovori na zastavljena vprašanja, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju, so odvisni od 

razvoja občutka za števila in količine. S. Griffin (2004a, str. 173) pravi, da je »občutek za 

števila in količine lahko prepoznati, vendar težko opredeliti in posledično poučevati«.  

 

Občutek za števila in količine je vsakodnevno prisoten v življenju vseh ljudi. Otroci občutek 

za števila in količine razvijajo v vsakdanjih situacijah, ko ugotavljajo, česa je več/manj, 

preštevajo in se pogovarjajo. Znanje nadgrajujejo v šoli, ko se matematične vsebine in 

izkušnje večajo, razumevajo računske operacije in spoznavajo matematična dejstva. V 

vsakdanjem življenju pa se z občutkom za števila in količine srečamo tudi odrasli, ko 

zaokrožujemo cene pri nakupovanju, ko razmišljamo, koliko časa bomo potrebovali do cilja, 

ko režemo torto na določeno število kosov ipd. (Fennell, 2008). 

 

Slabše razvit občutek za števila in količine v predšolskem obdobju napoveduje kasnejše učne 

težave na področju matematike (Jiménez-Fernández, 2016). Z vstopom v šolo morajo biti 

otroci matematično dobro opremljeni. Otroci, ki imajo slabo predznanje, se med šolanjem 

soočajo s težavami na področju matematike (Fritz, Ehlert in Balzer, 2013). 

 

Težave na matematičnem področju se kažejo že v vrtcu (Berch, 2005). Dehaene (1997) meni, 

da lahko otroci z enakimi sposobnostmi postanejo zelo uspešni ali pa manj uspešni pri 

usvajanju številskih in količinskih predstav glede na to, ali imajo matematične vsebini radi ali 

pa jih ne marajo. Pozitivno ali pa na drugi strani negativno naravnanost do matematičnih 

vsebin razvijajo starši in strokovni delavci, ki delajo z otrokom (prav tam).  

 

Strokovnjaki so različnih mnenj glede izvora občutka za števila in količine. Nekateri menijo, 

da je to del naše genske danosti, drugi pa menijo, da občutek za števila in količine pridobimo 

iz izkušenj (Berch, 2005). Občutek za števila in količine ne temelji zgolj na pridobivanju 

izkušenj in učenju, ampak naj bi bil vrojen (Bregant, 2014). T. Bregant (2014) navaja, da naj 

bi pri ljudeh bila vrojena dva sistema reprezentacije števil; ocena števila elementov v skupini 

in določanje natančne vrednosti količine. Prvi sistem opredeljuje oceno natančnosti števila 

elementov v skupini. Določanje števila elementov je sprva nenatančno, a se natančnost z 

zorenjem možganskih struktur poveča, z izkušenostjo pa izboljšuje. Določanje števila 

elementov obsega vse vrste dražljajev; vidne, slušne in tipne. Drugi sistem temelji na 

določanju natančne vrednosti količine oz. števila objektov. Otroci lahko natančno ocenijo 

število elementov, če teh ni veliko (do pet elementov). Kljub temu da je občutek za števila in 

količine vrojen, ga lahko v predšolskem obdobju dodatno obogatimo z izkušnjami (Bregant, 

2014). 

 

Otrok mora najprej usvojiti razumevanje količine, če želi nadalje razumeti abstraktne 

matematične koncepte. Poznavanje količine in intuitivne številske predstave so predpogoj za 

razumevanje matematike (Bregant, 2014). Otroci tako že v vrtcu razvijajo občutek za števila 

in količine, kar pa pomembno vpliva na kasnejši razvoj matematičnih spretnosti (Japelj 

Pavešič, 2014; Mirawati, 2017). 
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5.1 DEFINICIJE  

Občutek za števila in količine (angl. number sense) je izredno širok pojem, zaradi tega ga je 

težko enoznačno definirati. Prvi ga je leta 1954 opredelil Tobias Danzig, in sicer kot človeško 

zmožnost, da prepozna spremembo v majhni možici elementov kljub dodajanju ali 

odvzemanju predmetov (Sousa, 2008). 

 

Raziskovalci zato na tem področju podajajo različne definicije občutka za števila in količine 

(Berch, 2005). Občutek za števila in količine se ne opira le na štetje in poimenovanje števil, 

ampak je pojem širši. Obsega razumevanje odnosa med številkami in količinami (Ministry of 

Education Republic of Singapore, 2013).  

 

Nekatere definicije občutka za števila in količine so širše. Flawn (2008) občutek za števila in 

količine opredeljuje kot sposobnost, da posameznik takoj ugotovi številčno vrednost, ki je 

povezana z majhno količino, uporabi preproste računske operacije ter približevanje oz. 

zaokroževanje manjših števil. Dehaene (1997) je občutek za števila in količine opredelil kot 

intuicijo, ki nam pomaga oblikovati občutek za števila in matematiko. Tudi drugi strokovnjaki 

pojmujejo občutek za števila in količine kot matematično intuicijo, ki vključuje osnovno 

razumevanje števil in količin (ocenjevanje številčnosti skupine, primerjanje števil po 

velikosti, dodajanje, odvzemanje, ordinalnost) (Bregant, 2012).  

 

Definicije se spreminjajo tudi v različnih regijah in državah sveta. V slovenskem prostoru 

definicija občutka za števila in količine zajema sposobnost prepoznavanja pomena števil, 

razumevanja števil, razumevanje odnosa med števili in njihove raznolike uporabe, fleksibilno 

rabo števil v vseh aritmetičnih operacijah, razumevanje in uporabo števil v strategijah štetja in 

računanja, sposobnost razvoja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov, 

merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del-celota (Magajna idr., 2015). Ministrstvo za 

izobraževanje v Singapurju (2013) v svoji definiciji opredeljuje tri glavne komponente 

razvoja občutka za števila in količine: ohranjanje moči množice, odnos del-celota in 

prepoznavanje števila elementov brez štetja. Ohranjanje moči množice predstavlja 

razumevanje otrok, da se z drugačno postavitvijo enakega števila elementov v množici 

količina ne spremeni. Kot odnos del-celota so opredelili razumevanje otrok, da je lahko dano 

število sestavljeno iz manjših delov (npr. število 5 je sestavljeno iz 3 in 2 elementov ali pa iz 1 

in 4 elementov). Kot najpomembnejšo komponento razvoja občutka za števila in količine 

poudarjajo prepoznavanje števila elementov brez štetja. Opredeljujejo ga kot sposobnost 

ocenjevanja števila predmetov v množici brez štetja vsakega predmeta posebej. Otroci, ki 

razvijejo te spretnosti, razvijejo tudi občutek za števila in količine (Ministrstvo za 

izobraževanje v Singapurju, 2013).  

 

Strokovnjaki so različno definirali občutek za števila in količine, vendar se njihove definicije 

prepletajo in dopolnjujejo. Cain, Dogget in Faulkner (v Faulkner, 2009) so kot glavne 

komponente občutka za števila in količine opredeli: številsko in geometrijsko mišljenje, 

količino oz. velikostno številčenje, enakost, bazo deset, obliko števil, sorazmerno 

obrazložitev. Kalchman, Moss in Care (v Faulkner, 2009) navajajo, da občutek za števila in 

količine obsega ocenjevanje in presojanje jakosti in velikosti, sposobnost prepoznavanja 

nesmiselnih rezultatov, sposobnost miselnega računanja in sposobnost prehajanja med 

miselnimi prestavami in uporabo najprimernejše miselne predstave. Berch (2005) je v svojem 

prispevku na podlagi pregledane literature s področja matematičnih spretnosti, kognitivnega 

razvoja in pouka matematike oblikoval seznam značilnosti, ki jih obsega občutek za števila in 

količine. Občutek za števila in količine tako zajema zavest, intuicijo, prepoznavanje, znanje, 
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spretnosti, sposobnosti, želje, občutek, pričakovanje, proces in strukturo številske vrste. 

Občutek za števila in količine tako obsega celoten spekter znanj od razumevanja pomena 

števil do sposobnosti razvijanja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov 

(Berch, 2005).  

 

Ena izmed novejših definicij, ki podrobneje definira občutek za števila in količine, tega 

opredeljuje kot zmožnost razumeti pomen števk in obsega štiri faze (Jiménez-Fernández, 

2016):  

− 1. faza: vrojena sposobnost, s katero lahko posamezniki razlikujemo med enim in več  

elementi v množici, 

− 2. faza: sposobnost povezati količino z ustrezno besedo,  

− 3. faza: sposobnost povezati količino z ustrezno števko,  

− 4. faza: poudarja pomen reprezentacije številske vrste.  

 

Občutek za števila in količine je tako povezan s količino in štetjem (Mirawati, 2017). 

Andrews in J. Sayer (2015) sta celovito združila vse definicije razvoja občutka za števila in 

količine, na katere se navezuje tudi Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri 

predšolskih otrocih s posebnimi potrebami, ki sem ga oblikovala v svojem magistrskem delu. 

Avtorja sta tako opredelila naslednje komponente občutka za števila in količine (Andrews in 

Sayer, 2015):  

 prepoznavanje števil (otrok prepozna in ustrezno poimenuje zapisano števko), 

 sistematično štetje (otrok šteje naprej in nazaj od poljubnega števila, s tem se zaveda, 

da ima vsako število stalno mesto v zaporedju številk),  

 razumevanje razmerij med številom in količino (otrok razume prirejanje 1:1, razvija 

spretnosti štetja, kar pomeni, da ve, da zadnja številka pri štetju predstavlja skupno 

število elementov v množici),  

 količinska predstavljivost (otrok razume pojma več in manj, razume, katero število 

predstavlja večjo oz. manjšo količino),  

 razumevanje različnih reprezentacij števila (otrok razume, da lahko isto število 

reprezentiramo na različne načine),  

 sposobnost ocenjevanja (otrok je sposoben oceniti velikost množice elementov), 

 enostavne aritmetične spretnosti (otrok lahko upravlja s preprostimi aritmetičnimi 

operacijami seštevanja in odštevanja), 

 povezovanje števila in ustreznega številskega vzorca (otrok v naključnem nizu vzorcev 

nastavi ustrezno manjkajočo številko).  

 

S to definicijo sta povezala in povzela vsa dosedanja spoznanja in teorije, ki se nanašajo na 

občutek za števila in količine.  

5.2 RAZVOJ OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE  

Clements (2001) navaja štiri pomembne razloge, zakaj razvijati občutek za števila in količine 

v predšolskem obdobju. Kot prvi razlog poudarja, da se otroci že v vrtcu srečujejo z 

dejavnostmi, ki vključujejo matematične spretnosti, vendar v manjši meri, zaradi česar bi 

morali posvetiti večjo pozornost tovrstnim dejavnostim. Kot drugo navaja, da imajo v šoli 

velike težave na področju matematičnih spretnosti predvsem otroci, ki prihajajo iz družin z 

nizkim socialno-ekonomskim statusom in otroci manjšinskih kulturnih skupin. Tem skupinam 

otrok bi bilo pri razvoju občutka za števila in količine treba nameniti toliko več pozornosti. 

Kot tretji razlog navaja, da predšolski otroci že v vsakodnevnih situacijah razvijajo občutek za 
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števila in količine. Otroci naj bi prek neformalnih dejavnosti razvijali občutek za števila in 

količine, v teh aktivnostih uživajo, uporabljajo matematično mišljenje in razvijajo občutek za 

števila in količine. Kot četrti razlog pa poudarja nekatera pomembna spoznanja s področja 

nevroznanosti. V predšolskem obdobju se možgani otrok hitro razvijajo, izkušnje otrok pa 

vplivajo na strukturo in organizacijo v njihovih možganih (prav tam). 

 

M. Cotič (2009) meni, da glavni namen zgodnjega učenja matematike ni, da bi se otroci le 

učili, ampak da bi matematiko odkrivali, o njej razmišljali in tako nadgrajevali znanje. Otrok 

se uči le takrat, ko se sam želi učiti, ko ga neka snov zanima, kadar sam, samostojno in 

svobodno oblikuje odgovore na vprašanja v dani situaciji (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 

2010). Občutek za števila in količine razvijamo z neformalnim učenjem, prek otrokovih 

vsakodnevnih izkušenj, saj je razvoj občutka za števila in količine možen le prek izkušenj, ki 

jih pridobi iz okolja (Jiménez-Fernández, 2016). V predšolski vzgoji naj bi v ospredju bilo 

izkustveno učenje, saj otrok s tem povezuje doživljanje, opazovanje, spoznavanje in delovanje 

v smiselno celoto (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). 

 

S. Griffin (2005) navaja, da moramo pred razvojem količinskih in številskih predstav vedeti 

naslednje tri stvari: 

1. natančno moramo vedeti, kakšne so trenutne sposobnosti otrok, 

2. natančno moramo opredeliti učne cilje, 

3. natančno moramo opredeliti pripomočke in prilagoditve, ki jih bomo potrebovali pri 

otrocih, da dosežemo zastavljeni cilj. 

 

J. Fischer (2002) v svojem delu na osnovi različnih študij izpostavlja nekatere pomembne 

dejavnike pri učenju in poučevanju mlajših otrok; okolje, v katerem se otrok razvija, 

prevladujoči slog učenja, uporaba govorjenega jezika v vseh situacijah in učenje v interakciji 

z drugimi osebami. Poudarja pomembnost otrokovega okolja, v katerem mora otrok dobiti 

veliko konkretnih, smiselnih in pomembnih spodbud in materialov. Otroci lahko prek igre in 

skozi različne dejavnosti odkrivajo, sprašujejo, raziskujejo in tako razvijajo občutek za števila 

in količine. Prek igre in razmišljanja otroci že razvijajo svoje prve učne stile. Pomembno je, 

da odrasli vzorce vedenja prepoznajo in prilagodijo dejavnosti, saj to vodi k uspešnejšemu 

razvoju matematičnih spretnosti. Otroci se zelo veliko naučijo prek govora, zaradi tega 

morajo odrasli omogočiti čim več priložnosti, da govor uporabljajo na različne načine v 

različnih situacijah. S pogovarjanjem, pojasnjevanjem, z opisovanjem, razglabljanjem in s 

pripovedovanjem otroka spodbujamo, da učinkovito vzpostavlja miselne procese. Pridobljene 

spretnosti so v veliki meri odvisne od kulturnega okolja in socialne skupnosti, v kateri otrok 

živi. Vzgojitelj je tisti, ki preverja razumevanje otrok in ga spodbuja v socialne interakcije z 

ostalimi otroki prek igre, dela v skupinah ipd. (Fischer, 2002). 

 

Občutek za števila in količine naj bi se pri predšolskih otrocih razvijal spontano, brez 

direktnega učenja (Berch, 2005). Greeno (1991, v Berch, 2005) poudarja, da naj na občutek za 

števila in količine ne gledamo kot na cilj poučevanja, ampak naj nanj gledamo kot na stranski 

produkt učenja. Pri poučevanju številskih in količinskih predstav moramo biti pozorni na to, 

da otroke pojmov učimo v ustreznem zaporedju, jim zagotovimo bogate aktivnosti, otroci 

raziskujejo in se pogovarjajo o novih strategijah (Griffin, 2004b). 

 

Gersten (v Witzel, Ferguson in Mink, 2012) navaja pet ključnih komponent za razvoj 

številskih in količinskih predstav: primerjava števil med seboj, strateško štetje, pridobivanje 

osnovnih aritmetičnih dejstev, matematične besedilne naloge in prepoznavanje zapisanih 

števil.  
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Tri ključne strategije, ki pomagajo pri razvoju občutka za števila in količine, so: uporaba 

konkretnih izkušenj za razvoj številskih in količinskih predstav, uporaba različnih strategij 

učenja in vključevanje jezikovnih izkušenj pri učenju (Witzel, Ferguson in Mink, 2012). 

Enako tudi Griffin (2004b) navaja, da moramo pri učenju in poučevanju občutka za števila in 

količine biti pozorni na tri komponente: zagotovimo ustrezne aktivnosti, s katerimi otroci 

povezujejo svoje znanje, otroci naj raziskujejo in odkrivajo nove strategije, otrokom 

omogočimo postopnost pri učenju. 

 

Učenje občutka za števila in količine naj poteka korak za korakom, saj so znanja med seboj 

odvisna eno od drugega. Učenje naj poteka počasi in naj bo prilagojeno otrokovemu razvoju 

(Fritz, Ehlert in Balzer, 2013). Pri razvoju občutka za števila in količine naj usvajanje novih 

matematičnih pojmov poteka postopno na vseh treh ravneh; konkretno, slikovno in simbolno. 

Prehod med ravnmi je dolgoročen proces, zaradi tega naj vzgojitelji omogočijo veliko 

aktivnosti na posamezni ravni, na vseh treh ravneh pa naj vzgojitelji omogočijo različne 

materiale, s katerimi lahko otroci manipulirajo (Cotič, 2009). Pri razvoju občutka za števila 

naj otrok najprej spoznava štetje, predmete prešteva in poimenuje števila, nato naj otrok začne 

spoznavati zapisana števila. Pomembno je, da vsako poimenovano število poveže z ustreznim 

simbolom, nadalje otrok razume, da ima vsako število velikost in svoje fiksno mesto v 

številski vrsti. Število predmetov in zapise številk lahko otroci opazujejo v različnih okoljih 

na različne načine (Griffin, 2004a). To so lahko skupine predmetov, lahko reprezentacije pik, 

položaj številke na vodoravni vrsti ali pa položaj številke na lestvici (npr. termometer). Otrok 

lahko števila opazuje v vsakodnevnih situacijah, na primer na pisemskih ovojnicah, v revijah, 

na televiziji, hišne številke ipd. (LeFevre idr., 2009). J. Bobis (2008) meni, da lahko 

strukturirane prostorske predstave otrok prispevajo k razvoju številskih in količinskih 

predstav. Otroku ponudimo dejavnosti, s katerimi vizualizira prostorske organizacije pik. 

Učitelji lahko tako uporabljajo pri svojem delu domine, kocke s pikami, kartice s pikami, pri 

katerih je razporeditev poljubna, okvirje z desetimi prostori (Berch, 2005). Učenje naj vedno 

poteka tako, da otrok uporablja že obstoječe znanje in nam njem gradi novo (Griffin, 2004a).  

 

Razvoj občutka za števila in količine in na splošno razvoj vseh matematičnih spretnosti 

temelji na reševanju problemov v vsakodnevnih situacijah. Razvoj vseh spretnosti naj izhaja 

iz problemskih situacij, ki jih otroci sami doživijo, saj lahko le na ta način v njih spodbudimo 

interes za reševanje problemov in s tem razvoj matematičnih spretnosti. Vsi problemi naj 

izhajajo iz potreb in interesa otroka, saj bo le tako motiviran za njihovo reševanje. Otroci 

bodo matematiko tako doživljali kot nekaj koristnega in nujno potrebnega za življenje, s tem 

pa bodo razvijali tudi pozitiven odnos do matematike (Cotič, 2009). Otrok je za delo bolj 

motiviran, če v učenje vloži trud, prav tako pa bolje ohrani znanje (Japel Pavešič, 2014). Pri 

razvoju občutka za števila in količine morajo otroci sami raziskovati, uživati, se učiti, 

preizkušati, vaditi in se pogovarjati. Otrokom je treba zagotoviti izkušnje, s katerimi bodo 

urili in širili svoje sposobnosti (Cotton, 2010).  

 

Pri otrocih, ki imajo težave pri učenju številskih in količinskih predstav, so miselne predstave 

manj strukturirane in dinamične. Bolj fleksibilen kot je otrok pri svojem mišljenju, lažje 

rešuje matematične probleme (Bobis, 2008). Niego (2011) poudarja, da se povezave med 

možgani vzpostavljajo z matematičnimi izkušnjami, se pravi, več kot je matematičnih 

izkušenj, več je matematičnih povezav. Ključnega pomena pri reševanju matematičnih 

problemov pri predšolskih otrocih je manipulacija s konkretnimi predmeti (Niego, 2011). S 

konkretnimi predmeti otrok manipulira, s tem pa oblikuje matematične pojme. Pri tem mu na 

razpolago omogočimo različne igrače, konkretni material in tudi druga didaktična sredstva 

(Cotič, 2009). 
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Razvoj matematičnih sposobnosti in vzpodbujanje otrokovega zanimanja za matematiko 

vzpodbudijo že matematične igre v predšolskem obdobju (Sarama in Clements, 2009). 

Strokovnjaki kot učinkovite strategije dela ponujajo družabne igre (Berch, 2005). Didaktične 

igre lahko predšolskim otrokom pomagajo razumeti matematične koncepte. Tovrstne igre 

spodbujajo otroke, da razvijajo logično mišljenje in matematične spretnosti (seštevanje, 

odštevanje in druge spretnosti). Po mnenju strokovnjakov naj bi bile matematične didaktične 

igre ključne pri razvoju občutka za števila in količine (Özdogan, 2011). Igra za predšolskega 

otroka predstavlja spontano, aktivno raziskovanje, hkrati pa vpliva na njegov celoten razvoj 

(Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). V vseh situacijah odrasli otroka spodbujajte z vprašanji, ki 

jih vključujete v igro ali dejavnosti; npr. »Koliko bombonov imaš?«, s katerimi boste razvijali 

občutek za števila in količine ter širili matematični jezik (Griffin, 2004a). Postopke in ideje, ki 

jih otroci spoznavajo že prej, pa lahko najbolje razvijamo ravno prek igre (Way, 2011). 

 

Občutek za števila in količine je izredno širok pojem in ga je zato težko enoznačno definirati. 

Različni strokovnjaki so podali različne definicije, vsi pa se strinjajo, da je z razvojem 

občutka za števila in količine treba pričeti že v predšolskem obdobju. Ravno zaradi tega 

moramo strokovni delavci in odrasli otroku zagotoviti priložnosti, s katerimi bo lahko razvijal 

tovrstne spretnosti. Pri razvoju občutka za števila in količine so pomembni igra, manipulacija 

s predmeti in spodbudno okolje. Okolje je tisto, ki otroku ponudi različne dejavnosti, material 

in priložnosti za opazovanje, raziskovanje, manipulacijo, igro in razmišljanje. Z raznovrstnim 

materialom in upoštevanjem postopnosti pri učenju bomo pri otroku uspešno razvijali občutek 

za števila in količine.  
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6 MATEMATIČNI PROCESI IN POJMI V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU, KI TEMELJIJO NA KURIKULUMU ZA VRTCE  

Otroci se z matematičnimi procesi in pojmi srečajo že zelo zgodaj v življenju. V vsakdanjih 

dejavnostih tako v vrtcu kot tudi doma otroci preštevajo, razvrščajo, merijo, primerjajo, 

uporabljajo simbole in se pogovarjajo. Otroci prek igre z lastnimi izkušnjami razvijajo 

občutek za števila in količine. Dobro opremljeni lahko vstopijo v osnovnošolsko 

izobraževanje, kjer bodo lahko nadgradili svoje znanje. Če pri otrocih ni razvitega občutka za 

števila in količine, se bodo v osnovni šoli pokazale resnejše učne težave na matematičnem 

področju. 

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 2009) je v ospredju seznanjanje otroka z matematiko v 

vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti ter 

doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

 

Otrok naj bi v predšolskem obdobju rabil imena za števila, štel različne predmete, prirejal 

predmete 1-1, razvijal miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje. Prav tako 

naj bi se naučil rabe simbolov, spoznal grafične prikaze in se jih naučil tudi odčitavati, 

spoznaval odnose med vzrokom in posledico, se seznanjal z verjetnostjo dogodkov, ki jih tudi 

opiše, samostojno iskal in zaznaval različne možnosti reševanja problema, preveril pa tudi 

smiselnost dobljene rešitve. Spoznaval naj bi geometrijska telesa in like, se seznanjal s 

simetrijo, spoznaval prostor, za opisovanje položaja predmetov v prostoru rabil ustrezne 

izraze in se naučil tudi orientacije v prostoru, klasificiral in razvrščal, spoznaval razliko med 

merjenjem in štetjem ter se seznanjal s strategijami merjenja z merili in enotami (Bahovec 

idr., 2009). 

 

V prvem razredu osnovnošolskega izobraževanja otroci razvijajo prostorske in ravninske 

predstave, učijo se orientacije v prostori in ravnini, spoznavajo geometrijske elemente, 

spoznavajo in rabijo standardne merske enote, štejejo in zapisujejo števila od 0 do 20, 

ocenjujejo število predmetov v množici, urejajo števila po velikosti v obsegu do 20, 

primerjajo števila po velikosti, določajo predhodnik in naslednik števila, nadaljujejo zaporedje 

števil, seštevajo in odštevajo do 20, prav tako pa računske operacije uporabljajo pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalog, razporejajo predmete z različnimi prikazi, učijo se iskanja 

podatkov v preglednicah, iščejo matematične probleme v vsakdanjem življenju in preslikujejo 

različne vzorce (Žagar idr., 2011). Z vstopom v šolo se lahko zaradi slabšega matematičnega 

predznanja, ki vključuje štetje, risanje in računanje, pojavijo nižji matematični dosežki 

(Kavkler, 2007b), zato je še toliko bolj pomembno, da razvoju tovrstnim spretnostim že v 

predšolskem obdobju namenjamo več pozornosti. 

 

Otroci v prvem razredu znanja, ki so jih usvojili v vrtcu, le še nadgradijo. Če otrok nima 

razvitega občutka za števila in količine, ne more nadgrajevati svojega znanja. Slabše razvit 

občutek za števila in količine lahko privede do kasnejših učnih težav pri matematiki v osnovni 

šoli. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da tovrstnim vsebinam v predšolskem obdobju 

dajemo večjo prednost in pomembnost.  
 

V predšolskem obdobju so za razvoj številskih in količinskih predstav pomembna naslednja 

matematična področja: predštevilsko obdobje, štetje in obdelava podatkov, geometrija, 

orientacija v prostoru in merjenje (Hodnik Čadež, 2002).  
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6.1 PREDŠTEVILSKO OBDOBJE 

V predštevilskem obdobju so pomembne vsebine, ki zajemajo razvrščanje, urejanje, relacije 

in vzorce. Predštevilsko obdobje je pomembno pri razvoju pojma število (Hodnik Čadež, 

2002). 

 

Otroci pri razvrščanju oblikujejo skupine glede na dano značilnost (npr. lahko urejajo 

predmete glede na material, barvo ipd.). S tem, ko otrok predmete razvršča, vzpostavi tudi nek 

red. Ko so predmeti lepo urejeni, postanejo tudi števni (Hodnik Čadež, 2002). Diagrami so 

namenjeni razvrščanju predmetov. Poznamo različne diagrame, kot so Carrllov diagram, 

drevesni diagram in Euler-Vennov diagram (Cotton, 2010; Hodnik Čadež, 2002). 

 

Preden začne otrok urejati predmete, mora razumeti in usvojiti nekatere ključne pojme; npr. 

velik – majhen, dolg – kratek itd. Šele ko otrok usvoji te pojme, lahko razume relacije med 

predmeti in jih uredi v vrsto (Kavkler in Novljan, 1991). Množico predmetov lahko uredimo 

glede na intenzivnost spremenljivke; npr. od najmanjšega do največjega, od najtanjšega do 

najdebelejšega itd. (Hodnik Čadež, 2002). Množica v fazi učenja zajema le tri elemente 

(Kavkler in Novljan, 1991). Ko elemente množice uredimo po vrsti, jim damo tudi svoje 

mesto, ki ga označimo z vrstilnim števnikom; prvi, drugi, tretji (Hodnik Čadež, 2002). 

 

Razvoj spretnosti urejanja in razvrščanja je v predšolskem obdobju pomembno, saj otrok pri 

tem razvija sposobnost opazovanja, razvija tudi občutek za neenakost, išče predmete in pojme 

z enakimi lastnostmi, v neurejenosti pa poskuša ustvariti red (Cotič, 2009).  

 

Če želimo vzpostaviti odnos med dvema skupinama, uporabimo relacije. Pri teh je 

pomembno, da otroci znajo oblikovati prikaz s črtami oz. puščicami in ga tudi prebrati oz. 

uporabljati. Z relacijami lahko prirejamo tudi predmete enega drugemu, kar predstavlja 

osnovo za štetje (Hodnik Čadež, 2002). 

 

Vzorce lahko sestavljamo iz različnih elementov, npr. konkretnih predmetov, simbolnih 

predmetov, grafičnih vzorcev, pomembni pa so tudi glasovni, ritmični in gibalni vzorci 

(Hodnik Čadež, 2002). V predšolskem obdobju otroku ponudimo raznovrsten, manipulativen 

material, s katerim bodo sestavljali vzorce. Predmete lahko nastavljajo le po barvi, lahko pa 

tudi po velikosti in obliki (Kavkler in Novljan, 1991).  

6.2 ŠTETJE IN OBDELAVA PODATKOV  

Otrok šteje šele takrat, ko usvoji vsa štiri načela štetja: nobenega števila pri štetju ne izpusti 

ali pa ga uporabi dvakrat, naravna števila vedno šteje urejeno, štetje je neodvisno od narave 

predmetov, ki jih otrok šteje, štetje je neodvisno od vrstnega reda štetja, ve, da zadnje 

izgovorjeno število poda rezultat na odgovor »Koliko?« (Cotton, 2010; Geary, 1993; Hodnik 

Čadež, 2002). Pri štetju in preštevanju predmetov otrok uporablja različne strategije; predmete 

premika, predmetov se dotika ali pa šteje stvari, ki jih vidi (Hodnik Čadež, 2002).  

 

Če želimo, da otrok usvoji logično-matematične pojme, mu moramo v predšolskem obdobju 

ponuditi veliko motoričnih oz. telesno-gibalnih izkušenj. Pri delu in rokovanju s predmeti 

otrok pridobi ustrezne izkušnje, s katerimi razvija občutek za števila in količine. Otroku 

moramo tako ponuditi raznovrsten, multisenzoren material, ki ga bo zaznaval po vseh poteh 

(vidno, slušno, gibalno in taktilno) (Kavkler in Novljan, 1991). 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

23 

Veliko otrok ima težave s povezovanjem simbola zapisane številke z ustreznim 

poimenovanjem. M. Ozbič (2008) predlaga načine, s katerimi lahko pri otrocih razvijamo 

spretnosti povezovanja simbola številke z ustreznim poimenovanjem. Številko otroku najprej 

ponazorimo z besedo, kar pomeni, da jo izgovarjamo. Izgovorjeno številko podkrepimo s 

simbolom, za lažje učenje pa lahko otroku ponudimo asociacijo predmeta, ki je podobna 

zapisani številki. Za lažjo zapomnitev lahko ob vsaki slikovni asociaciji otroku povemo 

zgodbo, preberemo deklamacijo ali pa zapojemo pesem. Vse dejavnosti podkrepimo tudi s 

konkretnimi primeri količine, lahko s prsti, pikami itd. (Ozbič, 2008). 

 

Pri učenju števil je pomembna postopnost. Otrok najprej pridobi motorično izkušnjo, nato 

posluša, opazuje in razume, šele na koncu se uči zapisa simbola (Ozbič, 2008). Otrok se 

najprej nauči ponazoriti količine s konkretnimi predmeti, nato s simboli, opazuje zapisane 

številke, nazadnje pa jih tudi sam zapiše. Pri zapisu je pomembna grafomotorična spretnost 

(Kavkler in Novljan, 1991). Tovrstne spretnosti lahko razvijamo v vsakodnevnih situacijah, 

ko otrok preprijema, drži igrače, predmete in pribor, prav tako pa z dejavnostmi za razvijanje 

samostojnosti (držanje pribora, slačenje in oblačenje, obuvanje in sezuvanje, odpenjanje in 

zapenjanje gumbov, zavezovanje vezalk, itd.) neposredno urimo grafomotorične spretnosti 

(Juriševič, Rajović in Drgan, 2010). Otroci morajo pred zapisom številke obvladati zapise 

elementov, kot so vodoravna, navpična in poševna črta, krog, loki in vijuge (Kavkler in 

Novljan, 1991). Tovrstne oblike lahko otroci utrjujejo s pisanjem na različne podlage, s 

potovanjem po cesti, z risanjem, rezanjem papirja s škarjami, mečkanjem in lepljenjem 

papirja, ustvarjanjem iz plastelina ali gline, ustvarjanjem oblik s pomočjo žebljičkov itd. 

(Juriševič, Rajović in Drgan, 2010; Kavkler in Novljan, 1991).  

 

Z obdelavo podatkov otroka seznanjamo in ga s tovrstnimi prikazi tudi matematično 

opismenjujemo. Z zbiranjem, s prikazovanjem in z interpretacijo podatkov pridobiva 

najpomembnejše veščine. Pomembno je, da se ob izdelanih prikazih vedno pogovarjamo 

(Hodnik Čadež, 2002). 

6.3 GEOMETRIJA 

Pri geometriji otrok spoznava predvsem geometrijske oblike. Ti se nahajajo vse okoli nas, 

zaradi česar je treba otroku zagotoviti, da spoznava prostor okrog sebe z vsemi svojimi čutili. 

Tovrstnih pojmov otroka učimo postopoma. Otrok sprva spoznava predmete, ki so okrog 

njega, ugotavlja, v čem so si podobni, spoznava geometrijska telesa. Postopoma s tiskanjem 

geometrijskih teles na različne podlage prehaja na dvodimenzionalne ploskve (Hodnik Čadež, 

2002). Otrok v predšolskem obdobju najprej spozna osnovne oblike, kot so krog, trikotnik in 

štirikotnik (kvadrat in pravokotnik spozna kasneje) (Kavkler in Novljan, 1991). Otrok v vrtcu 

spoznava predvsem značilnosti geometrijskih teles in oblik; npr. nekatera geometrijska telesa 

so oglata, druga okrogla (Hodnik Čadež, 2002). Otrok v svoji okolici opazuje predmete, 

raziskuje in išče predmete, ki so okrogli oz. štirikotni (Kavkler in Novljan, 1991). 

 

Prav tako kot geometrijo otrok tudi simetrijo spoznava v svoji okolici, v predmetih, ki ga 

obkrožajo, šele nato pa izdeluje simetrične oblike ob prepogibu papirja (Hodnik Čadež, 2002). 
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6.4 ORIENTACIJA V PROSTORU 

Za opisovanje lege nekega telesa mora otrok najprej usvojiti prostorske pojme (Miklavčič, 

2014). Otrok se najprej nauči orientacije v prostoru glede na sebe, nato pa šele na druge osebe 

in predmete. Ko to usvoji, ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami (Hodnik 

Čadež, 2002). Otroka ves čas spodbujamo, da raziskuje in išče rešitve prek vseh svojih čutov 

(Miklavčič, 2014).  

 

Za usvajanje pojmov je pomemben govorni in gibalni razvoj otrok. Pri govornem razvoju je 

pomembna večkratna ponovitev pojma, saj bo otrok z večkratno ponovitvijo pojem tudi 

usvojil. Ob tem pa je pomembno tudi gibanje. Otrok je v svojih dejavnostih ves čas aktiven, 

predmete tipa, opazuje, preizkuša in ugotavlja njegove značilnosti. Odrasli morajo ves čas 

izhajati iz otroka in iz stvari, ki so mu blizu (Miklavčič, 2014). 

6.5 MERJENJE 

Merjenje je v tesni povezavi s štetjem. Otrok v predšolskem obdobju količine med seboj 

primerja in tudi meri. Za merjenje v predšolskem obdobju uporabljamo predvsem relativne 

merske enote (dlan, stopalo ipd.). Ker pri merjenju z relativnimi merskimi enotami dobimo 

različne rezultate, otrokom ponudimo tudi predmete, s katerimi lahko merijo (npr. palička, 

slamica ipd.) (Hodnik Čadež, 2002). 

 

Vse naštete matematične vsebine, procese in pojme lahko v domačem okolju razvijajo in 

spodbujajo tudi starši. Ključnega pomena so tukaj vzgojitelji in ostali strokovni delavci, ki 

starše seznanijo s sposobnostmi otroka in z vsebinami, ki bi jih otrok že moral usvojiti. S 

skupnim načrtovanjem, z doslednim delom in izpostavljenostjo pozitivnim izkušnjam v 

vsakdanjem življenju bomo pri otrocih lahko razvili občutek za števila in količine.  

6.6 POVEZAVA PODROČJA MATEMATIKE Z OSTALIMI PODROČJI 

KURIKULUMA 

V predšolskem obdobju se tesno povezujejo vsa področja otrokovega razvoja; telesno, 

gibalno, čustveno, spoznavno in socialno. Otrok z gibanjem pridobiva informacije, ki jih 

zaznava z lastnim telesom, z zaznavanjem okolja in z izkušnjami. Otrok z gibanjem razvija 

občutek položaja telesa, smeri, razmerja do drugih, zaznava ritem in hitrost ter dojema prostor 

in čas (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Matematika v vrtcu se tesno prepleta z vsemi področji kurikuluma, prav tako pa je 

vsakodnevno prisotna pri načrtovanih dejavnostih v vrtcu (Grdadolnik, 2014). Z 

matematičnimi dejavnostmi se otrok vsakodnevno srečuje v vrtcu, ko pride v vrtec, med 

obroki, ko se pripravlja na spanje oz. počitek, ko je zunaj ali pa na sprehodu (Japelj Pavešič, 

2001). Otrok mora že ob prihodu v vrtec poiskati svojo omarico, poiskati mora svoj znak, v 

jutranjem krogu sodeluje pri preštevanju, oblikovanju različnih prikazov o tem, koliko otrok 

je v vrtcu, označi vreme na vremenski karti ali pa se pogovarjajo o dejavnostih, ki jih bodo 

izvajali čez dan. Pri kosilu pripravijo pogrinjek, se orientirajo v prostoru, preštevajo različne 

predmete, zlagajo prtičke, pogovarjajo se o količini hrane in pospravijo pribor za sabo, pri 

čemer razvrščajo predmete na ustrezen kup. Med pripravo na počitek pripravijo ležalnike, 

pogovarjajo se, kdo bo kje ležal, opazujejo uro, ko gredo počivat, pospravijo vse igrače. Tudi 

vsakodnevne dejavnosti na prostem omogočajo veliko priložnosti za urjenje matematičnih 
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spretnosti. Na sprehodu se pogovarjajo, kam gredo, štejejo promet, prometne znake, stopnice 

ipd., razvrščajo in urejo plodove, primerjajo plodove po lastnosti in količini, na sprehodu ob 

spodbudi vzgojiteljice napovedujejo dogodke, rišejo na različne podlage, merijo predmete na 

igrišču z nestandardnimi enotami, zbirajo različne predmete in jih štejejo, štejejo oddaljene 

predmete, iščejo matematične oblike v naravi, štejejo skoke, skrivajo in iščejo predmete itd. 

(Copot, 2014; Grdadolnik, 2014; Japelj Pavešič, 2001).  

 

Otrok ima v vrtcu veliko priložnosti, da razvija občutek za števila in količine. Razvoj 

tovrstnih spretnosti je odvisen tudi od tega, ali se področje matematike povezuje in prepleta 

tudi z ostalimi področji kurikuluma (jezik, umetnost, narava, družba in gibanje). Z jezikom 

otroci spoznavajo matematične pojme, se matematično izražajo, opazujejo in poimenujejo 

zapisana števila, poslušajo pravljice, štejejo pravljične like in usvajajo časovno zaporedje 

dogodkov. V tesni povezavi s področjem matematike je tudi umetnost, ki zajema vse likovne 

in glasbene spretnosti, prek katerih otrok zaznava in prepoznava ritem, spoznava geometrijska 

telesa in like, simetrijo in se uči orientacije na ploskvi in v prostoru. Na področju narave se 

otrok vsakodnevno srečuje z zunanjim okoljem in ga opazuje prek različnih čutil, pomembna 

sta tudi merjenje in iskanje splošnih lastnosti pojavov, postavljajo vprašanja in iščejo 

odgovore. Skoraj vse gibalne naloge in dejavnosti zajemajo matematične izraze, otrok pri 

gibanju prav tako spoznava oblike, barve, razvršča predmete po različnih kriterijih, usvaja 

količinske izraze, prostorska in časovna razmerja, pojasnjuje, zakaj se bo nekaj zgodilo, rešuje 

probleme ter se srečuje z merskimi enotami. Na področju družbe otrok spoznava širšo in ožjo 

okolico, se o njej pogovarja in jo raziskuje, pomembno je, da živi z vrstniki, z njimi rešuje 

probleme in razvija spretnosti logičnega sklepanja (Copot, 2014; Denac in Vrlič, 2001; Japelj 

Pavešič, 2001; Kranjc, 2001; Kranjc in Saksida, 2001; Krnel, 2001; Videmšek in Kovač, 

2001).  
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7 KAJ LAHKO NAREDIJO STARŠI 

Vsako učenje in razvoj spretnosti se začneta v otrokovem primarnem okolju, v družini. Starši 

so ključnega pomena pri razvoju občutka za števila in količine pri svojih otrocih. Pomembno 

je, da starši ozavestijo svojo vlogo pri razvoju spretnosti in znanj ter jih tako razvijajo doma, v 

vsakdanjem življenju.  

 

Strokovni delavci moramo starše aktivno vključiti v sodelovanje, vendar je pri tem najprej 

pomembno, da poznamo potrebe in želje staršev po sodelovanju. Če starši vidijo, da se otroci 

v vrtcu dobro počutijo in to tudi pokažejo, potem so tudi sami pripravljeni sodelovati in se 

dejavno vključevati (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). Študije so pokazale, da lahko starši 

s svojimi pozitivnimi matematičnimi izkušnjami vplivajo na razvoj občutka za števila in 

količine pri svojih otrocih (Skwarchuk, 2009). Otroci, s katerimi starši v domačem okolju 

izvajajo dejavnosti za razvoj občutka za števila in količine, imajo boljše matematične 

sposobnosti v primerjavi z vrstniki (Hart, Ganley in Purpura, 2016).  

 

S. L. Skwarchuk (2009) je v svoji raziskavi ugotavljala, koliko pozornosti do matematičnih 

vsebin starši predšolskih otrok namenjajo doma ter kako to vpliva na razvoj številskih in 

količinskih predstav pri otrocih. Starši so se v povprečju strinjali, da je dnevna izpostavljenost 

matematičnim vsebinam pri predšolskih otrocih nujna. Eden izmed staršev je celo opozoril: 

 

»Matematika je pri otrocih zelo pomembna. Otroci bi se morali navaditi na 

matematične dejavnosti že v zgodnjih letih, ravno tako, kot se naučijo ščetkanja zob« 

(Skwarchuk, 2009, str. 192). 

 

Starši lahko z neformalnimi dejavnostmi v domačem okolju vplivajo na razvoj občutka za 

števila in količine pri predšolskih otrocih (Ramani in Siegler, 2014). Neformalne dejavnosti 

opredeljujemo kot tiste okoliščine, v katerih otroci razvijajo občutek za števila in količine 

(Skwarchuk, Sowinski in LeFerve, 2014). Z neformalnimi dejavnostmi otroci pridobijo 

interes za matematične dejavnosti. Otroci so sami motivirani za delo, v vsakdanjem življenju 

iščejo vzorce, oblike, merijo, spoznavajo števila in njihove vrednosti (Clements, 2001). 

Dovolj je že, da starši v vsakodnevne dejavnosti vključujejo dejavnosti štetja in s tem izražajo 

pozitiven odnos do matematike (Jiménez-Fernández, 2016). 

 

Igra in ostale neformalne dejavnosti so tiste, ki otroku prinašajo nove informacije, podpirajo 

njegov razvoj in širijo njegovo znanje (Saxe, 2004 v Ramani in Siegler, 2014). Dejavnosti za 

razvoj občutka za števila in količine naj potekajo vsakodnevno, vadba pa naj vedno poteka le 

krajši čas (priporočljivo je dvakrat po pet minut na dan) (Jelenc in Novljan, 2001).  

 

Starši v igri vidijo veliko priložnosti za razvoj občutka za števila in količine, vendar pa 

pogosto ne vedo, kako naj svoje ideje vključijo v vsakodnevne dejavnosti. Zaradi tega morajo 

strokovni delavci staršem predstaviti aktivnosti, s katerimi lahko spodbujajo občutek za 

števila in količine tudi doma (Skwarchuk, 2009). Starši naj poiščejo čim več pripomočkov 

(predmeti iz narave), s katerimi bodo razvijali občutek za števila in količine pri svojih otrocih 

(Jelenc in Novljan, 2001; Ramani in Siegler, 2014). Pomembno je, da starši otroka veliko 

sprašujejo, hkrati pa mu dovolijo, da sam rešuje probleme na različne načine. Pri razvijanju 

občutka za števila in količine naj se starši poslužujejo enostavnih pripomočkov, ki jih lahko 

najdemo doma (kocke, jajčne škatle, gumbi, bomboni ipd.) (Jašarević, 2016). V dejavnosti 

otroka ne silijo, ampak naj bodo te povezane z vsakdanjim življenjem doma, na vrtu, v 

trgovini, ko kuhajo in merijo sestavine, med igro, zaželene so tudi igre s kocko, igre s kartami, 
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branje knjig z matematično vsebino (Jelenc in Novljan, 2001; Ramani in Siegler, 2014). Starši 

se doma najpogosteje poslužujejo dejavnosti štetja naprej in preštevanja predmetov ter igranja 

družabnih iger in iger s kocko (Jašarević, 2016).  

 

Starši so tisti, ki bodo pri otroku razvili interes za učenje. V vsakodnevnih situacijah naj 

otroka spodbujajo k opazovanju, matematike naj se nauči iz prakse, iz lastnih izkušenj, pri 

podajanju navodil in sporočil naj bodo starši jasni, poudarjajo naj le bistveno, pri otrocih pa 

naj razvijejo delovne navade, natančnost, vztrajnost in vestnost. Od otroka naj vedno 

zahtevajo le toliko, kolikor sam zmore, ponosni naj bodo na njegove dosežke in individualne 

napredke (Jelenc in Novljan, 2001). 

 

Starši so tisti, ki z neformalnimi strategijami reševanja razvijajo občutek za števila in količine 

pri svojem otroku. V domačem okolju naj se starši poslužujejo enostavnih in praktičnih 

pripomočkov, kot so gumbi, kamenje, makaroni, polenta, naravni material itd. Starši naj 

otroku ponudijo različne spontane dejavnosti, s katerimi se otroci srečujejo v vsakdanjem 

življenju. Prek izkušnje lastnega ustvarjanja bodo lahko razvili občutek za števila in količine.  

7.1 SODELOVANJE STARŠEV IN STROKOVNIH DELAVCEV 

Sodelovanje s starši je natančno opredeljeno tudi v Kurikulum za vrtce (2009) in opredeljuje 

naslednja načela, ki so pomembna z vidika izvajanja treninga za razvijanje občutka za števila 

in količine: starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in tudi poglobljenega 

razgovora o otroku s strokovnimi delavci, starši lahko sodelujejo pri načrtovanju dela in 

življenja v vrtcu, lahko sodelujejo pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo še vedno 

upoštevati strokovno avtonomnost vrtca, strokovni delavci pa moramo upoštevati pravico 

staršev do zasebnosti in varstva osebnih podatkov (Bahovec idr., 2009). Prav tako smo 

strokovni delavci odgovorni, da staršem svetujemo igre ali dejavnosti, ki se jih lahko otrok 

igra doma, v domačem okolju, kjer mu starši lahko veliko opisujejo, zagotovijo priložnosti, da 

otrok svet spoznava z vsemi čutili, se z njim igrajo, mu berejo ali pripovedujejo. Starše 

osvestimo, da otroke spodbujajo k lastni aktivnosti, ter jih vedno znova seznanjamo z 

napredkom otroka (Čas, Kastelic in Šter, 2010).  
 

V predšolskem obdobju primanjkuje komunikacije med starši in vzgojitelji, predvsem pri 

posredovanju informacij o sposobnosti otrok (Japel Pavešič, 2014). Starši so najpomembnejši 

vir informacij, ki jih lahko pridobimo o otroku. Prav tako je družina primarno okolje, ki lahko 

s svojim načinom življenja spodbuja razvoj spretnosti pri otroku (Mohorko, Ačkun in Starič 

Žikič, 2002). Ravno zaradi tega je komunikacija med strokovnimi delavci in starši nujna. Če 

želimo vzpostaviti uspešno in učinkovito komunikacijo, moramo po mnenju M. Mohorko in 

sodelavk (2002) s starši sodelovati na njim razumljiv način. Staršem moramo jasno, 

razumljivo in enoznačno prilagoditi sporočanje, v odnosu s starši uporabljamo pozitivno 

komunikacijo, pri otrocih najprej poiščemo močna področja, prek katerih bomo nato razvijali 

šibkejša.  

 

Če povzamemo, je domače okolje tisto, ki je ključno pri razvoju občutka za števila in 

količine, kar je v svoji raziskavi potrdil tudi Hart s sodelavci (2016). Pri tem moramo starše 

osvestiti, da otroci potrebujejo veliko zunanjih vzpodbud, pohval ter tudi vaj in utrjevanja 

(Mohorko, Ačkun in Starič Žikič, 2002).  
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8 NEVROKOGNITIVNI PRISTOP  

Možgani predšolskih otrok so izredno sprejemljivi za sprejemanje zunanjih dražljajev iz 

okolice. V sodobnem času veliko strokovnjakov poudarja pozitivno vlogo nevroznanosti pri 

razvoju miselnih procesov v možganih. V matematične aktivnosti lahko vključujemo tudi 

elemente glasbe, ki posredno vplivajo na razvoj matematičnih spretnosti. 

 

Koncept nevroznanosti kaže, kako je treba poučevati, ne določa pa, kako se je treba učiti 

(Buttweworth, Varma in Laurillard, 2011). Na podlagi teh spoznaj lahko z glasbo neposredno 

razvijamo tudi matematične spretnosti. Tako matematika kot tudi glasba sta del našega 

vsakdanjega razvoja, povezave med obema področjema pa strokovnjaki intenzivno proučujejo 

že zadnjih 40 let (Sanders, 2012).  

 

Pri predšolskem otroku se v možganih razvije več kot 70 % povezav med možganskimi 

celicami, tako imenovanih sinaps (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010). Za možgane je značilna 

plastičnost, kar pomeni, da imajo možgani to sposobnost, da spremenijo svojo strukturo in 

funkcionalno organizacijo skozi celotno življenje (Hyde idr., 2009; Wan in Schlaug, 2010).  

 

Človeški možgani imajo to sposobnost, da se spreminjajo glede na zahteve okolja (Hyde idr., 

2009). Kognitivna nevroznanost je zelo pomembna v prvih letih otrokovega življenja, ko je v 

ospredju otrokov matematični razvoj, saj naj bi prav glasbena praksa pripomogla h 

kognitivnemu razvoju otrok (Niego, 2011; Santos-Luiz, 2007). Matematične sposobnosti so 

heterogene, zaradi česar matematično učenje zahteva širok spekter kognitivnih mehanizmov 

(Jiménez-Fernández, 2016). Ravno spoznanja s področja nevroznanosti poudarjajo, da otroci z 

glasbenimi izkušnjami izboljšujejo matematične spretnosti, urijo prostorsko-časovna 

sklepanja, ki so del matematičnih konceptov, in na sploh razvijajo spretnosti za razumevanje 

matematike (Santos-Luiz, 2007). Geary (1995, v Berch, 2005) je poudarjal, da 

nevrokognitivni sistemi podpirajo osnovne matematične sposobnosti. Vsa ta spoznanja nam 

služijo kot temelj, na katerem otrok gradi nadaljnja matematična znanja (Niego, 2011).  

 

Elementi glasbene dejavnosti so povezani z matematiko. V glasbenem izražanju lahko 

poslušamo in zaznamo soglasje zvokov, matematične koncepte zasledimo v melodiji in ritmu, 

kjer zaznavamo predvsem čas, ritem, dinamičnost, jakost, vse pa se odvija v nekem 

glasbenem prostoru. Predvsem v klasični glasbi pa lahko zaznamo enake vzorce glasbe, ki se 

vedno znova ponavljajo (Santos-Luiz, 2007), zato je pomemben prenos glasbenih spretnosti 

na področje matematike (Hyde idr., 2009). Glasbene dejavnosti v otroštvu imajo pozitiven 

vpliv na plastičnost možganov, na kognitivne, telesne in tudi senzomotorične sposobnosti 

(Wan in Schlaug, 2010). Glasbeno izobraževanje v predšolskem obdobju povečuje kognitivne 

funkcije možganov, vpliva pa tudi na nevroplastične spremembe v strukturi in funkciji 

možganov (Miendlarzewska in Trost, 2014). Glasba izboljšuje razvoj možganov, hkrati pa 

pripomore k izboljšanju drugih spretnosti, med katere uvrščamo tudi matematične koncepte 

(Santos-Luiz, 2007).  

 

Nevroznanstvene raziskave dokazujejo pozitivne učinke glasbenega izobraževanja na razvoj 

možganov, hkrati pa spodbujajo tudi kognitivni razvoj (Miendlarzewska in Trost, 2014). 

Poleg izvajanja glasbenih dejavnosti strokovnjaki veliko pomembnost in učinkovitost 

pripisujejo tudi izpostavljenosti glasbi. Menijo, da ima izpostavljenost glasbi največji vpliv pri 

5 letih, ko je slušni sistem najbolj občutljiv za tovrstne dejavnosti (Skoe in Kraus, 2013). 
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Fiske (1999, v An, Capraro in Tillman, 2013) zatrjuje, da lahko z glasbenimi dejavnostmi, ki 

jih vključujemo v učenje matematičnih veščin, pripomoremo k boljšemu matematičnemu 

razumevanju. Merrett s sodelavci (2013) poudarja, da raziskave s psihološkega in z 

nevroznanstvenega področja kažejo, da glasbeno izobraževanje otrok vpliva na boljšo 

občutljivost, izboljšuje verbalne sposobnosti in splošne sposobnosti sklepanja. Koelsch (2010) 

je v svoji raziskavi ugotovil, da poslušanje glasbe v družabnem kontekstu izboljšuje 

komunikacijo, koordinacijo, sodelovanje in empatijo med člani znotraj skupine. Zaradi 

plastičnosti možganov in pozitivnih učinkov glasbenega izražanja na kognitivne sposobnosti 

je otroku treba ponuditi igralne dejavnosti, ki jih spontano izvaja, tako v vrtcu kot tudi doma 

(Juriševič, Rajović in Drgan, 2010; Miendlarzewska in Trost, 2014).  

 

Rauscher (1993) je v svojem delu izpostavil t. i. Mozartov učinek. Po vsakem končanem 

treningu so osebam za 10 minut predvajali Mozartovo sonato za klavir v D-duru. Rezultati 

testov za merjenje intelektualnih sposobnosti otrok, ki so bili izpostavljeni Mozartovi glasbi, 

so bili višji v primerjavi z rezultati otrok, ki so poslušali druge umirjene glasbe ali so bili v 

tišini. V svojih raziskavah je Rauscher s sodelavci (1997) ugotovil, da izpostavljenost 

Mozartovi sonati za klavir v D-duru izboljša prostorsko-časovno zavedanje. Sanders (2012) je 

v svoji raziskavi potrdil pozitivno vlogo Mozartovega učinka na razvoj matematičnih 

spretnosti, hkrati pa pomen t. i. »Ellingtonovega oz. Makam učinka«. Ellingtonova 

sposobnost je opredeljena kot sposobnost ustvariti edinstven zvok prek skladb, beseda 

»Makam« pa izhaja iz arabske besede in je v turški klasični glasbi predstavljala sistem 

melodij, ki imajo točno določen sklop pravil za sestavljanje in izvedbo. Avtor je izraza 

oblikoval, saj je verjel, da je predpogoj za razvoj kognitivnih funkcij v zapletenosti in 

povezanosti glasbe, ne pa v kulturnem izvoru, kar pomeni, da lahko ritmi in glasba 

indonezijske, indijske, arabske, latinske in afriške glasbe prav tako vplivajo na razvoj 

kognitivnih funkcij (Sanders, 2012).  

 

Nekatere nevroznanstvene raziskave kažejo, da izvajanje in sodelovanje v glasbenih 

dejavnostih ter nenazadnje tudi izpostavljenost glasbi vpliva na razvoj matematičnih 

spretnosti. Plastičnost možganov omogoča, da izpostavljenost otrok različnim klasičnim 

glasbenim zvrstem vpliva tudi na razvoj občutka za števila in količine. Prav zaradi tega je 

izpostavljenost tovrstnim glasbenim vsebinam pomembna, saj lahko posredno vplivamo na 

kognitivne funkcije in razvijamo matematične spretnosti.   
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EMPIRIČNI DEL 
 

9 PROBLEM IN CILJI  

9.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V predšolskem obdobju naj bi pri otrocih prevladovalo razvijanje občutka za števila in 

količine na konkretnih izkušnjah, a v praksi velikokrat ni tako, zaradi česar se pri otrocih 

pojavlja nerazumevanje številskih in količinskih pojmov že v predšolskem obdobju. V šoli se 

matematična znanja nadgrajujejo, neusvojene temeljne spretnosti pa otrokom povzročijo 

težave na matematičnem področju (Manfreda Kolar, 2006). Razvoj občutka za števila in 

količine, ki se začne že v predšolskem obdobju in je prilagojen posebnim potrebam ter 

zmožnostim posameznika, vpliva na izboljšanje matematičnih sposobnosti in je predpogoj za 

nadaljnje pridobivanje matematičnih znanj (Levstek, Bregant in Podlesek, 2013). 

 

Otroci v predšolskem obdobju se morajo novih pojmov in simbolov učiti prek gibanja, 

poslušanja, iskanja, razpolaganja, rokovanja in občutenja. Pri svojih dejavnostih so tako ves 

čas aktivni (Hohmann in Weikart, 2005). V vrtcu dobijo otroci veliko priložnosti sodelovanja 

v različnih matematičnih dejavnostih, pomembno pa je, da se otrok z matematičnimi 

dejavnostmi srečuje prek igre v vsakodnevnih dejavnostih (Japel Pavešič, 2001). K razvoju 

občutka za števila in količine pa s svojimi matematičnimi izkušnjami v vsakodnevnih 

situacijah, ki jih izvajajo v domačem okolju, veliko pripomorejo tudi starši (Hart, Ganley in 

Purpura, 2016; Skwarchuk, 2009). 

 

S treningom sem želela zagotoviti celovito pomoč in podporo otrokom s posebnimi potrebami 

pri razvijanju občutka za števila in količine. Zanimalo me je, kako učinkovit je bil načrtovan 

in izvajan trening. Želela sem izvedeti, kako pogosto starši vključujejo dejavnosti za razvoj 

občutka za števila in količine v vsakodnevne dejavnosti pred in po izvedbi treninga. Ker pa so 

pomembne vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, sem želela izvedeti, katere dejavnosti za razvoj 

občutka za števila in količine izvajajo v vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu.  
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9.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Cilj raziskave je ocena spretnosti in znanj s področja občutka za števila in količine pri 

predšolskih otrocih s posebnimi potrebami ter na osnovi tega oblikovati celovit in intenziven 

trening, ga izvajati in na koncu tudi evalvirati. 

 

Cilji raziskave so naslednji: 

 izdelati začetno oceno otrok s posebnimi potrebami, opredeliti njihove primanjkljaje in 

posebne potrebe, močna in šibka področja, izpostaviti potrebne prilagoditve za 

vsakega posameznika; 

 načrtovanje in priprava treninga za razvijanje občutka za števila in količine pri 

predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. Priprava ustreznega delovnega gradiva za 

vzgojitelje in starše, upoštevanje potrebnih prilagoditev in pripomočkov glede na vrsto 

in stopnjo primanjkljaja; 

 spremljati in evalvirati trening, ki bo vključeval matematične procese in pojme v 

predšolskem obdobju; predštevilsko obdobje, štetje in obdelava podatkov, geometrija, 

orientacija v prostoru, merjenje; 

 ugotoviti, kako matematično znanje otrok ocenjujejo vzgojitelji; 

 ugotoviti, kako pogosto starši z otrokom na neformalen način izvajajo različne 

matematične dejavnosti tudi doma.  
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10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Raziskovalno vprašanje 1: Kako razvit je bil občutek za števila in količine pri otrocih s 

posebnimi potrebami pred izvedbo treninga? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako učinkovit je trening, ki vključuje konkretne dejavnosti 

(razvrščanje naravnih materialov, urejanje predmetov v skupine, gibanje in orientacijo v 

prostoru, merjenje z nestandardnimi enotami, opazovanje okolice ipd.) s področja, 

pomembnega za razvoj občutka za števila in količine? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: V kolikšni meri so starši in vzgojitelji izvajali dejavnosti za 

pridobivanje občutka za števila in količine doma oziroma v vrtcu? 
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11 METODE DELA 

11.1 OPIS VZORCA 

V vzorec sem vključila 4 otroke, od tega 3 deklice in 1 dečka. Vsi otroci so rojeni leta 2011 in 

se bodo naslednje leto vpisali v 1. razred osnovne šole. Imajo odločbo o usmeritvi in so 

vključeni v redni oddelek vrtca, v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo. Dve deklici sta težje gibalno ovirani, 1 deklica ima lažje govorno-jezikovne motnje 

in 1 deček ima zmerne govorno-jezikovne motnje. Pri vseh otrocih vzgojitelji in svetovalni 

delavci opažamo težave na področju razvoja občutka za števila in količine. V trening bom 

vključila tudi starše in vzgojiteljice otrok. Zaradi varovanja osebnih podatkov bodo imena 

otrok označena z začetnicami po abecednem vrstnem redu.  

11.1.1 Otrok A 

Otrok A je deček, ki je bil na začetku testiranja star 5 let in 6 mesecev. Otrok ima odločbo o 

usmeritvi od marca 2015. Vključen je v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, opredeljen je kot otrok z lažjimi govorno-

jezikovnimi motnjami. Na teden ima zagotovljene 3 uri dodatne strokovne pomoči, od tega jo 

1 uro izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog, 1 uro logoped, 1 ura na teden pa se izvaja 

kot svetovalna storitev. Specialni in rehabilitacijski pedagog na začetku pripravi in izvaja 

individualiziran program, na podlagi katerega izvaja dodatno strokovno pomoč. Največ 

pomoči in podpore je potrebne na področjih, kjer ima otrok primanjkljaje: fina motorika in 

grafomotorika, govor in jezik, kognitivne spretnosti, vedenjske značilnosti, matematično 

področje in socialno polje. Vsa pomoč in podpora pa izhajata iz otrokovih interesov in močnih 

področij, gibanja, vidnega zaznavanja in prostorske orientacije. Iz dokumentacije (odločba o 

usmeritvi, strokovno mnenje in individualiziran program) lahko razberemo otrokova močna 

področja in šibkosti, področja, kjer je nudena dodatna strokovna pomoč, zastavljene cilje in 

potrebne prilagoditve. 

 

Močna področja  

Otrok se veliko giba, ves čas je v gibanju. Je izredno radoveden in živahen, prav tako pa tudi 

zelo čustven in empatičen. Vidno zaznavanje in pomnjenje sta njegovi močni področji. 

Prepoznava in zapomni si najrazličnejše elemente na sliki, v sliki poišče podrobnosti in 

podobne slike prireja enakim. Dobro se prostorsko orientira v vrtcu in domačem okolju. 

Zanimajo ga najrazličnejše igre in igrače, brez težav se loti novih, neznanih nalog. 

  

Šibka področja 

Na področju govora se kažejo velike težave v izražanju (slabša artikulacija glasov) in s tem 

težave pri razumevanju, šibko je razvito slušno pomnjenje. Besedni zaklad je skromen. 

Izstopajo težave na področju grafomotorike, vidno-predstavnega mišljenja, pozornosti 

(osredotočanje in vzdrževanje pozornosti) in govora. Fina in grafomotorika sta okorni. 

Pozornost je kratkotrajna in odkrenljiva, hitro ga zmotijo različni vidni ali slušni dražljaji. 

Nima še usvojenih vseh matematičnih pojmov in spretnosti, občutek za števila in količine je 

slabše razvit, prav tako nima usvojenih logično-matematičnih operacij. Otrok ima nizko 

samopodobo o sebi in lastnih zmožnostih, pri nalogah ni samostojen, ves čas potrebuje 

vodenje odrasle osebe, socialna komunikacija (stopanje v stik z drugimi vrstniki) je šibka.  
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Prilagoditve 

Potrebuje sprotno preverjanje razumevanja navodil, daljši čas za umirjeno komunikacijo, za 

pogovor, pripovedovanje ali dodatno razlago. Pri posredovanju novih vsebin moramo odrasli 

govoriti počasi, razločno. Poudarimo ključne informacije, navodila pa naj bodo kratka in 

jasna. Pri dajanju navodil po potrebi ponudimo vizualno oporo ali pa parafraziramo. Pri delu 

vedno počakamo na odgovor otroka. Pri vseh vodenih aktivnostih naj bo otrok v ospredju, 

blizu odraslega, nudi pa naj se mu več individualnega pristopa. Več dela je potrebnega na 

usmerjanju in zadrževanju pozornosti. Pri motoričnih in govornih aktivnostih otroku 

omogočimo več časa. Spodbujamo ga k besedni komunikaciji in izražanju. Pomoč potrebuje 

tudi pri socialnem vključevanju v skupini. Odrasli mu nudijo dodatno vodenje in spodbude za 

vključevanje in sodelovanje v skupinske dejavnosti. Odrasli mu omogočijo več priložnosti za 

sodelovalno igro in komunikacijo z vrstniki. Pri delu uporabljamo multisenzoren pristop. 

Otrok potrebuje več pohval in spodbud, posebno pozornost pa odrasli namenijo za dobro 

opravljeno delo. 

11.1.2 Otrok B 

Otrok B je deklica, ki je bila na začetku testiranja stara 5 let in 5 mesecev ter ima odločbo o 

usmeritvi od avgusta 2015. Vključena je v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, opredeljena je kot otrok z zmernimi govorno- 

jezikovnimi motnjami. Na teden ima zagotovljene 3 uri dodatne strokovne pomoči, od tega jo 

2 uri izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog, 1 ura na teden pa se izvaja kot svetovalna 

storitev. Specialni in rehabilitacijski pedagog na začetku pripravi in izvaja individualiziran 

program, na podlagi katerega izvaja dodatno strokovno pomoč. Največ pomoči in podpore je 

potrebno na področjih, kjer ima otrok primanjkljaje: groba motorika in grafomotorika, govor 

in jezik, matematično področje, vedenjske značilnosti in socialno polje. Vsa pomoč in 

podpora pa izhajata iz otrokovih interesov in močnih področij, fine motorike, glasbene in 

plesne dejavnosti, širokega besednega zaklada, v individualni situaciji je izredno vodljiva in 

učljiva. Iz dokumentacije (odločba o usmeritvi, strokovno mnenje in individualiziran 

program) lahko razberemo njena močna področja in šibkosti, področja, kjer je nudena dodatna 

strokovna pomoč, zastavljene cilje in potrebne prilagoditve. 

 

Močna področja  

Uživa v glasbeno-plesnih dejavnostih. Je dobrovoljna in prisrčna, rada se smeji in zabava. Je 

vodljiva v igri in v vodenih dejavnostih, razen v primerih, ko preizkuša meje. Je izredno 

učljiva deklica, razume zahtevnejše vsebine, besedni zaklad je bogat. Pri individualnem delu 

(v skupini ali zunaj skupine) lepo sodeluje. Brez težav naveže stik z odraslo osebo. 

 

Šibka področja 

Artikulacija posameznih glasov je slabša, v govoru je prisotna eholalija. Težave se pojavljajo 

na področju govora, okorna sta groba motorika in grafomotorika, težave se kažejo tudi na 

socialnem področju. Groba motorika in grafomotorika sta okorni. Vidna in slušna pozornost 

sta slabše razviti. Na področju matematičnih spretnosti se pojavljajo težave predvsem zaradi 

nerazumevanja osnovnih pojmov in nerazvitega občutka za števila in količine. Pozornost je 

kratkotrajna in odkrenljiva, pri delu je počasnejša v primerjavi s svojimi vrstniki. Socialna 

interakcija in komunikacija sta pomanjkljivi, sodelovalna igra je le redko prisotna. Težave 

ima z upoštevanjem pravil, ves čas preizkuša meje.  

 

Prilagoditve 

Navodila naj bodo jasna in enoznačna, podana na multisenzoren način, po potrebi dodamo 

vizualno oporo, demonstriramo. Preverjamo razumevanje med podajanjem navodil. Pri vseh 
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vodenih aktivnostih naj bo deklica v ospredju, blizu odraslega, nudi pa naj se ji več 

individualnega pristopa. Omogočimo dodatne spodbude na govorno-jezikovnem področju. 

Potrebuje dodatno vodenje in usmerjanje med izvajanjem različnih dejavnosti. Pri delu ji 

omogočimo dovolj časa. Več pomoči potrebuje tudi pri vključevanju v skupino. Potrebuje 

dodatne spodbude, pomoč in vodenje v socialnih interakcijah v vsakodnevnih dejavnostih v 

skupini. Prehodi med dejavnostmi naj bodo jasni, vnaprej pa predstavimo in razložimo 

prihajajoče spremembe, ki niso del rutine. Pri delu uporabljamo multisenzoren pristop. Otrok 

potrebuje več pohval in spodbud, posebno pozornost pa odrasli namenijo za dobro opravljeno 

delo.  

11.1.3 Otrok C 

Otrok C je deklica ki je bila na začetku testiranja stara 5 let in 11 mesecev. Deklica ima 

odločbo o usmeritvi od septembra 2013. Vključena je v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, opredeljena je kot težje gibalno 

oviran otrok. Na teden ima zagotovljene 3 uri dodatne strokovne pomoči, ki jo izvaja 

specialni in rehabilitacijski pedagog. Specialni in rehabilitacijski pedagog na začetku pripravi 

in izvaja individualiziran program, na podlagi katerega izvaja dodatno strokovno pomoč. 

Največ pomoči in podpore je potrebnih na področjih, kjer ima otrok primanjkljaje: motorika,  

kognitivne značilnosti, pomnjenje in priklic informacij, vedenjske značilnosti in matematično 

področje. Vsa pomoč in podpora pa izhajata iz otrokovih interesov ter z močnih področij: 

socialno polje in igra, samostojnost, motivacija in vztrajnost pri delu ter interes za različne 

igre in igrače. Deklica je težje gibalno ovirana, zato ima v vrtcu zagotovljeno tudi dodatno 

fizično pomoč, ki ji jo vsakodnevno nudi spremljevalka. Spremljevalka deklici vsakodnevno 

pomaga pri negi, skrbi zase, nameščanju ortoze, prav tako pa ji nudi fizično pomoč v oddelku, 

na sprehodu ali izletu. Iz dokumentacije (odločba o usmeritvi, strokovno mnenje in 

individualiziran program) lahko razberemo otrokova močna področja in šibkosti, področja, 

kjer je nudena dodatna strokovna pomoč, zastavljene cilje in potrebne prilagoditve. 

 

Močna področja  

Deklica je izredno prilagodljiva, v vrtčevski skupini se dobro znajde, otroci jo lepo 

sprejemajo. Pri vseh dejavnostih želi kljub svoji gibalni oviranosti biti samostojna. Vključuje 

se v vse aktivnosti v skupini. Za delo je motivirana in vztrajna, če jo naloga zanima. 

Samostojno se vključuje v skupino vrstnikov, je spretna in samostojna, kaže interes za igro 

vlog, igra se z različnimi igračami. 

 

Šibka področja 

Šibko področje je motorika, groba, fina in tudi grafomotorika. Koordinacija gibov je 

neusklajena, z večjim naporom uporablja desno stran telesa, šibke spretnosti gibanja rok in 

prstov, grafomotorika je okorna. Težave ima na področju vidnega zaznavanja, predvsem 

vidnega pomnjenja in vidne diskriminacije. Pomnjenje je šibkejše, priklic informacij je 

počasnejši. Pozornost lahko usmeri v nalogo, vendar le za krajši čas. Slabša je artikulacija 

posameznih glasov, besedni zaklad je šibkejši. Njeno šibko področje je tudi področje 

matematičnih spretnosti, predvsem prepoznavanje pojmov, nerazvit občutek za števila in 

količine, težave ima pri reševanju logično-matematičnih problemov.  

 

Prilagoditve 

Potrebuje umirjen prostor oz. kotiček za individualno delo. Prilagojena naj bosta organizacija 

in način izvajanja programa, predvsem na komunikacijskem in motoričnem področju. 

Potrebuje pripomočke za spodbujanje govornega, gibalnega in spoznavnega razvoja. Pri delu 

ji vedno damo kratka, jasna, enoznačna in konkretna navodila, po potrebi pa jih podpremo s 
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slikovno oporo, demonstriramo ali razdelimo navodila na več delov. Sproti preverjamo 

razumevanje navodil. Učenje naj poteka na multisenzoren način, pri čemer pa izhajamo z 

njenih močnih področij in interesov. Pri vseh dejavnostih potrebuje več časa za usvajanje in 

utrjevanje, več časa ima tudi pri dejavnostih samostojnosti in skrbi zase, pri vseh likovnih in 

grafomotoričnih dejavnostih ter pri govornem izražanju, kjer počakamo, da dokonča začeto 

misel, počakamo na njen odgovor. Med dejavnostmi omogočimo tudi krajše premore. Zaradi 

težje gibalne oviranosti potrebuje stalnega spremljevalca. 

11.1.4 Otrok D 

Otrok D je deklica, ki je bila na začetku testiranja stara 5 let in 3 mesece. Deklica ima odločbo 

o usmeritvi od septembra 2013. Vključena je v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, opredeljena je kot težje gibalno oviran otrok. Na 

teden ima zagotovljene 3 uri dodatne strokovne pomoči, ki jo izvaja specialni in 

rehabilitacijski pedagog, prav tako pa ima 2 uri na teden zagotovljene še dodatne logopedske 

obravnave (1 uro v vrtcu in 1 uro v zunanji ustanovi). Specialni in rehabilitacijski pedagog na 

začetku pripravi in izvaja individualiziran program, na podlagi katerega izvaja dodatno 

strokovno pomoč. Največ pomoči in podpore je potrebnih na področjih, kjer ima otrok 

primanjkljaje: motorika, govor in jezik, kognitivne značilnosti, pomnjenje, vedenjske 

značilnosti in matematično področje. Vsa pomoč in podpora pa izhajata iz otrokovih interesov 

in močnih področij: socialno polje in igra, interes za gibalne in glasbene dejavnosti, vidno 

zaznavanje in pomnjenje ter hiter priklic naučenih informacij. Deklica je težje gibalno 

ovirana, zato ima v vrtcu zagotovljeno tudi dodatno fizično pomoč, ki ji jo vsakodnevno nudi 

spremljevalka. Spremljevalka deklici vsakodnevno pomaga pri negi, skrbi zase, nameščanju 

ortoze na nogo in opornice na roko, prav tako pa deklici nudi fizično pomoč v oddelku, na 

sprehodu ali izletu. Iz dokumentacije (odločba o usmeritvi, strokovno mnenje in 

individualiziran program) lahko razberemo otrokova močna področja in šibkosti, področja, 

kjer je nudena dodatna strokovna pomoč, zastavljene cilje in potrebne prilagoditve. 

 

Močna področja  

Izredno je motivirana za dejavnosti samostojnosti in skrbi zase, pri delu je vztrajna. Je odprta 

in radovedna deklica, v individualni situaciji tudi izredno komunikativna. Kljub gibalni 

oviranosti se zelo rada giba, veliko je v gibanju, na sprehodu premaguje tudi daljše razdalje, 

izredno uživa v glasbenih in plesnih dejavnostih. Njeno močno področje je vidno zaznavanje, 

vidna diskriminacija je ustrezna, prav tako si veliko zapomni ob delu s slikovnim oziroma 

grafičnim gradivom. Že naučene informacije prikliče iz spomina. 

 

Šibka področja 

Celotna motorika je okorna; koordinacija gibov je šibka in ni usklajena, zaradi desnostranske 

hemipareze je oteženo gibanje in obvladovanje predvsem desne strani telesa. Pri gibanju je 

manj natančna in spretna, fina motorika je okorna, gibljivost rok in prstov je šibkejša, ravno 

tako je okorna grafomotorika. Težave ima tudi na področju govornega jezika, kjer je zaradi 

slabše artikulacije glasov oteženo sporazumevanje, besedni zaklad je ustrezno razvit. Že 

naučene informacije prikliče iz spomina, vendar je priklic informacij počasnejši. Težave ima 

na področju matematičnih spretnosti, predvsem pri opisovanju lastnosti predmetov, štetju, 

logično-matematičnih operacijah in reševanju problemov. 

 

Prilagoditve 

Potrebuje umirjen prostor oz. kotiček za individualno delo. Pri delu naj bodo navodila kratka, 

jasna, enoznačna in konkretna, če je mogoče, ponudimo tudi slikovno oziroma vizualno 

oporo. Ves čas sproti preverjamo razumevanje navodil. Pri delu ima zagotovljene različne 
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pripomočke za spodbujanje govornega razvoja in izražanja ter za razvoj gibalnih funkcij. Pri 

gibanju ima na desni nogi nameščeno opornico, prav tako ima zaradi terapije na desni roki 

nameščeno opornico. V skupini ima svoj stol, ki je podložen z nedrsečo gumo. Na daljših 

sprehodih ji omogočimo dovolj počitka, jo po potrebi nesemo ali uporabimo pripomočke za 

boljšo mobilnost (voziček, tricikel). Pri vseh dejavnostih spodbujamo verbalno komunikacijo. 

Pri delu uporabljamo multisenzoren pristop. Zaradi težje gibalne oviranosti potrebuje stalnega 

spremljevalca, ki jo vodi in usmerja v vsakodnevnih dejavnostih in aktivnostih v vrtcu. 

Omogočimo ji več časa pri gibalnih dejavnostih, pri likovnih in grafičnih aktivnostih in pri 

dejavnostih skrbi zase.  

11.2 MERSKI INSTRUMENTI 

V raziskavi so bili uporabljeni 3 merski instrumenti.  

 

Prvi je Preizkus razvitosti za števila in količine (Jašarević, 2016), ki obsega prepoznavanje 

številk in štetje, preštevanje, konzervacijo, ocenjevanje moči množice, urejanje, prirejanje, 

primerjanje, razdruževanje, ustno računanje in matematične besedilne naloge. 

 

V namen raziskave sta bila izdelana 2 vprašalnika za vzgojitelje in starše. Vprašalniki za 

vzgojitelje obsegajo 17 trditev, kjer so vzgojitelji na tristopenjski lestvici (se strinjam, se 

delno strinjam, se ne strinjam) ocenili, ali imajo učenci že usvojene nekatere matematične 

pojme. Vprašalniki za starše obsegajo 15 trditev, kjer so starši na petstopenjski lestvici 

(nikoli, redko (od enkrat do štirikrat na mesec), občasno (od enkrat do dvakrat na teden), 

pogosto (od trikrat do petkrat na teden) in vsak dan) ocenili, v kolikšni meri doma namenjajo 

pozornost dejavnostim za razvoj občutka za števila in količine. 

11.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Najprej sem pridobila otroke, ki sem jih vključila v trening. Otroci so bili izbrani na osnovi 

ugotovitev vzgojiteljev, ki so izpolnili vprašalnike. V trening sem vključila otroke, ki so od 

svojih vrstnikov pomembno odstopali na področju občutka za števila in količine. Staršem teh 

otrok sem razdelila vprašalnike, s pomočjo katerih sem ugotavljala, koliko pozornosti 

namenjajo občutku za števila in količine pri otrocih doma. Otrokov občutek za števila in 

količine sem preverila s pomočjo Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine (Jašarević, 

2016). 

 

Nato sem načrtovala, izvajala in sproti evalvirala trening, ki je trajal 4 mesece (z vsakim 

otrokom sem ga izvedla 24 ur). Trening sem izvajala dvakrat na teden po 30 minut. Vsaka ura 

se je začela z glasbeno dejavnostjo s področja časovne orientacije (5 minut), nadaljevala z 

intenzivnim treningom z različnih matematičnih področij (20 minut) in končala s poslušanjem 

umirjene klasične glasbe (5 minut). V enem primeru sta otroka delala v paru z vrstnikom, v 

dveh primerih pa sem v paru z deklicama delala jaz. Trening sem najprej načrtovala in ga nato 

sproti prilagajala glede na sposobnosti otrok. Z vzgojitelji sem se srečavala tedensko, jim 

predstavila dejavnosti, ki jih izvajam, in jim podala priporočila za delo v skupini. V trening 

sem vključila tudi starše, s katerimi sem se srečala trikrat (na začetku treninga, na polovici 

treninga in na koncu treninga). Nekje na polovici treninga sem staršem pripravila tudi 

priročnik za delo doma. Po končanem intenzivnem treningu sem staršem in vzgojiteljem zopet 

razdelila enake vprašalnike kot na začetku, z otroki pa sem ponovno izvedla preizkus.  
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11.4 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene rezultate sem analizirala po principu kvalitativne analize. Rezultate Preizkusa 

razvitosti občutka za števila in količine sem ocenila in grafično ponazorila, rezultate 

začetnega in končnega preizkusa pa sem med seboj opisno primerjala. Vprašalnike, ki so jih 

izpolnili starši in vzgojitelji, sem kvalitativno analizirala in interpretirala ter med seboj 

primerjala rezultate začetnega in končnega vprašalnika.  
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12 TRENING  

12.1 PRIPRAVA TRENINGA 

Ker se bodo otroci z naslednjim šolskim letom (2017/2018) všolali, morajo temeljne 

matematične procese in pojme imeti dobro usvojene in utrjene, saj bodo na tem gradili svoje 

nadaljnje znanje. Zaradi tega je bil glavni namen treninga pri predšolskih otrocih s posebnimi 

potrebami razvijati občutek za števila in količine. Pri načrtovanju treninga in postavitvi ciljev 

sem upoštevala Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 2009) in Učni načrt za matematiko v 

osnovni šoli (Žakelj idr., 2011). Ker je timsko sodelovanje ključnega pomena, sem v trening 

vključila tudi vzgojitelje in starše, ki so s svojimi aktivnostmi v vrtcu oz. doma razvijali 

občutek za števila in količine.  

12.2 CILJI TRENINGA 

Globalni cilji treninga izhajajo iz Kurikuluma za vrtce in so naslednji (Bahovec idr., 2009): 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Splošni cilji treninga so: 

 utrjevanje spretnosti razvrščanja in klasifikacije, relacije, urejanja in vzorčenja, 

 razvijanje orientacije v prostoru in času, 

 raba mnemotehnik, 

 urjenje vidnega pomnjenja, 

 spoznavanje strategij merjenja, 

 razviti občutek za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. 

12.3 OPIS POTEKA TRENINGA 

Trening je potekal 4 mesece, in sicer od februarja 2017 do maja 2017. V tem času sem z 

otroki izvedla 24 srečanj. Srečanja so potekala dvakrat tedensko po 30 minut v dopoldanskem 

času. Trening je potekal zunaj skupine. Individualno je trening potekal z gibalno oviranima 

deklicama, z otrokoma z govorno-jezikovnimi motnjami pa je trening potekal v paru. V 

trening sem vključila tudi vzgojitelje otrok in njihove starše. Z vzgojitelji sem se srečevala 

tedensko, jim predstavila dejavnosti, ki smo jih z otroki izvajali na srečanju, nato smo se 

pogovorili o možnostih vključevanja tovrstnih dejavnosti tudi v skupini. S starši sem se 

srečala trikrat. Na začetku treninga sem jim predstavila namen izvajanja treninga, prosila sem 

jih za njihovo sodelovanje, na sredini treninga sem jim predstavila dosedanje dosežke otrok in 

jim predlagala dejavnosti za delo doma. Izdelala sem tudi priročnik za delo doma, ki so ga 

starši prejeli, končno srečanje pa je bilo po končanem treningu, ko smo evalvirali celotno 

delo.  

 

Pred izvedbo treninga sem načrtovala dejavnosti s področja predštevilskih vsebin (razvrščanje 

in klasifikacija, urejanje, relacije, vzorci), orientacije (prostorska in časovna orientacija), štetja 

in merjenja. Ker sem pri treningu upoštevala tudi spoznanja s področja nevroznanosti, sem 
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skrbno načrtovala tudi zvrst glasbe, ki smo jo poslušali po vsakem končanem srečanju, saj so 

se otroci po intenzivnem treningu umirili in z veseljem prisluhnili umirjeni glasbi. 

 

Pred začetkom izvajanja treninga sem vsakemu otroku dala svojo škatlo, na katero je nalepil 

svoje ime. Dogovorila sva se, da škatlo redno nosim s seboj, vse materiale in didaktične igre, 

ki se jih bova igrala, pa bo otrok lahko dal v škatlo, ki jo bo na koncu najinih srečanj tudi 

odnesel domov. Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz uvodnega dela (5 minut), glavnega dela 

(20 minut) in zaključnega dela (5 minut). V uvodnem delu so potekale gibalne in glasbene 

dejavnosti s področja časovne orientacije in vzorcev, v glavnem delu so potekale matematične 

dejavnosti s področij predštevilskih vsebin, orientacije, štetja in merjenja, v zaključnem delu 

pa je sledila sprostitvena dejavnost s poslušanjem klasične glasbe in z umirjanjem. Izbor 

dejavnosti je potekal sproti glede na napredek in individualne značilnosti otrok. Pri delu sem 

upoštevala otrokova močna področja in interese, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja pa 

tudi ustrezne prilagoditve.  

12.4 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH SKLOPOV VAJ TRENINGA 

V predšolskem obdobju so za razvoj občutka za števila in količine pomembna naslednja 

matematična področja: predštevilske vsebine (razvrščanje in klasifikacija, relacije, urejanje, 

vzorci), orientacija (orientacija v prostoru, časovna orientacija), števila in merjenje. V svoje 

magistrsko delo sem zajela tudi področje nevroznanosti in s tem povezano vlogo glasbe 

(področje umetnosti) za razvoj občutka za števila in količine.  

 

Za vsako področje posebej sem opredelila globalne in operativne cilje, ki so zapisani v 

Kurikulumu za vrtce, oblikovala sem nabor nalog in dejavnosti za razvoj posameznih 

področij, na koncu pa sem zapisala še didaktična priporočila, ki so ključna za uspešno delo. 

Podrobnejši opisi aktivnosti, nalog, ciljev, pripomočkov in didaktičnih priporočil so navedeni 

v Prilogi 3, kjer so vse naloge zbrane v celovit priročnik.  

12.4.1 Predštevilske vsebine 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 otrok klasificira in razvršča, 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava (npr. na razpredelnici označi, 

kateri prijatelji so v vrtcu, vreme, koliko otrok ima dolge hlače ipd.), 

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

 

Otrok mora najprej usvojiti in utrditi spretnosti razvrščanja in klasifikacije, relacije, urejanja 

in vzorcev. Otroku tako ponudimo različne materiale, ki so zanimivi in privlačni. Otroci naj 

urejajo te predmete v kategorije, jih razvrščajo po različnih lastnostih, spoznavajo in 

primerjajo med seboj, sestavljajo vzorce itd. Vedno izhajamo iz otrokovih interesov in z 

močnih področij.  
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Otrokom sem tako ponudila različne dejavnosti, s katerimi so urili predštevilske vsebine. 

Uporabila sem najrazličnejši material; naravni material (semena, koruza, plodovi, listje, 

kamenje, vejice), obleke, žoge, barvice, kocke, zabojnike za smeti, figure, plišaste igrače, 

geometrijske like, gumbe, milne mehurčke, vrvi, obroče, slikovno gradivo, slikanice, 

didaktične igre, polento, boben, športne pripomočke ipd., opazovali smo predmete v bližnji 

okolici; npr. okna, stavbe, avtomobile, šteli smo stopnice.   

12.4.2 Orientacija 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

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

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

 

Če želi otrok opisati neko lego predmeta v prostoru, mora najprej usvojiti pojme prostorske 

orientacije. Najučinkovitejše je, če otrok opisuje in išče rešitve na multisenzoren način, prek 

vseh čutov, pri svojih dejavnostih pa je vedno aktiven.  

 

V okviru treninga smo z otroki uporabljali najrazličnejše premete in pripomočke za razvijanje 

prostorske in časovne orientacije; stole, svoje telo, različne predmete v prostoru, učenje 

izštevank, sestavljanke, dejavnosti na igrišču, športne pripomočke in rekvizite (žoga, obroč, 

vrv itd.), jedilni pribor, fotoaparat, glasbo, balone, žoge, sličice, peščeno uro, slikopise, sadje 

itd.  

12.4.3 Števila 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 otrok rabi imena za števila, 

 otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom, 

 otrok zaznava prirejanja 1-1 in prireja 1-1, 

 otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje. 

 

Pri obravnavi števil smo sproti in po korakih spoznavali števila, tako je sproti nastajala 

številska vrsta. Štetja so se otroci učili postopoma, pri delu sem uporabljala najrazličnejše 

materiale, s katerimi so otroci manipulirali. V ta namen sem oblikovala tudi nekatere lastne 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

42 

didaktične pripomočke, na primer spomin geometrijske oblike, pare sličic živali in zapisanih 

številk, zapise številk – asociacije, zapisane številke v obliki ceste, didaktično igro gosenica, 

didaktično igro sestavljanka Pujs, didaktično igro butarice.  

 

V okviru treninga smo šteli različne predmete v okolju, preštevali naravni material, se igrali s 

športnimi pripomočki itd., razvrščali in prirejali 1-1 smo različne predmete, veliko smo se 

igrali z igralno kocko in uporabljali različne didaktične igre, kot so spomin, tombola, igre s 

kocko itd., vsak otrok je imel izdelane taktilne kartončke s številkami in pikami od 0 do 10, 

pri delu smo uporabljali zapisana števila iz različnih materialov, ves čas smo uporabljali 

kartončke z asociacijami (npr. število 1, ki se skriva v podobi smreke), uporabljali smo tudi 

barvice, flomastre in voščenke, prav tako pa smo strigli in lepili živali.  

 

Med treningom smo spoznavali simbole številk, prav tako pa smo se jih učili zapisovati. Ker 

je grafomotorika pri vseh otrocih okorna, smo veliko urili tudi grafomotorične spretnosti. Na 

področju grafomotorike smo najprej risali velike linije, loke, krivulje, kroge itd. v mivko/ 

zdrob, s kredami na asfalt, s flomastri na večji format papirja, s flomastri na plastificirane 

podloge. Najprej so otroci vlekli linije po predlogi, nato pa so še samostojno oblikovali 

poimenovane linije (npr. »Nariši krog.«). Postopno smo prehajali od risanja na večjem 

formatu (npr. asfalt, tabla, listi formata A3) na manjše formate (listi formata A4), prav tako pa 

smo od risanja velikih linij in lokov postopoma prehajali na zapis številke. Motorične 

spretnosti so bile izredno šibke pri gibalno oviranih otrocih, zaradi tega je vsako naše srečanje 

vključevalo dejavnosti za razvoj teh spretnosti. Pri gibalno oviranih otrocih smo veliko več 

urili tudi grobomotorične in predvsem finomotorične spretnosti, ki so predpogoj za razvoj 

grafomotorike. Med treningom smo izvajali naloge gibanja in grobomotoričnih spretnosti 

(npr. ob metanju velike kocke izvedemo točno določeno število gibov, gibamo se v ritmu 

ipd.), na področju finomotoričnih spretnosti pa smo se posluževali dela z manjšim, drobnim 

materialom, s preprijemanjem in z manipulacijo, uporabljali smo ščipalke, pincete, kapalke, 

vrvice za nizanje itd. 

12.4.4 Merjenje 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2009):  

 otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne skupne lastnosti snovi in 

objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo, 

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

enotami, 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

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

 

Pri dejavnostih merjenja smo se posluževali predvsem merjenja z nestandardnimi merskimi 

enotami. Merili smo različne predmete in stvari v naši okolici.  

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

43 

Merili smo dolžino, maso in čas. Merili smo predmete v okolici, s pomočjo vrvice smo 

izmerili tudi sami sebe in dele svojega telesa (celotno telo, dolžino rok, nog, dlani in stopal). 

Igrali smo se skupinsko igro in sodelovali v igrah merjenja. V veliko pomoč so nam bili 

različni pripomočki v okolici (npr. barvice), naši lastni merski pripomočki (npr. dlani), 

tehtnice in peščene ure. 

12.4.5 Umetnost (glasbene dejavnosti) 

Globalni cilji (Bahovec idr., 2009): 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 

Operativni cilji (Bahovec idr., 2009): 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti,  

 doživljanje umetniških del, 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav. 

 

Pri glasbenih dejavnostih smo poslušali umirjeno klasično glasbo (Johann Sebastian Bach 

Joseph Haydn, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart). Otroci so se po vsaki končani 

uri umirili, naslonili glavo na mizo ali pa se ulegli na blazino, ob tem pa so 5 minut poslušali 

glasbo. Na koncu so vedno povedali, kaj so slišali, kaj so si med izvajanjem glasbe 

predstavljali. 

12.5 IZVAJANJE TRENINGA 

Z vsakim otrokom sem izvedla 24 srečanj. Urnik je bil vnaprej dogovorjen in določen. Z 

deklico D sem se srečevala v jutranjih urah, z deklico C sem se srečevala v dopoldanskem 

terminu, s parom otrok A in B pa sem se srečevala po kosilu.  

12.5.1 Sodelovanje z vzgojitelji 

Z vzgojiteljicami sem se srečevala tedensko po 15 minut. Predstavila sem jim dejavnosti, ki 

smo jih na individualnih urah izvajali, in se pogovorila, kako lahko tovrstne dejavnosti 

vključijo tudi v vsakodnevne aktivnosti v skupini. Vzgojiteljice so mi predstavili tematske 

sklope, skupaj smo podrobneje pregledali področje matematike, predlagala sem jim tudi 

nekatere dejavnosti in aktivnosti, ki bi jih za razvoj občutka za števila in količine lahko 

izvajali v skupini. 

 

Otroci se z matematičnimi dejavnostmi srečujejo vsakodnevno v vrtcu kot tudi doma. 

Izkušnje pridobijo pri reševanju vsakodnevnih problemov. Z matematičnimi vsebinami se 

srečajo že takoj, ko pridejo v vrtec, saj se morajo orientirati na poti v vrtec, prav tako v 

garderobi prepoznajo svoj znak. Svoje stvari pospravijo na ustrezno mesto v garderobi. V 

igralnici imajo otroci na voljo veliko različnih igrač in predmetov, s katerimi manipulirajo, jih 

urejajo, prirejajo, razvrščajo in preštevajo. Te igrače morajo biti po končani igri pospravljene 

na ustrezno mesto, za kar otroci sami poskrbijo tako, da jih razvrstijo v ustrezen predal ali 

zaboj. V vseh skupinah se dan začne v jutranjem krogu, kjer spoznavajo dni v tednu, označijo 

dan na koledarju in se pogovorijo, kaj so oz. kaj bodo počeli. Ves čas je treba imeti igralnico 

tudi urejeno, zaradi tega igrače pospravijo na svoje mesto. Veliko hodijo na sprehode v 

naravo, na travnik ali v gozd, opazujejo okolico in se ob njej pogovarjajo ter izkušenjsko 

učijo. Na igrišču je prav tako veliko priložnosti, s katerimi lahko razvijamo občutek za števila 

in količine, pa naj bo to v peskovniku, pri guganju, igrah z žogo ali pa manipulaciji z 

https://eucbeniki.sio.si/gum8/3200/index3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

44 

različnimi predmeti, ki jih najdemo na igrišču. Tudi pri kosilu otroci vedno sodelujejo, 

pripravijo pribor za vsakega otroka, preštejejo in ustrezno položijo pribor na mizo. Vidijo, 

koliko hrane imajo, česa imajo največ, kdo ima več oz. manj od njih, ipd. Po kosilu pospravijo 

pribor na voziček, žlice skupaj, vilice skupaj, nože skupaj in krožnike skupaj. 

 

V času izvajanja treninga so v vrtcu potekale tudi aktivnosti, ki so bile pomembne pri razvoju 

občutka za števila in količine. Vzgojiteljice so se pripravljale na prireditev, kjer so v svoj 

program vključile dejavnosti iz programa FIT4KID. V času izvajanja treninga je v vseh 

skupinah potekal tudi projekt knjižni nahrbtnik, prav tako pa ves čas redno poteka tudi 

praznovanje rojstnih dni, otroci pa imajo ves čas na razpolago različne igralne kotičke. V 

okviru programa FIT4KID je vsaka vzgojiteljica imela nalogo, da otroke nauči plesne igre. 

Plesna igra je sestavljena iz učnih vsebin s področja kurikuluma in vključuje tudi matematično 

področje (štetje in preštevanje, zaporedje dogodkov, orientacija v prostoru, časovna 

orientacija itd.). V okviru knjižnega nahrbtnika so v vseh skupinah izdelali razpredelnico, v 

kateri je vsak otrok samostojno označil, ali je knjigo že poslušal doma in jo nato predstavil 

prijateljem. Otroci so se tako učili označevati in odčitavati grafične prikaze. V vrtcu so 

vzgojiteljice otrokom brale knjige, kjer je bilo pomembno zaporedje dogodkov, ob njih so se 

pogovarjali. Tudi sami so si morali zapomniti sosledje dogajanja. V knjigah so opazovali 

številke strani, pogovarjali so se, kako so knjige nastale, govorili so o zaporedju dogodkov, 

kako od ideje pridemo do končnega izdelka, knjige. Vzgojiteljice so pogovor podprle še s 

slikovnim gradivom, ki so ga imeli otroci na razpolago tudi med igro. Praznovanje rojstnih 

dni je vedno pravo doživetje. Otroci preštejejo, koliko so stari, in svoja leta pokažejo s prsti na 

rokah. V skupinah za rojstni dan vsakemu otroku zapojejo tudi pesmi. V skupini deklice C 

zapojejo toliko pesmi, kot je otrok star. Pri tem otrok, ki ima rojstni dan, šteje in je pozoren, 

da mu bodo res zapeli ustrezno število pesmi. Pri deklici B pa imajo pri praznovanju rojstnega 

dne na tleh krog z označenimi letnimi časi. Otrok se sprehodi tolikokrat okrog kroga, kolikor 

je star. Otroci primerjajo med sabo, koliko so stari, ugotavljajo, kdo je starejši in kdo mlajši. 

Na razpolago pa imajo ves čas tudi različne igralne kotičke. Poleg igralnega kotička Dom in 

družina je v vseh igralnicah prisoten tudi knjižni kotiček, glede na obravnavani sklop pa so v 

skupinah prisotni tudi drugi kotički (npr. knjižnica, urarna, ambulanta, pisarna, trgovina ipd.). 

V vseh kotičkih otroci razvijajo občutek za števila in količine. Vedno zapisujejo račune, 

števila in se igrajo. Pogovarjajo se o ceni, količini in teži določenih predmetov, ugotavljajo, 

česa je več ali manj. Veliko rokujejo s kalkulatorji, tipkovnicami in telefoni, na katerih so 

zapisne številke. Jutranji krog je dnevna rutina v vsaki skupini. V jutranjem krogu se otroci 

preštejejo, določijo dan v tednu, ga poimenujejo in se pogovarjajo o tem, kaj se je že oz. kaj 

se še bo zgodilo. V nekaterih skupinah svojo prisotnost označijo celo na tabeli v skupini.   

 

Tekom celotnega dne je prisotnih veliko navodil, spodbud in usmerjanja, s katerimi razvijamo 

občutek za števila in količine. Matematične dejavnosti pa se tesno prepletajo tudi z ostalimi 

področji kurikula (družba, narava, jezik, gibanje, umetnost) in se pojavljajo vsakodnevno v 

vrtčevskem in tudi domačem okolju. Dejavnosti so popolnoma spontane in neformalne, z 

njimi pa prek izkušenjskega učenja in vsakodnevnih aktivnosti vplivamo na razvoj občutka za 

števila in količine.  

 

Predstavitev dejavnosti in didaktičnega materiala, ki so ga med treningom uporabljali v 

skupini, je podana za vsako vzgojiteljico posebej (vzgojiteljice so označene po abecednem 

vrstnem redu glede na oznako otroka, ki je vključen v njihovo skupino).  
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12.5.2 Izvajane dejavnosti v skupini 

12.5.2.1 Vzgojiteljica A  

V skupini vzgojiteljica otrokom pripravlja najrazličnejše dejavnosti in aktivnosti, s katerimi 

razvijajo občutek za števila in količine. Vzgojiteljica otrokom ponuja različen naravni 

material, različne pripomočke. V skupini imajo razstavljen plakat oz. razpredelnico, ki so ga 

naredili na začetku šolskega leta. Na njem so v navpični vrsti zapisana imena in slike otrok, v 

vodoravni vrsti pa so simboli za dele telesa itd. Vsak otrok je v ustrezno mesto na 

razpredelnici prilepil svoj simbol, barvne kartončke za barvo las, oči itd. V skupini 

uporabljajo letni koledar, na katerem imajo označene pomembne praznike, rojstne dneve in 

počitnice. Prav tako pa dnevno uporabljajo tedenski koledar, na katerega nastavijo ustrezen 

datum in označijo trenutno vreme. V mesecu marcu so naredili razpredelnico, v katero so 

vsakodnevno lepili vremenske simbole. Na koncu so prešteli, katerih simbolov je največ, in 

ugotovili, kakšno vreme je bilo večinoma v mesecu aprilu.  

 

Spoznavali so različne linije (lomljene, ravne, krive). Linije so risali s kredo na asfalt, po njih 

so hodili, kotalili žogo in vozili kolo. Na plastificirane podloge so polagali gumbe, naravni 

material in tako sledili narisani liniji. Z barvicami in s flomastri so risali linije na prazen list 

ali pa sledili že narisani liniji.  

 

V skupini so po velikosti urejali različne predmete, po velikosti so se postavili tudi otroci iz 

celotne skupine od najmanjšega do največjega. Razvrščali so predmete po 2 in 3 kriterijih 

(npr. barva-debelina, barva-velikost, barva-debelina-velikost). Razvrščali so tudi konkretne 

predmete glede na izvedene poskuse, npr. predmete so razvrstili v 2 obroča glede na to, ali 

predmet plava na vodi ali ne. Veliko je bilo nalog, pri katerih so morali sestavljati celoto iz 

posameznih delov. Na temo »Kaj je nesreča?« so spoznavali različne simbole za nevarnost, s 

pomočjo simbolov so izdelali lastne prikaze, kjer so slike nesreč povezali z ustreznim 

simbolom. Ponazorili so letne čase in jih z relacijami povezali z ustrezno značilnostjo. V vrtec 

so prinesli svoj album, kjer so opazovali svoje fotografije od dojenčka do danes. Ob slikah so 

se pogovarjali. Slike sadja in zelenjave so razvrščali v drevesni diagram. Veliko je bilo nalog, 

pri katerih so morali nadaljevati in ustvarjati nove vzorce iz kock, naravnega materiala, kolaž 

papirja. Ob pogovoru o čistem okolju so zbirali odpadke in jih urejali v ustrezne koše. Ob tem 

so izdelali prikaz in ugotovili, česa so v koš odvrgli največ in česa najmanj. Naredili so tudi 

drevesni diagram, v katerega so lepili slike predmetov glede na to, ali jih damo v koš ali ne 

(npr. prazna plastenka, novo kolo itd.). Prikaz so naredili tudi ob knjižnem projektu, kjer so 

povedali, katera knjiga jim je najljubša, na podlagi prikaza pa so prešteli in ugotovili, katera 

knjiga je otrokom najbolj všeč.  

 

Prek spontanih dejavnosti v vrtcu so se učili štetja. Glede na dano navodilo so morali v 

prostor (v igralnici, na igrišču ali v gozdu) prinesti določeno število predmetov. Predmete so 

prešteli in številko prikazali tudi s prsti. Preštevali so otroke v jutranjem krogu, šteli so igrače 

in različne predmete. Prek nalog so se učili ustnega računanja in reševanja matematičnih 

besedilnih nalog. Ob pogovoru so s pomočjo prstov dodajali in odvzemali od določenega 

števila, prav tako pa so tovrstne naloge reševali ob konkretnem materialu (npr. »Na kupu 

imamo štiri medvedke, 2 pospravi v omaro. Koliko medvedkov še ostane?«). Poleg 

poimenovanja števil jim je vzgojiteljica ponudila tudi zapisane številke, vedno so preštevali 

do danega števila.   
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Spoznavali so geometrijske oblike (trikotnik, krog, kvadrat in pravokotnik) in telesa (krogla, 

piramida, stožec in kocka). Oblike so iskali v igralnici, na igrišču, na sprehodu in v gozdu. Z 

različnim materialom so oblikovali dane oblike.  

 

Izvajali so različne gibalne naloge in se učili bibarije, pri katerih so urili orientacijo na 

lastnem telesu, spoznavali pojme levo/desno, spredaj/zadaj, zgoraj/spodaj, nad/pod ipd. Prav 

tako so se prek igre navodil učili in utrjevali orientacijo v prostoru, saj so morali otroci izvesti 

nalogo glede na dana navodila (npr. »Stopi tri korake nazaj.«, »Skrij se pod mizo.«). Ob temi 

eksperimenti so napovedovali dogajanje, kaj se bo zgodilo. Ob slikovnem gradivu in 

pogovoru so utrjevali zaporedje dogodkov, pogovarjali so se, kdaj se lahko zgodi nesreča in 

kako v tem primeru pristopiti na pomoč. Pogovarjali so se o vzroku in posledici. 

Napovedovali so rezultate, kaj se bo zgodilo (npr. »Kaj se zgodi, če v vodo zmešamo olje?«).  

 

Vzgojiteljica jim je pripravila didaktično igro zaporedja dogodkov, kjer so morali urediti 

sličice otroka od dojenčka do predšolskega otroka. Zaporedje dogodkov so urejali tudi pri 

knjižnem projektu, kjer so se pogovarjali o tem, kako nastane knjiga. Slikovni prikaz s 

celotnim postopkom so uredili v ustrezno zaporedje. Orientirali so se tudi v času glede na 

pojma nekoč-danes. Prinesli so fotografije in predmete od doma, kaj so počeli stari starši 

nekoč in kaj oni kot otroci počnejo danes. Predmete in igre so imeli razstavljene v igralnici. 

Naredili so si tudi svoj časovni trak, na katerem so označili pojma prej/potem. Časovno 

orientacijo v dnevu so ponazorili s časovnim krogom, na katerem so označili pojme (jutro, 

dopoldne, poldne, popoldne, večer in noč) ter se ob njem pogovarjali, kaj počnemo v 

določenem delu dneva.  

 

Predmete so v vrsto urejali s pomočjo merjenja. Merili so igralnico z nestandardnimi 

merskimi enotami (dlan, palčka, vrvica) in rezultate zapisali v preglednico, kjer so primerjali 

različne rezultate med seboj. Z nestandardnimi merskimi enotami so izmerili velikost igrač in 

jih nato uredili v vrsto od najmanjše do največje. Prav tako so rokovali z metrom, opazovali 

številke na njem in z njim izmerili predmete v igralnici. V zunanjem okolju so opazovali 

sence in ugotavljali, kdo pusti najdaljšo senco in kdo najkrajšo. Spoznavali so tudi količinske 

pojme več/manj/enako/mnogo/malo. Pri temi eksperimenti so spoznavali količinske odnose in 

merili količine s pomočjo nestandardnih merskih enot (različni lončki in posode).  

12.5.2.2 Vzgojiteljica B  

Delo v skupini poteka po principih Montessori pedagogike. Vzgojiteljica je med treningom 

izdelala veliko didaktičnih pripomočkov in iger za razvijanje občutka za števila in količine pri 

otrocih v skupini, na omari je imela prilepljeno zaporedje številk od 0 do 6, kjer je poleg 

zapisane številke bilo tudi ustrezno število taktičnih krogcev, ki to število predstavljajo. Med 

treningom so otroci na mizah imeli napisane številke od 1 do 5. Poimenovanja števil so se 

posluževali pri razdeljevanju kosila in pri delu v skupini. Dnevno v skupini uporabljajo 

koledar, ki so si ga izdelali sami. Koledar je v obliki hiše, na njem pa so zapisani dnevi v 

tednu. V jutranjem krogu se pogovorijo, kaj so delali včeraj/predvčerajšnjim, kaj bodo delali 

danes in kaj bo sledilo jutri/pojutrišnjem. Ob koledarju poimenujejo imena dni v tednu, 

pogovarjajo se, kateri dan je danes, kaj je bilo včeraj, kaj bo jutri, vsak dan opazujejo vreme 

in poleg dneva pritrdijo kartonček, ki predstavlja, kakšno vreme je tisti dan. Zaporedje dni v 

tednu so utrjevali prek pesmi Obisk (Albert Širok). Vsakodnevno v jutranjem krogu formirajo 

tudi krog, včasih iz stolov, drugič brez njih, stoje ali sede.  

 

V skupini imajo učenci ves čas na voljo naravni material, s katerim lahko manipulirajo, 

razvrščajo, urejajo, prirejajo in se z njim igrajo. V igri jim vzgojiteljica ponudi priložnost 
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štetja, preštevanja, nastavi jim dani vzorec, ki pa ga morajo otroci nadaljevati. Vzorce so 

otroci risali na list, ko so krasili kape, barvali snežinke, pri tem pa so morali upoštevati 

zaporedje danih vzorcev. Naravne materiale s pinceto razvrščajo v kategorije, jih preštevajo in 

ugotavljajo, česa je največ oz. najmanj. Razvrščali so slikovno gradivo živali v ustrezno 

okolje, v katerem živijo (kmetija, gozd). Razvrščali so fotografije vozil po barvi, velikosti, 

številu koles. Spoznavali so tudi pojme gladko – hrapavo, debelo – tanko, dolgo – kratko, 

toplo – hladno. V pomoč jim je bil naravni material, spoznavanje pojmov v gozdu, toplo in 

hladno so primerjali prek eksperimenta, kjer so se igrali igro taktilnega spomina (v kozarčke 

so nalili mrzlo, toplo in vročo vodo, prek tipa pa so otroci morali ugotoviti, kateri par je enak). 

Ugotavljali so, kaj se naredi, če v led damo toplo vodo, kaj se zgodi, če toplo vodo čez noč 

postavimo ven, debelo in tanko so spoznavali tudi prek didaktične igre urejanja fotografij 

knjig po velikosti, od najdebelejše do najtanjše. Iskali so dolge in kratke besede, ob 

izgovorjavi so ploskali zloge in preštevali, koliko ploskov je dolga posamezna beseda. 

Spoznavali so odnos med vzrokom in posledico (najprej – potem) prek konkretnih ponazoril, 

nato pa še ob slikovnem gradivu, kjer so sličice dogodkov morali urediti v ustrezno zaporedje. 

Na temo vozila so se učili in spoznavali grafične prikaze. Fotografije vozil so razvrstili v 3 

kategorije glede na to, kje se vozijo, nato pa so ugotavljali, kje je največ in kje najmanj vozil.  

 

Vzgojiteljica otrokom ponudi tudi zapisane številke v obliki ceste, na katero lahko zlagajo ta 

naravni material, ponudi jim kartonček z zapisanimi številkami, poleg pa je toliko krogcev, 

kolikor to število predstavlja, otroci pa na te krogce polagajo naravni material. Z naravnim 

materialom so se igrali tudi družabno igro s kocko. V škatli so imeli naravni material, glede 

na število pik na kocki pa so iz škatle vzeli predmete in jih položili na krožnik pred sabo. 

Primerjali so, kdo ima največ in kdo najmanj predmetov, preštevali so predmete, seštevali in 

odštevali prek igre. Seštevanja so se učili tudi prek didaktične igre Pikapolonice in metulji, 

kjer mora otrok glede na vrženi kocki nastaviti ustrezno število pikapolonic na listek, nato pa 

prešteje, koliko pikapolonic je skupaj. Igrali so se veliko različnih družabnih iger, kot so tri v 

vrsto, spomin, domino, igralne karte, enka, lastna didaktična igra pikapolonica (otrok meče 2 

kocki, eno s pikami in drugo z barvami, s kupa nato izbere ustrezno število barvnih krogcev in 

jih položi na ustrezno barvno piko na pikapolonici) in didaktična igra »V knjižnici s fižolčki«, 

pri kateri otrok meče igralno kocko in se pri tem pomika po polju naprej, ob navodilih doda 

ali odvzame ustrezno število fižolčkov, ki jih ima pred seboj. Prav tako so pri manipulaciji z 

naravnim materialom spoznavali številko nič. Čez žebljičke so napenjali elastiko in tako 

oblikovali različne oblike in števila. Števila so spoznavali tudi v knjižnem kotičku, kjer so si 

izdelali svojo knjižnico, izkaznico, če si ji kdo želel izposoditi knjige, so jih prešteli in na 

izkaznico zapisali število izposojenih knjig.  

 

Prek igre so se učili orientacije z naravnimi materiali in različnimi predmeti. Glede na dano 

navodilo so predmete postavljali v prostor (spredaj/zadaj, spodaj/zgoraj, levo/desno itd.). 

Igrali so se didaktično igro vozila, kjer so imeli razpredelnico, v vodoravni vrsti so bila 

narisana vozila, v navpični pa okolja, kjer se vozijo. Otrok je moral ustrezno označiti križ na 

mestu, kjer se vozilo vozi, tako je uril orientacijo na ploskvi, potrebne so bile tudi spretnosti 

organizacije in načrtovanja. Orientacije so se učili tudi na sebi, kjer so prek plesne igre 

spoznavali in utrjevali pojme levo/desno, zgoraj/spodaj, spredaj/zadaj. Prek plesne igre so 

usvajali zaporedja, se ustrezno glede na navodilo postavili v vrsto ali kolono, se postavili v 

kolono v paru, formirali krog. Sledili so ritmu glasbe, ko se je glasba ustavila, so se ustavili 

tudi oni in se igrali različne glasbene igre.  

 

V skupini so izvajali tudi dejavnosti merjenja. Razvrščali so sadje in zelenjavo v kategoriji in 

ugotavljali, česa je največ/najmanj. Glede na tematski sklop je vzgojiteljica vedno pripravila 
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tudi didaktične liste sestavljanja delov v celoto. Tehtali so zelenjavo in sadje, ga med seboj 

primerjali in ugotavljali, kaj je težje/lažje. Prav tako so po danem receptu spekli kolačke, kjer 

so otroci s pomočjo digitalne tehtnice nastavili sestavine, jih po receptu zmešali in spekli 

okusne kolačke. Igralnico in stvari v njej so merili z nestandardnimi merskimi enotami 

(koraki, lesene ploščice, skoki, prsti), naredili razpredelnico in v njo narisali toliko krogcev, 

kot so izmerili dolžino. Meritve so primerjali med seboj, ugotavljali, kaj je najdaljše/najkrajše, 

itd.  

 

Na sprehodu, v naravi, gozdu in v mestu opazujejo drevesa, avtomobile, stavbe in jih 

preštevajo. V gozdu spoznavajo pojme visoko – nizko, debelo – tanko, široko – ozko itd. V 

naravi iščejo določeno število predmetov (npr. »Prinesite 4 rože.«). Opazujejo prometne 

znake, poiščejo zapisana števila na znakih, ugotavljajo, kakšne oblike so znaki, in se o njih 

pogovarjajo. Različne geometrijske oblike iščejo po prostoru, ugotavljajo, kje vse lahko dane 

geometrijske oblike vidimo. Ko je bil zunaj sneg, so opazovali odtise stopal, tako človeških 

kot živalskih, primerjali so, kdo ima večje stopalo, kdo manjše.  

12.5.2.3 Vzgojiteljica C  

Vzgojiteljica v skupini izvaja različne dejavnosti in aktivnosti, s katerimi razvija občutek za 

števila in količine pri otrocih. V jutranjem krogu vedno preštejejo otroke v skupini. Vsak 

otrok poišče svoj znak na omari in ga nato pritrdi na ustrezno mesto v razpredelnici glede na 

to, ali je prisoten v vrtcu ali ne. Prav tako imajo na omari pritrjen tudi tedenski koledar, na 

katerega vsakodnevno prilepijo simbol vremena. Ob koledarju se pogovarjajo, kaj se je 

dogajalo včeraj, kako bo potekal dan danes in kaj se bo zgodilo jutri. Otroci so ves čas imeli 

na razpolago tudi družabne igre s kocko (Človek ne jezi se) ali pa druge matematične igre 

(enko, igralne karte, spomin, domino).  

 

Izvajali so tudi različne grafomotorične naloge, tako v igralnici (naloge tipa papir-svinčnik) 

kot tudi na prostem (pisanje in risanje s kredo na asfalt, s paličko po tleh). Otroci so morali 

svojo mapo urediti in na njo zapisati različne, poljubne številke, prav tako so barvali zapisane 

številke na svojih oblekah za nastop.  

 

Vzgojiteljica je otrokom ponudila različne naloge sestavljanja delov v celoto. Urejali so 

predmete po velikosti, nizali zaporedje na vrvico ali ga lepili na list. Iskali so sence in sličice 

živali priredili z ustrezno senco. Spoznavali so simetrijo in jo izdelovali s pomočjo 

prepogibanja lista, v gozdu so simetrično ponovili dani vzorec, tovrstne vzorce so ponavljali 

tudi s kockami. Zaporedje dogodkov so spoznavali ob branju zgodb Domišljavi želodek in 

Mojca Pojkrajculja. Ob zgodbi Mojca Pojkrajculja so izdelali lutke živali in njihovih 

predmetov (npr. medved je bil čevljar, zato je imel čevelj, itd.). Ob ponovnem branju zgodbe 

so otroci nastopali, pri čemer pa so morali povezati lutko živali in ustreznega predmeta. 

Relacije so urili tudi z naravnim materialom, kjer so slike listov, ki so bile na eni strani mize, 

morali z vrvico povezati s plodom na drugi strani mize. Prav tako so v skupini kot tudi zunaj 

na igrišču in v gozdu postavili krajši poligon, na katerem so otroci izvajali naloge.  

 

Šteli so predmete v igralnici, na igrišču ali v gozdu. Po navodilu so v gozdu iskali točno 

določeno število predmetov. Preštevali so predmete naprej in nazaj do 10. Izvajali so različne 

naloge dodajanja in odvzemanja v igralnici, na igrišču in v gozdu. Ob poslušanju skladbe 

Valček števil so izdelali svojo tablo številk. Zapisali in pobarvali so številko, zraven pa 

narisali motiv, kot je bil poimenovan v pesmi (npr. »krakov pet zvezda ima«). Zapisane 

številke so opazovali na uri, na koledarju, na tipkovnici in telefonu, v knjigah so opazovali 
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oštevilčene strani, številke so opazovali na sprehodu (hišne številke, prometni znaki). Peli in 

poslušali so različne matematične pesmi, kot so En mali slonček, Tri majhne žabice ipd.  

 

Razvijali so orientacijo v prostoru in na lastnem telesu. S prijateljem v paru so se igrali igro 

zrcalna slika, kjer so ponavljali gibe za svojim prijateljem. Vzgojiteljica je otrokom pripravila 

fotografije igralnice, igrišča in gozda. Otroci so ob pogledu fotografije morali prepoznati 

prostor in sami voditi vzgojiteljico do tja. Z igralnim padalom, žogo in ostalimi pripomočki so 

utrjevali pojme gor/dol, pod/nad, čez, med, zgoraj/spodaj ipd.). Prav tako so se učili 

orientacije na zemljevidu, kjer so na otroškem zemljevidu Slovenije opazovali večje kraje in 

mesta, poiskali so glavno mesto in domači kraj.  

 

Časovno orientacijo so urili ob glasbi, kjer so poslušali ritem glasbe in hodili po ritmu, se 

ustavili, ko je glasba prenehala. Ob slikovnem gradivu so urejali dogodke tako, kot so se 

zgodili (npr. slike gasilcev uredijo v ustrezno zaporedje). Pogovarjali so se o zdravju in se na 

to temo pogovarjali, kaj se zgodi, če zbolimo, zaporedje dogodkov so utrjevali tudi s 

slikovnim gradivom. V vrtcu so zasadili svoj vrt, na katerem so opazovali rast rastlin. 

Ugotavljali so, katera rastlina zraste hitro, katera raste počasneje.  

 

V skupino so razobesili plakat z imeni, nanj pa so označevali, koliko knjig so doma prebrali. 

Za vsako prebrano knjigo si je otrok v razpredelnico dal eno štampiljko. Prav tako so naredili 

razpredelnico za gibalne naloge, kjer so v navpični vrsti zapisana imena skupaj s simboli 

otrok, v vodoravni vrsti pa so nalepljene slike dejavnosti (npr. žoga, kolo). Za vsako 

opravljeno dejavnost si otrok v ustrezno polje da štampiljko.  

 

V kuharskem dopoldnevu so otroci s pomočjo vzgojiteljice spekli torto s piškoti in kremo. 

Otroci so sledili zapisanemu slikovnemu receptu in merili količine s pomočjo kozarčkov 

(majhni in veliki kozarčki).  

12.5.2.4 Vzgojiteljica D  

Vzgojiteljica pri svojem delu uporablja najrazličnejše materiale, pripomočke in predmete, ki 

jih uporabi za igro in hkrati razvija občutek za števila in količine. V igralnici si je vsak otrok 

izbral svoje mesto, kamor je vzgojiteljica prilepila ščipalko in otrokovo ime. Otrok lahko 

svoje izdelke vedno opazuje na svojem mestu, jih poljubno menjava in izdeluje. V jutranjem 

krogu se vsak dan pogovorijo, kateri dan je danes, kateri dan je bil včeraj in kaj bo jutri, 

pogovarjajo se o dogodkih, ki so se že zgodili, in o dogodkih, ki še pridejo.  

 

Eden od staršev je v oddelek prinesel krogce pene, ki jih je vzgojiteljica ponudila v prosto 

igro. Otroci so z njimi manipulirali, jih preštevali, urejali v vrsto in pri tem primerjali, kdo je 

naredil dolgo, kdo kratko vrsto. Prav tako so se igrali z zamaški, ki so jih urejali po barvi in 

velikosti, nizali so jih na vrvico v danem zaporedju. Vzorce so spoznavali prek tematskega 

sklopa dežniki, kjer so ponavljajoče vzorce opazovali na dežnikih, sami pa so izdelali dežnike 

s svojim vzorcem. Zaporedje so nadaljevali tudi pri oblikovanju velikonočnega jajčka, kjer so 

morali dokončati ustrezno začeto zaporedje (npr. majhna deteljica, velika deteljica itd.). Pred 

oblikovanjem so deteljice tudi uredili v 2 kupa; majhne skupaj in velike skupaj, prešteli so, 

katerih je več in katerih manj. Na žogi so opazovali zaporedje vzorcev. Ob pravljici so 

razvrščali barvne metulje in jih prirejali enake k enakim. Spoznavali so barve. Mehke žogice 

in ostale predmete so urejali v škatlice ustreznih barv. Urejali so tudi žoge po barvi in 

velikosti.  
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Veliko so se igrali družabne igre, kot so spomin, Človek ne jezi se, Sadovnjak, Ježki, Barvni 

bomboni, ABC-karte. V portfolio oddelka je vzgojiteljica v spodbudo staršem slikala otroke 

pri didaktičnih igrah, obrazložila namen igre in na splošno zapisala cilje didaktičnih iger. 

Sami so izdelali družabno igro nogomet, pri kateri morajo s slamico pihati majhne kroglice iz 

stiropora v gol, pri tem je pomembno, da kroglico s številko pihnejo v ustrezen gol, ki ima 

enako zapisano številko. Pri igri z žogo so sledili navodilu in pri tem šteli (npr. »Trikrat podaj 

žogo.«).  

 

Poseben tematski sklop je vzgojiteljica namenila času in merjenju časa. Otroci so v vrtec 

prinesli svoje budilke, na njih so opazovali čas, zapisovali števila, zapisana na številčnici, 

prav tako pa so si izdelali vsak svojo ročno uro. Števila, ki so bila zapisana na številčnici, so 

iskali tudi v prostoru, na koledarju. Ob uri so opazovali premikanje sekundnega kazalca in mu 

skušali slediti s ploskanjem. Budilko so si nastavili pred počitkom na uro 2, tako jih je ta 

zbudila. Čas so merili tudi s pohodom. Ko so odšli iz vrtca, so preverili čas in si ga označili, 

prav tako so ga preverili, ko so prišli nazaj. Ob prihodu nazaj so se pogovarjali, da so hodili 

dolgo časa, in o tem, kaj vse so v tem času naredili. V igralnici so naredili svoj kotiček, v 

katerem so imeli urarno. V urarni so lahko kupili ure ali pa prejeli ure v popravilo. Otroci so 

na list zapisovali, koliko denarja stanejo ure oz. popravilo. Dejavnosti časovne orientacije so 

izvajali tudi pri opazovanju rasti semen. Semena so položili v zemljo in opazovali, koliko časa 

rastejo posamezna semena, katero zraste hitreje in katero počasneje. Pri sajenju so sadili 

semena v lonček po navodilu (npr. »V lonček daj pet semen.«). Pripravljali so tudi pribor pri 

kosilu in vsakemu otroku postavili po en krožnik, vilice, žlico, nož in prtiček na ustrezno 

mesto. Prav tako pa je vsak otrok po kosilu pospravil pribor na ustrezno mesto. Vzgojiteljica 

je pripravila tudi dejavnost iskanja skritega zaklada. Narisala je zemljevid poti in več točk. Na 

vsaki točki je bilo navodilo, ki so ga otroci morali izpolniti, če so želeli priti na cilj (npr. 

»Zavpijmo trikrat hura.«). Ko so po poti zemljevida prišli na cilj, jih je tam pričakal zaklad. 

Orientacijo v prostoru so razvijali tudi s pomočjo žog, ki so jih nastavljali po prostoru glede 

na pojme (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, levo, desno). Zaporedje dogodkov so spoznavali prek 

dejavnosti oblačenja, kjer so se v zimskih mesecih pogovarjali, kaj oblečejo najprej in kaj na 

koncu, prav tako pa so v ta namen imeli sestavljanko z zaporedjem oblačil.  

 

Izvajali so tudi dejavnosti merjenja, kjer so se postavili v vlogo mizarjev. Vsak otrok je v 

vrtec prinesel svoj meter in kladivo. Med seboj so po velikosti primerjali žeblje in jih urejali 

na dva kupa (dolg/kratek), rokovali so z metrom, merili različne dolžine in ugotavljali, kaj je 

dolgo in kaj kratko, izmerjeni predmet so zabeležili tako, da so zapisali ustrezno številko. 

Dolžino so merili tudi s pomočjo vrvi, ugotavljali so, katera vrv je najdaljša, katera najkrajša, 

naredili so plakat in izmerili različne predmete v sobi, nato pa so ugotavljali, kateri predmet je 

najdaljši in kateri najkrajši. Pekli so tudi medenjake, za katere so otroci s pomočjo odmerili 

količine po receptu in oblikovali majhne piškote.  

 

Na travniku so opazovali deteljo, preštevali listke, jo nabirali in ugotavljali, kdo je je nabral 

največ in kdo najmanj. Opazovali so drevesa v okolju, ugotavljali, katero drevo je najvišje in 

katero najnižje, obseg dreves so izmerili tako, da so ga objeli. Tako so ugotovi, katero drevo 

je široko in katero ozko.  

 

12.5.3 Sodelovanje s starši 

Starši so bili pred izvedbo treninga seznanjeni z okvirnim delom in načrtovanjem dela, 

pridobila sem njihovo soglasje za sodelovanje. S starši smo se srečali trikrat. Enkrat v mesecu 
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januarju, pred izvedbo treninga, nato v mesecu aprilu, na polovici izvajanja treninga in na 

koncu, konec meseca maja, ko smo s treningom zaključili. 

 

Razvijanje občutka za števila in količine je lahko uspešno, če se otroci z dejavnostim 

srečujejo v vseh okoljih in v vsakdanjem življenju. Ker so starši glavni člen pri razvijanju tega 

občutka, sem za njih izdelala Priročnik za delo doma, ki so ga dobili v mesecu aprilu. Z 

otrokom so lahko doma na različne načine, prek izkušenjskega učenja, razvijali občutek za 

števila in količine.  

12.5.3.1 Priročnik za delo doma  

V Priročniku za delo doma so zbrane številne naloge in dejavnosti, s katerimi lahko starši 

razvijajo občutek za števila in količine tudi doma. Namenjen je prvenstveno staršem gibalno 

oviranih otrok in otrok z govorno-jezikovnimi težavami.  

 

Na začetku starše nagovorim in jih spodbudim, da so tovrstne dejavnosti spontane, 

neformalne in jih lahko izvajajo vsakodnevno v domačem okolju. Poudarim, zakaj je 

pomembno, da pri otrocih razvijamo občutek za števila in količine. 

 

Dejavnosti v priročniku so razdeljene na 4 poglavja: dejavnosti doma, pomoč v kuhinji, 

dejavnosti v domačem okolju (na dvorišču, v delavnici, na peskovniku), na sprehodu. V 

vsakem poglavju so podrobno predstavljene naloge za razvijanje občutka za števila in količine 

doma. Pri dejavnostih doma so tako izpostavljene različne izkušnje štetja, ki jih starši lahko 

ponudijo svojim otrokom; opazovanje števil v domačem okolju, igranje družabnih iger, 

manipuliranje in igranje z različnimi predmeti (naravni material, kocke, zamaški, gumbi itd.), 

branje zgodb in petje pesmi, uporaba koledarja in ure v domačem okolju. Prav tako lahko 

otroci pomagajo v kuhinji, pri pripravi jedilnega pribora, pri kuhanju, merjenju in sledenju 

receptu, pri razdeljevanju hrane in pri pospravljanju smeti v zabojnike. V domačem okolju 

otroci lahko spoznavajo merjenje, se igrajo družabne igre na igrišču, rišejo s kredami in 

zapisujejo števila, se igrajo v peskovniku in z žogo. Na sprehodu lahko opazujejo različne 

predmete, jih štejejo, primerjajo, razvrščajo, opazujejo oblike, se orientirajo v okolju, prav 

tako lahko pomagajo pri nakupovanju.  

 

Na koncu je nekaj prostora za beležke, kamor lahko starši zapišejo ideje, predloge za delo, 

kratko evalvacijo otrokovega dela in napredka. Na koncu pa imajo še tabelo, v katero lahko 

vpisujejo, katere aktivnosti so z otrokom izvajali in kdaj.  

12.6 EVALVACIJA SODELOVANJA 

12.6.1 Evalvacija sodelovanja z vzgojitelji 

Specialni in rehabilitacijski pedagog koordinira sodelovanje in povezovanje med starši ter 

strokovnjaki v vrtcu. Sodeluje z vsemi člani strokovne skupine (starši, vzgojitelji, ravnatelj, 

zunanje ustanove), nudi jim strokovno pomoč in svetovanje.  

 

V okviru raziskave sem aktivno sodelovala, tedensko, z vzgojitelji in pogosto tudi s starši, s 

katerimi sem se med treningom srečala trikrat. Na začetku smo se z vzgojiteljicami 

dogovorile za tedensko sodelovanje in določile termin, ki je vsem ustrezal, zato v času 

izvajanja treninga nismo imeli organizacijskih težav. S starši smo se po telefonu dogovorili in 

uskladili termin za srečanje in sodelovanje. 
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Pred izvedbo treninga sem vzgojiteljem razdelila vprašalnike, na podlagi katerih sem želela 

izvedeti, kako dobro ocenjujejo matematične spretnosti otrok. Informacije in mnenja, ki jih 

podajo vzgojitelji, vplivajo na prepričanja staršev o sposobnosti njihovih otrok, zato je 

pomembno, da vzgojitelji ustrezno prepoznajo in ocenijo matematične spretnosti otrok na 

podlagi kurikuluma. Kot specialni in rehabilitacijski pedagog vzgojiteljem pomagam 

prepoznati specifične značilnosti otrok, razlagam in predstavim jim posledice težav in ovir v 

razvoju ter v ta namen svetujem postopke dela z otrokom, predstavim uporabo in delo z 

različnimi pripomočki, pomagam pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu, kot so prostor, 

igrače in oprema. Z vzgojitelji smo se pred začetkom treninga pogovorili o posebnih potrebah 

otrok, o njihovih znanjih in zmožnostih ter predvideli morebiten napredek otrok. Sproti smo 

pregledale nabor dejavnosti, ki sem jih zbrala v sklopu treninga, ter jih preoblikovale in 

prilagodile na zanimiv način za vsak tematski sklop posebej glede na specifične potrebe 

vsakega otroka. Pri tem smo po potrebi prilagodile tudi prostor, čas in pripomočke. 

 

Sodelovanje z vzgojitelji je bilo med izvajanjem treninga intenzivno. S timskim delom in 

pristopom smo skušali otrokom ponuditi aktivnosti tudi v vrtčevskem okolju, kjer otrok 

preživi veliko časa. Strokovni delavci smo želeli, da se dejavnosti tako na individualnih 

obravnavah kot v delu v skupini dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato smo skupaj načrtovali, 

izvajali in evalvirali različne dejavnosti za razvijanje občutka za števila in količine za vsak 

tematski sklop posebej. V predšolskem obdobju je pomembno, da pri razvoju občutka za 

števila in količine uporabljamo konkreten material, predmete iz okolja in različne didaktične 

pripomočke. Pri delu smo tako uporabljali različne naravne materiale in ostale pripomočke, 

posluževali smo se izdelave lastnih didaktičnih igrač (npr. spomin, didaktična igra Pujs itd.). 

Pri razvoju matematičnih spretnosti smo upoštevale, da je učenje potekalo prek igre na 

multisenzoren način. Vzgojiteljice so v času izvajanja treninga otrokom ponudile veliko 

različnih materialov (naravni materiali, zamaški, penasti obročki ipd.), ki so jim bili ves čas 

na razpolago. Prav tako so uredile igralnice tako, da so bile didaktične igrače z matematično 

vsebino na vidnem mestu, v dosegu otrok, potrudile pa so se, da so v tematskih sklopih 

organizirale tudi kotičke (npr. knjižni kotiček, mizarski kotiček ipd.), v katerih so otroci 

razvijali tudi občutek za števila in količine. Po končanem treningu so vzgojiteljice opazile, da 

otroci večkrat posežejo po didaktičnih igračah in materialu, ki jim je na razpolago. Povedale 

so, da se samoiniciativno vključijo v družabne igre, ki se jih igrajo prijatelji, vendar zaradi 

kratkotrajne in odkrenljive pozornosti potrebujejo še vedno spodbude odrasle osebe. Z 

materialom, ki ga imajo na razpolago, veliko manipulirajo, ga urejajo, zlagajo v vrsto, 

preštevajo, razvrščajo, prirejajo itd. Vzgojiteljice so povedale, da pri otrocih opažajo vedno 

večji interes za matematične dejavnosti, v katerih so tudi uspešnejši.  

 

Ker so otroci različni, smo zagotovili individualne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti, prav 

tako pa smo upoštevali časovne prilagoditve, saj so otroci s posebnimi potrebami pri svojem 

delu potrebovali več časa pri izvajanju dejavnosti v primerjavi s svojimi vrstniki. Tudi v 

skupini so vzgojiteljice upoštevale vse ustrezne prilagoditve glede na otrokove posebne 

potrebe. V skupini je po poročanju vzgojiteljic sicer bilo težko dosledno upoštevati vse 

prilagoditve, ki so jih otroci potrebovali, potrudile pa so se, da so pri vsaki dejavnosti 

upoštevale vsaj tiste prilagoditve, ki so nujne za uspešen razvoj občutka za števila in količine.  

12.6.2 Evalvacija sodelovanja s starši 

Starši so prvi in tudi najboljši učitelji svojih otrok, zaradi tega je sodelovanje z njimi zelo 

pomembno, če želimo, da so otroci uspešni. Pred začetkom izvajanja treninga sem staršem 

razložila namen in glavne cilje treninga, prosila sem jih za njihovo soglasje, česar pa ni bilo 
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težko pridobiti, saj so v dodatni uri na teden, ki jo bom izvajala z njihovim otrokom, videli 

veliko korist.  

 

Pri sodelovanju s starši moramo upoštevati nekatera pomembna načela, ki pa smo jih 

dosledno upoštevali in jim sledili tudi med treningom. Starše smo sproti informirali o 

spretnosti otrok in se podrobneje pogovorili tudi na srečanjih, prav tako smo starše spodbudili, 

da sami podajo predloge in ideje, prav tako pa smo jih spodbudili, da podobne vsebine in 

teme razvijajo tudi doma, v domačem okolju. V ta namen smo jim pripravili nabor nalog za 

delo doma, kjer smo upoštevali multisenzoren pristop in sproščeno učenje prek igre in 

vsakodnevnih, življenjskih situacijah. Vedno znova smo izpostavljali pozitivne lastnosti in 

poudarili napredek. Med našim delom smo upoštevali tudi pravico do zasebnosti, zaradi česar 

smo tudi otroke naključno označili s črkami po abecednem vrstnem redu.  

 

Prenos informacij in sodelovanje s starši je večinoma šibkejše in slabše, sodelovanje s 

strokovnimi delavci in starši pa je nujno. Zaradi tega smo se med izvajanjem treninga trudili, 

da je bilo sodelovanje s starši redno, prav tako je redno potekala izmenjava mnenj in 

informacij. Strokovni delavci smo starše spodbujali, da pri otrocih poiščejo močna področja in 

interese, prek njih pa naj razvijajo šibkosti. Sproti smo jim predlagali načine dela in oblike 

pomoči v domačem okolju. Ker sem želela, da se starši aktivno vključijo v razvoj občutka za 

števila in količine tudi v domačem okolju, sem jim pripravila in predstavila krajši priročnik za 

delo doma. Vse aktivnosti so bile kratke, naloge pa so bile predstavljene na staršem razumljiv 

način. Priročnik tako temelji na razvijanju občutka za števila in količine prek neformalnih, 

popolnoma sproščenih vsakodnevnih aktivnosti v domačem okolju. Starši za delo potrebujejo 

le raznovrsten material in didaktične igrače, ki jih že imajo doma. S priročnikom za delo 

doma sem želela starše spodbuditi, da v popolnoma spontanih, vsakodnevnih situacijah, ki so 

izpeljane na neformalen način, otroci razvijajo občutek za števila in količine tudi doma, v 

domačem okolju. Po končanem treningu so mi starši povedali, da so v mojem priročniku 

dobili koristne ideje, nasvete in aktivnosti, ki so jih vključevali v vsakodnevne situacije. Prav 

tako smo starše spodbudili, da svojim otrokom za dobro opravljeno nalogo dajo pohvalo in 

vzpodbudo za naprej. Vseeno pa smo jih osvestili, da bodo otroci tako v vrtčevskem kot tudi 

domačem okolju potrebovali veliko vaje in utrjevanja, da bomo skupaj prišli do zastavljenega 

cilja. Po končanem treningu so mi starši povedali, da v vsakdanje življenje vključujejo 

dejavnosti za razvijanje občutka za števila in količine. S pomočjo priročnika so dobili vpogled 

v raznovrstne aktivnosti, ki jih lahko izvajajo doma. Povedali so mi, da otroci radi posežejo 

po škatli, ki so jo dobili za domov po končanem treningu, prav tako pa opažajo, da otroci 

samoiniciativno posežejo po igrah s kocko, po različnih materialih, ki jih razvrščajo in 

urejajo, prav tako v različnih okoljih in situacijah iščejo in vidijo priložnost za štetje, 

primerjanje in ponavljanje matematičnih pojmov. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

54 

13 REZULTATI, ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

13.1 GLOBALNA OCENA FUNKCIONIRANJA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA 

TRENINGA 

Pred začetkom izvajanja treninga sem z vsakim otrokom opravila Preizkus razvitosti občutka 

za števila in količine (Jašarević, 2016). Individualne rezultate bom v nadaljevanju predstavila 

za vsakega otroka posebej. 

13.1.1 Otrok A 

Zapisanih številk ne prepozna in jih ne imenuje. Prepozna in imenuje le številko 1. Mehansko 

šteje do 8. Ob vizualni opori pravilno našteva predmete od do, naprej in nazaj. Števil naprej in 

nazaj od danega še ne prešteva. Števil še ne zapisuje. Pri zapisu večinoma riše »čačke«, vmes 

zapiše tudi kakšno številko, vendar ne tisto, ki jo jaz poimenujem. Grafomotorika je okorna, 

pri pisanju začne pisati na sredini lista, prijem svinčnika je pravilen. Predhodnika in 

naslednika danega števila še ne poimenuje. Ima razvito orientacijo v prostoru, pravilno 

nastavlja predmete v prostoru glede na pojme na/pod/v/nad/pred/za.  

 

Pravilno prešteva predmete, tako da se vsakega posebej dotakne s prstom. S 50 % uspešnostjo 

odgovori, koliko predmetov je v škatli. S 75 % uspešnostjo ugotavlja, v kateri množici je več 

ali manj predmetov, nalogo pri tem rešuje z ugibanjem. Pravilno ugotovi, da je predmetov več 

kot 5, zopet ugiba, zaradi tega se pri štetju zmoti.  

 

Opazuje predmete na mizi in jih količinsko pravilno oceni v obsegu do 4. Ker vizualno številk 

še ne prepozna, jih ne priredi ustrezni reprezentaciji s pikami. Pravilno prešteje kartončke z 1, 

2 in s 3 pikami. Zapisanih številk po velikosti ne razvršča, prav tako zapisanih številk ne 

prepoznava. Balone razdeli med naju na 2 načina, in sicer 3-3 in 2-4.  

 

Ustno računanje v kontekstu mu povzroča velike težave. Opazuje moje delo, vendar ne sešteje 

predmetov, nalogo rešuje z ugibanjem, nima razvite strategije ustnega računanja. 

Matematične besedilne naloge samostojno ne reši. Če mu razdelimo navodilo po korakih, se 

loti nastavljanja predmetov, ker pa ima usvojene količinske predstave le do 5, naloge ne reši 

pravilno, uporabi pa pravilno računsko operacijo pri seštevanju. Pri odštevanju pravilno 

razdeli čokoladice med naju in jih pravilno prešteje. Naloge rešuje in uporabi konkretne 

predmete, ki so mu na razpolago.  

 

Skozi celoten preizkus je njegova pozornost kratkotrajna in odkrenljiva. Za matematične 

dejavnosti ne kaže interesa, se pa ob motivaciji (zunanja nagrada – štampiljka, balon) loti 

vseh nalog. Motorično je ves čas nemiren, se zvija na stolu, vstaja, velikokrat tudi on želi 

meni dati naloge. Od 57 možnih točk na preizkusu jih je dosegel 18, kar predstavlja 31,58 %. 

13.1.2 Otrok B 

Poimenuje prikazana števila v obsegu do 6. Samostojno pravilno šteje do 10. Ne našteje števil 

od do danega števila. Zapisuje poimenovana števila. Pravilno zapiše le številki 1 in 4, ostalih 

še  ne zna zapisati. Pri zapisovanju je uporabila pravilen prijem, pisati začne levo spodaj, 

grafomotorika je še okorna. Predhodnika in naslednika še ne zna določiti.  
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Prešteje predmete, tako da se jih dotika. Ker se enega predmeta dotakne večkrat, predmetov 

ne prešteje pravilno. Kratkotrajni spomin je slabši, po nekaj sekundah se ne spomni, koliko 

predmetov je ravnokar preštela. Pravilno ugotavlja, katerih predmetov je več in katerih manj. 

Predmetov v množici ne prešteva, ampak ugiba. Pravilno odgovori, ali je v dani množici več 

predmetov kot 5, vendar ugiba, ne razume navodila naloge.  

 

Po opazovanju pravilno prepozna število predmetov v obsegu do 5. Kartončkom, ki imajo 

število pik 1, 2, 3 in 4, priredi pravilno številko. Nalogo reši tako, da pike prešteje in nato 

poišče pravilno številko. Naprej reši nalogo z ugibanjem. Naloge se ne loti po vrsti (od 1 

naprej), ampak naključno. Številk ne uredi po velikosti od najmanjše do največje. Pojma 

največji/najmanjši razume. Balone razdeli med naju v skupini 2-4 in 3-3 (sama poimenuje »na 

pol«).  

 

Težave ima pri nalogah ustnega računanja. Zaradi kratkotrajne in odkrenljive pozornosti le s 

težavo sledi nalogi kljub konkretnim ponazoritvam. Z ugibanjem en primer odštevanja reši 

pravilno.  

 

Matematičnih besedilnih nalog ne računa samostojno. Potrebno ji je ponuditi ustrezen 

material. Če ji nalogo povemo v celoti, je ne reši samostojno. Nalogo tako razdelim na več 

posameznih delov, nalogo rešuje, vendar ker ima usvojene količinske predstave do 5, ne 

nastavlja pravilno, njeni odgovori niso pravilni. Tudi če nalogo nastavi pravilno, narobe 

prešteje in njen odgovor tako ni ustrezen. Pravilno reši le nalogo, kjer mora med naju razdeliti 

kolačke. Vedno izbere ustrezno računsko operacijo. Od 57 možnih točk na preizkusu jih je 

dosegla 25, kar predstavlja 43,86 %. 

13.1.3 Otrok C 

Zapisanih številk ne prepozna in jih ne poimenuje. Ko jo vprašam, katera številka je to, kot 

odgovor poda črko. Samostojno šteje do 11. Ima usvojene količinske predstave do 5. Kljub 

vizualni opori in ob konkretnih ponazorilih ne razume pojmov od do. Ker zapisanih številk še 

ne prepoznava, kljub tej opori ne našteva od danega števila naprej ali nazaj. Števil še ne 

zapisuje. Prijem pisala je pravilen, začne pisati na začetku lista, zaradi desnostranske 

hemipareze piše z levo roko. Predhodnika in naslednika števila še ne zna določiti. Razume 

prostorske pojma na/v/pod.  

 

Pravilno prešteva predmete in jih zlaga v škatlo, pove, koliko predmetov je zložila v škatlo. 

Deklica ima usvojene količinske predstave do 5, zato pravilno reši le naloge v tem številskem 

obsegu. Nalogo rešuje tako, da prime vsak predmet in ga premakne v škatlo. Pravilno oceni, v 

kateri množici je več in v kateri manj elementov. Predmete si ogleda in nato odgovori. Narobe 

oceni, ali je predmetov več kot 5, jih pa pravilno prešteje. Vseeno ne razume, da je število 9 

večje od 5.  

 

Opazuje število kamenčkov in pravilno odgovori, ko sta na mizi 2 ali pa 5 kamenčkov, števili 

3 in 4 zamenja. Pik na karticah ne prešteva, zgolj z ugibanjem ureja številke k pravilni kartici. 

Zapisanih številk še ne pozna, zato jih ne uredi po velikosti. Balone razdeli med naju, vendar 

vedno razdeli 3-3, ko jo vprašam, ali bi jih lahko razdelila še kako drugače, spreminja med 

nama le barvo balonov, ne pa količine. Uredi 5 figur po vrsti od največje do najmanjše. Figure 

zlaga eno v drugo od najmanjše do največje.  
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Nalog ustnega računanja, še ne zmore rešiti. Me opazuje, nalogo delam počasi, vendar na 

vprašanje napačno odgovori z ugibanjem. Predmete skuša preštevati na prste, vendar prešteje 

samo prvi del naloge, nato pa se začne s prsti igrati.  

 

Pri matematičnih besedilnih nalogah ima na mizi ves potreben konkretni material, vendar ga 

ne uporablja. Naloge rešuje tako, da računa na prste, ob spodbudi si vzame material. Naloge 

ne rešuje pravilno, ugiba in mi kot odgovor v večini primerov poda zadnjo slišano številko. 

Nalogo ji razdelim po korakih na več delov, vendar ne kaže interesa za delo kljub zunanji 

motivaciji. Matematične naloge so zanjo prezahtevne. Za tovrstne dejavnosti ne izkazuje 

interesa, miselne naloge so ji v napor. Njena pozornost med preizkusom je kratkotrajna in 

odkrenljiva. Rajši začne govoriti o drugih stvareh in se ne osredotoči na nalogo. Od 57 

možnih točk na preizkusu jih je dosegala 12, kar predstavlja 21,05 %. 

13.1.4 Otrok D 

Številk ne prepoznava na karticah in jih ne poimenuje. Šteje v obsegu do 5. Številk ne 

zapisuje po nareku, riše le »čačke«. Pisati začne na začetku lista, ima razvit triprstni prijem, 

piše z levo roko, grafomotorika je okorna. Naloge za določanje predhodnika in naslednika 

števila so zanjo prezahtevne. Razume prostorske pojme na/v/pod.  

 

Pravilno prešteva predmete v obsegu do 4 in pove, koliko jih je preštela. Šteje tako, da prime 

vsak predmet in ga premakne v škatlo. Vedno pravilno odgovori, v kateri množici je več in v 

kateri manj predmetov. Naloge rešuje z opazovanjem in ugibanjem. Pravilno ugotovi, da je 

predmetov več kot 5, vendar jih pravilno še ne prešteje.  

 

Vedno pravilno prepozna, koliko kamenčkov je na mizi v obsegu do 5. Pravilno nastavi 

kartončke s številkama 1 in 2 k ustrezni reprezentaciji s pikami, ostale pa zlaga poljubno. 

Kartončkov še ne nastavi po vrsti od najmanjšega do največjega. Pravilno razdeli balone med 

naju na tri načine: 5-1, 3-3 in 4-2.  

 

Pri nalogah ustnega računanja ima zaradi odkrenljive pozornosti težave, treba jo je usmeriti na 

nalogo. Pri računanju nima strategije, odgovarja z ugibanjem, vendar vedno uporabi pravilno 

računsko operacijo. En odgovor z ugibanjem reši pravilno.  

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog ima težave. Uporablja konkreten material, ki ga 

ima na mizi. Če ji nalogo povem v celoti, je ne rešuje, če pa ji nalogo posredujem postopoma 

po korakih, jo reši in nastavlja predmete, vendar napačno, zaradi tega odgovori niso pravilni. 

Nastavi vse predmete, ki so ji na razpolago. Le v polovici primerov uporabi ustrezno računsko 

operacijo.  

 

Pri preizkusu sta njena pozornost in koncentracija ves čas odkrenljivi, naloge je ne zanimajo 

kljub raznovrstnemu in pestremu materialu. Naloge ob spodbudi in zunanji motivaciji sicer 

reši, vendar jih rešuje hitro, brez miselnega napora. Naloge rešuje hitro eno za drugo. Od 57 

možnih točk na preizkusu jih je dosegla 17, kar predstavlja 29,82 %. 

 

13.1.5 Skupne značilnosti otrok pred začetkom izvajanja treninga 

Pred začetkom izvajanja treninga sem otrokom razložila, da se bomo večkrat srečevali, vsi so 

z veseljem odgovorili, da se bodo družili in igrali z mano. Pred začetkom treninga sem pri 

vseh otrocih opazila veselje do gibanja in vključevanja v gibalne dejavnosti, kljub temu da je 
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pri nekaterih otrocih (sploh pri gibalno oviranih, otroka C in D) to njihovo šibko področje. V 

gibalne in plesne dejavnosti se zelo radi vključujejo in sodelujejo. Vidno zaznavanje je močno 

področje pri vseh otrocih. Priklic informacij je pri vseh nekoliko slabši in počasnejši, vendar z 

vajo in utrjevanjem usvojijo pojme in jih hitro prikličejo iz spomina. Pri individualnem delu 

se vsi otroci lepo usmerijo v nalogo in brez težav sodelujejo tudi pri novih, manj znanih 

dejavnostih, predvsem so vztrajni, če jih dana naloga zanima.  

13.2 REZULTATI PREIZKUSA PO KONČANEM TRENINGU 

Tudi po končanem treningu sem z otrokom izvedla Preizkus razvitosti občutka za števila in 

količine (Jašarević, 2016). V nadaljevanju bom predstavila individualne rezultate preizkusa za 

vsakega otroka po končanem treningu. 

13.2.1 Otrok A 

Otrok prepozna in imenuje prikazana števila. Številko 7 poimenuje kot 1. Mehansko pravilno 

šteje do 10. Števil naprej in nazaj od danega še ne prešteva, jih pa prešteva naprej samostojno, 

če ima na voljo vizualno oporo (številski trak), nazaj jih še ne more prešteti. Zapiše številke 

po nareku, pravilno zapiše le številki 1 in 4, pri ostalih pa nakaže ustrezno linijo, vendar je 

grafomotorika okorna, težave ima tudi z orientacijo številk. Pisalo drži pravilno, pisati začne 

na sredino lista. Pri zapisovanju številk si pomaga z asociacijami, glasno ponovi, komu je 

podobna dana številka. Predhodnik številke 2 pravilno pove, ostalih predhodnikov in 

naslednikov pa ne poimenuje, jih pa poimenuje pravilo ob vizualni opori (številski vrsti).  

 

Predmete pravilno prešteje in jih da v škatlo. Pri štetju najprej razporedi predmete v 

reprezentacijo pik, ki je enaka na kocki, nato pa prešteje tako, da se vsakega predmeta 

dotakne s prstom. Na vprašanje, koliko predmetov je dal v škatlo, v enem od dveh primerov 

odgovori pravilno. Z ugibanjem vedno pravilno odgovori, v kateri množici je več predmetov. 

Z ugibanjem le v enem od dveh primerov pravilno odgovori, v kateri množici je manj 

predmetov. Na vprašanje, ali je predmetov več kot 5, odgovori pravilno, prešteje pa jih 

narobe. Če si predmete zloži v ravno vrsto in prešteva tako, da se vsakega dotakne s prstom, 

potem prešteje pravilno.  

 

Opazuje kamenčke na sliki in jih prepozna, če je na mizi 2, 3 ali 5 kamenčkov. Številske 

kartice prireja reprezentaciji s pikami. Začne z 1, nadaljuje s 3, nato 2, zatem 4, nadaljuje s 

številko 6, ki jo priredi kartončku s 5 pikami, številko 9 priredi kartončku s 7 pikami, številko 

5 pa priredi kartončku s 6 pikami. Nato vzame kartonček s številko 7 in popravi napako, tako 

da številko priredi ustrezni reprezentaciji pik. Nato se zmoti še pri številkah 8 in 9, ki ju 

priredi napačni reprezentaciji pik. Pravilno tako uredi številke 1, 2, 3, 4 in 7. Med 

postavljanjem pik na kartončku ne šteje, ampak samo prireja ustrezne številske kartice. 

Številke samostojno, pravilno uredi po velikosti od 1 do 9. Pri tem glasno šteje vedno znova 

od 1 in nato poišče ustrezno številsko kartico. Ustrezno nastavi številko 0 na začetek številske 

vrste. Šest bombonov med naju razdeli na vse 3 možne načine.  

 

Ustno računanje v kontekstu mu še ne gre, saj nima razvite strategije za delo. Od 4 primerov 

pravilno reši le 1 primer odštevanja. V vseh primerih pa vedno uporabi ustrezno računsko 

operacijo seštevanja ali odštevanja. 

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog ima na razpolago različne predmete in slikovno 

gradivo. Pomaga si s sličicami in predmeti glede na besedilno nalogo. Že med poslušanjem 
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besedilne naloge poseže po predmetih in si jih nastavi. Ker hiti in si ne zapomni vseh 

informacij, ne doda ustreznega števila predmetov in se zaradi tega zmoti pri končnem 

odgovoru. En primer seštevanja nastavi in izračuna pravilno. Pri dejavnostih odštevanja se ne 

zna lotiti naloge, pomaga si s predmeti, vendar jih ne zna ustrezno odvzeti, pri odgovoru 

ugiba. V vseh primerih uporabi ustrezno računsko operacijo seštevanja in odštevanja.  

 

Pred preizkusom sva se dogovorila, da bo za nagrado dobil domov svojo škatlo, če se bo zelo 

potrudi, pa bo dobil tudi balon. Motivacija za delo je bila tako zelo velika, pozornost je bila 

usmerjena v nalogo. Od 57 možnih točk na preizkusu jih je dosegel 29, kar predstavlja  

50,88 %. 

 

 

Slika 1: Reševanje delovnega lista, prirejanje 1:1 

Po končanem treningu je otrok A razvil strategije preštevanja, ki mu pomagajo pri reševanju 

nalog. Samostojno prešteje predmete v obsegu do 4, večjih količinskih predstav še ni usvojil, 

zato je vsak predmet povezal z enim krogcem (strategija prirejanja 1:1).  

13.2.2 Otrok B 

Poimenuje vsa prikazana števila, samostojno šteje do 13. Od danega števila naprej ali nazaj ne 

šteje, našteje pa, če ima ob tem vizualno oporo, številsko vrsto. Po nareku zapiše številke 1, 2 

in 4, šest obrne v napačno smer. Grafomotorika je ustrezna, pisati začne na sredini lista, 

prijem pisala je pravilen. Zapisane številke so lepo oblikovane in razpoznavne. Pravilno 

poimenuje naslednika števil 5 in 8, predhodnika števil še ne zna določiti. 

 

Predmete pravilno prešteje, pomaga si tako, da jih uredi v enako zaporedje, kot si je 

zapomnila reprezentacijo pik, ali pa uredi predmete v ravno vrsto in jih nato prešteje. Prešteje 

tako, da se vsakega predmeta dotakne s prstom. Vedno pravilno pove, v kateri množici je več 

predmetov, s 50 % uspešnostjo ugotovi, v kateri množici je manj predmetov. Ustrezno oceni, 

da je predmetov več kot 5, navodilo razume, ker si pri štetju predmetov ne uredi v vrsto, jih 

prešteje narobe (10).  

 

V 3 od 4 primerov pravilno prepozna število kamenčkov na mizi. Številske kartice prireja 

ustreznim kartončkom s pikami. Številke 1, 2, 3 in 4 nastavi hitro, brez štetja, nadaljuje z 

nastavljanjem številk po vrsti, tako, da prešteva pike in poišče ustrezen kartonček. Pravilno 
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postavi vse kartončke s števili k ustrezni reprezentaciji pik. Pravilno uredi zapisane številke 

po velikosti, začne z 1 in nadaljuje naprej. Je hitra in spretna, vedno znova prešteje do danega 

števila in ugotovi, katero število sledi. Številko 0 poimenuje, vendar je ne postavi pravilno v 

številski vrsti. Ustrezno razdeli bombone med naju na vse 3 možne načine. 

 

Pozornost je usmerjena v nalogo, opazuje moje premikanje predmetov, vendar naloge ne 

zmore rešiti pravilno, naloge rešuje z ugibanjem. Le v enem primeru odštevanja pravilno 

ugane rezultat. 

 

Matematične besedilne naloge ob spodbudi rešuje s konkretnim materialom, ki ga ima na 

mizi. Pozorno posluša nalogo in že takoj začne z nastavljanjem predmetov, zaradi česar se 

zmoti in jih ne nastavi pravilno. V drugem primeru jih nastavi pravilno, jih prešteje in 

pravilno odgovori. Pri nalogi odštevanja prvi primer reši pravilno, pri drugem pa se le s 

težavo osredotoči na nalogo, predmetov si ne nastavlja, ampak ugiba odgovor, ki pa je 

napačen. Ob spodbudi uporabi konkreten material, ga nastavi, odvzame in prešteje pravilno. 

Vedno uporabi ustrezno računsko operacijo seštevanja ali odštevanja. 

 

Pred preizkusom sva še enkrat pogledali škatlo in se dogovorili, da jo bo lahko po končani uri 

odnesla domov. Med reševanjem preizkusa je bila motorično nemirna, ves čas se je presedala 

na stolu, se zvijala, večkrat je bilo treba njeno pozornost usmeriti v nalogo. Na preizkusu je od 

57 možnih točk dosegla 38 točk, kar predstavlja 66,7 %. 

 

 

Slika 2: Urjenje grobomotoričnih spretnosti med izvajanjem treninga, hoja po črti (številki), otrok B 

Med izvajanjem treninga smo z otroki urili zapise številk na različne načine. Otroka z 

govorno-jezikovnimi motnjami (otroka A in B) sta najraje sodelovala v gibalnih aktivnostih, 

zaradi tega smo večkrat izdelovali številke iz vrvi, po katerih sta otroka hodila. 

13.2.3 Otrok C 

Zapisane številke prepozna in imenuje v obsegu do 5, samostojno šteje do 13. Od danega 

števila naprej in nazaj še ne zna šteti kljub vizualni opori (številskemu traku). Poimenovana 

števila zapisuje. Ustrezno zapiše le številko 1, ostale napačno. Pri številki 2 nakaže pravilno 

linijo, vendar je ne izpelje do konca, številko 6 pa zapiše v obratni smeri. Določi predhodnik 

in naslednik, če se ustrezno osredotoči na nalogo in premisli svoj odgovor.  
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Pravilno prešteje predmete tako, da jih postavi v ravno vrsto, nato pa se med štetjem vsakega 

dotakne s prstom. V 1 primeru pravilno pove, koliko predmetov je preštela. Z ugibanjem 

ugotavlja, v kateri množici je več oz. manj predmetov. Njena pozornost je kratkotrajna in 

odkrenljiva, zato jo je ves čas treba usmerjati v nalogo; zaradi tega se tudi enkrat zmoti. 

Pravilno pove, da je v množici pred njo več kot 5 predmetov. Prešteje jih tako, da se vsakega 

pri štetju dotakne s prstom, ker pa hiti, se enega predmeta dotakne dvakrat in tako prešteje, da 

je predmetov 10 in ne 9.  

 

Ustrezno prepozna, če je na mizi 5, 3 ali pa 2 kamenčka. Opazuje kartončke z reprezentacijo 

pik in nastavlja zapisane številke. Začne z 1, nadaljuje z 2, 3, 6, 5, 4, 8, ki jih nastavi pravilno. 

Nastavi jih tako, da vzame številko s kupa, jo poimenuje in poišče ustrezen kartonček z 

reprezentacijo pik. Pri kartončkih 4, 5 in 6 prešteva pike, pri kartončkih z 1, 2 in 3 pikami pa 

brez štetja nastavi ustrezno številko. Številko 8 priredi pravilno z ugibanjem. Prešteje pike na 

kartončku in ustrezno zraven položi številko, ki je ne poimenuje. Številk 7 in 9 ne poimenuje 

in ju z ugibanjem priredi kartončkom s pikami. Pike prešteje, vendar ne priredi ustreznega 

kartončka s številko. Pravilno razvrsti zapisane številke po velikosti od 1 do 6, nato pa z 

ugibanjem nadaljuje, vendar pravilno nastavi številko 8, številki 7 in 9 pa zamenja. Številko 0 

poimenuje in jo postavi na ustrezno mesto. Bombone med naju razdeli na 3 načine.  

 

Nalog ustnega računanja še ne zmore rešiti. V 3 primerih uporabi ustrezno računsko operacijo 

odštevanja ali seštevanja, v 1 primeru pa pravilno izračuna nalogo odštevanja v obsegu do 5. 

Naloge rešuje z ugibanjem.  

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog sem ji nalogo narekovala po delih. Samostojno si 

je izbrala konkreten material na mizi in z njim ustrezno manipulirala. Preštevala je vse 

predmete tako, da se jih je dotaknila in jih premaknila, na koncu pa je preštela vse. Pravilno je 

rešila vse naloge seštevanja, zmotila se je edino pri eni nalogi odštevanja. Vedno je uporabila 

ustrezno računsko operacijo. Po končanem treningu je od možnih 57 točk na preizkusu 

dosegla 29 točk, kar predstavlja 50,88 %.  

 

 

Slika 3: Urjenje grafomotoričnih spretnosti med izvajanjem treninga, otrok C 

Zapisi številk so otrokom predstavljali velike težave, zaradi česar sem se posluževala tudi 

pisanja številk po že narisanih linijah. 
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13.2.4 Otrok D 

Deklica prepozna zapisane številke v obsegu do 5 in jih tudi poimenuje. Šteje do 10, vendar 

pri štetju vedno izpusti 6. Od danega števila naprej in nazaj kljub vizualni opori (številska 

vrsta) ne zna prešteti. Zapiše številki 1 in 6, pri zapisovanju vseh številk si pomaga z 

asociacijami, ki sva se jih učili med treningom. Pisalo pri zapisovanju drži s štirimi prsti, 

pisati začne poljubno na sredini ali pa na robu lista, grafomotorika je okorna. Pravilno določa 

naslednik števila do 6, v enem primeru pravilno določi predhodnik števila.  

 

Pravilno prešteje predmete tako, da se med štetjem vsakega dotakne s prstom. Pravilno 

odgovori, koliko predmetov je v škatli, poleg tega mi poimenovano število pokaže tudi s prsti. 

Vedno pravilno ugane, v kateri množici je več ali manj predmetov. Pravilno tudi odgovori, da 

je v dani množici število predmetov večje od 5, vendar jih prešteje narobe (10), saj med 

štetjem izpusti številko 6.  

 

V treh primerih pravilno prepozna število kamenčkov na mizi. Ureja kartončke s številkami z 

ustreznim kartončkom s pikami. Začne poljubno, zaradi česar napačno uredi kartončke 2, 8 in 

5. Ko pride do številke 1, začne s prirejanjem po vrsti. Samostojno po vrsti priredi zapisane 

številke kartončkom s pikami v obsegu do 5, po vrsti, nadaljuje s številkama 6 in 7, ki ju 

obrne narobe, številki 8 in 9 pa z ugibanjem postavi pravilno na ustrezno mesto. Zapisane 

številke po velikosti pravilno uredi od 1 do 7, številki 8 in 9 zamenja. Pravilno postavi 

številko 0 na začetek številske vrste. Bombone razdeli med naju, vendar vedno znova samo na 

en način, spreminja le barvo bombonov.  

 

Pri reševanju nalog ustnega računanja je samostojna, vendar še nima razvitih strategij 

računanja. Pozorno me posluša in le ponovi slišana števila za menoj. Odgovarja z ugibanjem 

in v 1 primeru celo odgovori pravilno. 

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog si pomaga s konkretnimi predmeti, ki jih ima na 

razpolago. Posluša moje navodilo in si zapomni nalogo in poimenovane številke. Pri manjšem 

količinskem obsegu do 5 uporabi ustrezno računsko operacijo ter ustrezno nastavi in prešteje 

predmete. Pri večjih količinskih obsegih ne izbere ustrezne računske operacije, pomaga si s 

konkretnim materialom, vendar ne ve, kako bi jih nastavila. Pri nalogah odštevanja si izbere 

konkretni material, ki pa ga ne zna razporediti. Poda odgovor z ugibanjem, pri katerem pa 

izbere ustrezno računsko operacijo odštevanja. 

 

Med treningom je bila dekličina pozornost kratkotrajna in odkrenljiva, ves čas jo je bilo treba 

usmerjati nazaj na nalogo. Med delom se je želela pogovarjati o drugih stvareh in tudi 

motivacija, da bo domov lahko odnesla škatlo, ni bila dovolj. Po končanem treningu je deklica 

na preizkusu od 57 možnih točk dobila 27 točk, kar predstavlja 47,37 %. 
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Slika 4: Zapisovanje števil med izvajanjem treninga, otrok D 

Na zgornji sliki lahko opazimo, da so grafomotorične spretnosti otrok šibkejše. Otroci so 

velikokrat samoiniciativno želeli zapisati številko, zaradi pravilnega zapisa pa sem nato tudi 

sama zapisala številko z debelejšim flomastrom, otrok pa je nato vlekel črto po že zapisani 

številki. 

13.3 PRIMERJAVA REZULTATOV PREIZKUSA PRED IN PO KONČANEM 

TRENINGU  

Na koncu lahko primerjam rezultate obeh izvedenih Preizkusov razvitosti občutka za števila 

in količine (Jašarević, 2016). 

13.3.1 Otrok A 

Največji napredek se je pokazal pri prvem sklopu treninga, ki vključuje prepoznavanje 

številk, številk, štetje, predhodnika/naslednika. Pred izvajanjem treninga je dobil le dve od 21 

točk, po končanem treningu pa je zbral 8 točk. Napredoval je predvsem pri poimenovanju 

zapisanih številk, pri štetju v obsegu do 10 in pri zapisovanju številk. V veliko pomoč so mu 

bile asociacije, ki sva se jih učila med treningom, saj si je na ta način bolje zapomnil številke 

in jih tako ustrezno priklical iz spomina. Predhodnika in naslednika števila iz spomina ne zna 

poimenovati, ga pa ustrezno poimenuje, če ima pred seboj številsko vrsto.  

 

Pri drugem sklopu preštevanja, konzervacije, ocenjevanja moči množice, primerjanja moči 

dveh množic ni vidnega napredka, saj so bili rezultati obeh poizkusov popolnoma enaki.  

 

Napredek je viden tudi pri tretjem sklopu preizkusa, ki opredeljuje prepoznavanje števila 

elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po vrstnem redu, število 0 in razdruževanje. Pred 

treningom si ni znal organizirati naloge, ni vedel, kako bi zapisane številke priredil 

kartončkom, ampak je prijel en kartonček in ga dal prvi piki, nato dal drugi kartonček k drugi 

piki, nato pa nadaljeval naključno. Niti enega kartončka ni postavil pravilno, pravilno je 

preštel le pike na kartončkih 1, 2 in 3. Prav tako ni prepoznal ali imenoval številke 0. Po 

končanem treningu je ustrezno uredil 5 kartončkov s številkami (1, 2, 3, 4 in 7), zapisane 

številke je tudi poimenoval, ustrezno je preštel pike na kartončkih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na koncu 

je številko 0 ustrezno postavil na začetek številske vrste.  

 

Viden je napredek na področju ustnega računanja, vendar je pravilno odgovoril le na 1 od 4 

zastavljenih primerov. Še vedno ni razvil strategij računanja, naloge se je lotil z ugibanjem.  
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Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog sem mu navodila na začetku treninga dala po 

korakih. Kljub usmerjanju, da lahko uporabi vse pripomočke, ki jih ima na mizi, se ne zna 

lotiti naloge in le ugiba odgovore, nima razvite strategije reševanja matematičnih besedilnih 

nalog. Po končanem treningu si je pri reševanju matematičnih besedilnih nalog pomagal z 

materialom, ki ga je imel na mizi, ustrezno si je nastavil predmete in jih dodal. Pri štetju je 

hitel in se zaradi tega zmotil. Pri nalogah odštevanja pa si ni znal organizirati nalog, računal je 

z ugibanjem, predmete si je nastavil, vendar jih ni odvzel.  

 

 

Graf 1: Primerjava obeh rezultatov Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine (otrok A) v odstotkih 

Otrok A je opredeljen kot otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, zaradi tega sem mu med 

treningom omogočila ustrezne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti, s katerimi je uspešno 

razvijal občutek za števila in količine. Zaradi težav s priklicem informacij ter prepoznavanjem 

in z imenovanjem simbolov sem otroku s pomočjo asociacij z zapisi številk pomagala, da si je 

zapomnil simbol številke (vidno pomnjenje je njegovo močno področje). Tako si je po 

končanem treningu veliko pomagal s priklicem asociacij, posledično pa je bil uspešnejši pri 

poimenovanju, prepoznavanju in zapisovanju številk. Prav tako predhodnika in naslednika 

danega števila uspešno poimenuje, če ima pred seboj vizualno oporo – številsko vrsto. Še 

vedno pa ima veliko težav z razumevanjem količinskih in številskih odnosov, za kar bo 

potrebno še veliko vaje in utrjevanja. Med treningom je z ustreznimi spodbudami razvil 

strategije štetja, predmete prešteva tako, da jih uredi v vrsto ali v reprezentacijo pik, ki si jih je 

zapomnil, nato pa jih šteje tako, da se vsakega dotakne s prstom. Pri matematičnih besedilnih 

nalogah pa ima še vedno veliko težav z razumevanjem. Med treningom je usvojil nekatere 

nove pojme ter je tako samostojno pravilno dodajal predmete in uporabil ustrezno računsko 

operacijo odštevanja, medtem ko je računska operacija odštevanja zanj še prezahtevna. Pri 

nalogah hiti, zaradi česar se velikokrat zmoti, njegova pozornost in koncentracija pa sta 

kratkotrajni in odkrenljivi. 

13.3.2 Otrok B 

Po končanem treningu deklica ustrezno poimenuje vsa zapisana števila, samostojno tudi šteje 

do 13. Naprej in nazaj od danega števila šteje le, če ima v oporo številsko vrsto, opremljeno s 

števili in z reprezentacijami pik. Grafomotorika je ustrezna, samostojno zapiše številke v 

obsegu do 5, pomaga si tako, da iz spomina prikliče asociacije števil (npr. ena – smreka). 
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Naslednika števila zna določiti, ker pa je njena pozornost kratkotrajna in odkrenljiva, jo je 

treba usmeriti v nalogo, predhodnika še ne zna določiti.  

 

Večji napredek je viden v drugem sklopu preizkusa; preštevanje, konzervacija, ocenjevanje 

moči množice, primerjanje moči dveh množic. Vedno pravilno prešteje predmete tako, da se 

vsakega predmeta dotakne s prstom, pri manjši količini elementov si jih uredi v razporeditev, 

kot se spomni reprezentacije pik na kartici, pri večjih količinah pa elemente uredi v vrsto. 

Vedno pravilno odgovori, koliko predmetov je preštela. Naloge primerjanja množic še vedno 

rešuje z ugibanjem. 

 

Pri sklopu nalog prepoznavanja števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po vrstnem 

redu, število 0 in razdruževanje je viden večji napredek. Samostojno pravilno uredi kartončke 

s številkami ustrezni reprezentaciji pik. Pri delu začne s številko 1 in nadaljuje vse do 9. Na 

vsakem kartončku prešteje število pik, nato pa ugotovi, ali je številka ustrezna. Prav tako 

samostojno uredi zapisane številke v številsko vrsto od 1 do 9, nastavlja jih tako, da vedno 

znova prešteje do danega števila. Številke 0 ne postavi pravilno, jo pa ustrezno poimenuje.  

 

Pri sklopu nalog ustnega računanja v kontekstu je dosegla enak rezultat kot na začetku. Nima 

razvitih strategij za reševanje tovrstnih nalog, naloge rešuje z ugibanjem.  

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog je pred in po izvedbi treninga vedno uporabila 

ustrezno računsko operacijo seštevanja in odštevanja. Navodilo ji podam v celoti in ne po 

delih. Ob spodbudi, da si lahko pomaga z materialom, ki ga ima na mizi, si ga vzame in 

pravilno samostojno nastavi, ustrezno prešteje končno število elementov in poda odgovor. 

Tudi na začetku treninga je uporabljala predmete, ki jih je imela na razpolago, vendar si ni 

znala organizirati dela in reševati nalog, odgovore je podajala z ugibanjem. Pri končnem 

preizkusu je razumela namen uporabe konkretnega materiala in si ga je ob spodbudi vzela in z 

njim nastavljala, dodajala ali odvzemala, na koncu pa ustrezno preštela.  

 

 

Graf 2: Primerjava obeh rezultatov Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine (otrok B) v odstotkih 

Otrok B je deklica z govorno-jezikovnimi motnjami, zaradi česar sem ji med treningom 

omogočila ustrezne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti, s katerimi je uspešno razvijala 
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občutek za števila in količine. Zaradi motnje ima težave z imenovanjem in zapisovanjem 

simbolov za številke, tako je med treningom ves čas imela na razpolago asociacije z zapisi 

številk, saj sta vidno pomnjenje in prepoznavanje njeni močni področji. Pri zapisovanju 

številk si je vedno pomagala s priklicem asociacij. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

imajo tudi težave na področju prostorske orientacije, kar se pri otroku B vidi predvsem pri 

poimenovanju predhodnika in naslednika danega števila. Naslednika zmore brez vizualne 

opore že sama določiti, pri določanju predhodnika pa ima še vedno težave. Med treningom je 

spretno razvila strategije preštevanja predmetov, šteje tako, da si v obsegu do 6 elemente 

položi v reprezentacijo pik in pove, koliko jih je, pri večjih številskih obsegih pa predmete 

postavi v vrsto, šteje tako, da se vsakega dotakne s prstom. Prav tako sodeluje pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalog, besedni zaklad je izredno bogat, razume dana navodila in 

naloge zaradi tega uspešno rešuje. 

13.3.3 Otrok C 

Velik napredek je pri deklici viden predvsem na področju prepoznavanja številk, številk, 

štetja, določanja predhodnika in naslednika. Deklica je pred izvedbo treninga zapisane 

številke poimenovala kot črke, po končanem treningu pa je pravilno prepoznala in 

poimenovala številke v obsegu do 5. Sodelovala je tudi pri zapisovanju številk, kjer pa je 

zaradi okorne grafomotorike imela težave in je pravilno zapisala le številko 1. 

 

Pri drugem sklopu preizkusa (preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, 

primerjanje moči dveh množic) ni vidnega napredka. Deklica je po končanem treningu 

uporabila drugačno strategijo preštevanja, saj je pred izvedbo treninga vsak predmet prijela in 

ga premaknila v škatlo, po končanem treningu pa je štela tako, da se je vsakega predmeta 

dotaknila s prstom. Pred izvedbo treninga je z ugibanjem vedno pravilno ugotovila, v kateri 

množici je več ali manj predmetov, po končanem treningu pa je enkrat odgovorila narobe. 

Predvidevam, da je do tega prišlo zaradi odkrenljive pozornosti, saj jo je bilo treba ves čas 

usmerjati v nalogo. Zaradi tega je tudi napačno preštela predmete do 9. Je pa pravilno 

odgovorila, da je predmetov več kot 5.  

 

Pri sklopu nalog prepoznavanja števila elementov brez štetja, prirejanja, urejanja po vrstnem 

redu, števila 0 in razdruževanja je viden napredek. Pred izvedbo treninga zapisanih številk ni 

poimenovala, ni preštela pik na kartončku, ni imela razvite strategije dela. Zapisane številke je 

z ugibanjem prirejala kartončkom s pikami, ni pa vedela, kaj počne. Po končanem treningu je 

preštevala pike na kartončku in priredila ustrezno zapisano številko v obsegu do 6. Prav tako 

je v obsegu do 6 zapisane številke uredila po vrsti, kar ji pred treningom ni uspelo, pravilno je 

na začetek številske vrste postavila tudi številko 0. Bombone je med naju razdelila na 3 

načine, pred treningom jih je razdeljevala le po barvi, vedno le na pol (3-3). 

 

Pri nalogah ustnega računanja sodeluje, opazuje mojo dejavnost in nalogo rešuje z ugibanjem. 

V enem primeru pravilno ugiba in poda ustrezen odgovor. Spretnosti še nima usvojenih, 

vendar pa so ji tovrstne naloge v interesu. 

 

Sodeluje pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. Samostojno poseže po konkretnem 

materialu, ki ga ima na mizi, sama si nastavi ustrezno število predmetov in jih odvzema ali 

dodaja. Kaže interes za tovrstne naloge, pozorno sledi navodilom in pravilno nastavlja ter 

prešteva predmete. Na tem področju je viden zelo velik napredek, saj kaže interes za delo, zna 

si načrtovati delo in nalogo tudi ustrezno izvesti.  
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Graf 3: Primerjava obeh rezultatov Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine (otrok C) v odstotkih 

Otrok C je deklica, opredeljena kot gibalno ovirana, zaradi česar sem ji med treningom 

omogočila ustrezne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti, s katerimi je uspešno razvijala 

občutek za števila in količine. Njena pozornost in koncentracija sta kratkotrajni in odkrevljavi, 

vendar sem jo z ustreznim, raznolikim in pestrim materialom hitro pripravila za delo. Veliko 

več časa sva namenili spoznavanju in prepoznavanju predmetov ter osnovnim matematičnim 

procesom in pojmom, na katerih sva nato gradili nadaljnje znanje. Med treningom je deklica 

izredno razširila svoj besedni zaklad, na začetku je imela veliko težav tudi s prepoznavanjem 

in z imenovanjem simbolov, kar pa je po končanem treningu uspešno usvojila. Med 

treningom je dobila veliko matematičnih izkušenj, kar je vidno tudi pri končnem rezultatu. 

Motorika je še vedno okorna, vendar lahko z ustreznimi oblikami podpore in pomoči omilimo 

premamljaje. Po končanem treningu je razvila strategijo preštevanja, tako da se pri štetju 

dotakne vsakega predmeta. Spretno sodeluje pri nalogah matematičnega računanja, posluša 

nalogo, ustrezno nastavi in prešteje predmete. Med treningom sta se povečala njena 

motivacija in interes za delo.  

13.3.4 Otrok D 

Velik napredek je viden pri prvem sklopu preizkusa, ki obsega prepoznavanje številk, številk, 

štetje, predhodnik/naslednik. Pred začetkom treninga deklica ni imenovala zapisanih števil, ni 

jih zapisovala ali določala predhodnika ter naslednika števila. Po treningu je ustrezno 

poimenovala zapisane številke do 5. Pred izvajanjem treninga je samostojno štela do 5, po 

končanem treningu pa je štela do 10, vendar je pri štetju vedno izpustila številko 6. Od danega 

števila naprej in nazaj še vedno ne zna prešteti. Sodeluje pri zapisovanju številk in ustrezno 

zapiše številki 1 in 6, ostalih ne zapisuje, si pa pred zapisom številke prikliče asociacijo, 

kateremu predmetu je številka podobna, in jo tudi poimenuje. Pravilno določi naslednik 

števila v obsegu do 5, pri določanju predhodnika ima še vedno težave.  

 

Napredek je viden tudi pri drugem sklopu preizkusa, ki zajema preštevanje, konzervacijo, 

ocenjevanje moči množice, primerjanje moči dveh množic. Pravilno prešteva predmete v 

obsegu do 6 in si zapomni, koliko je preštela. Spremenjena je strategija dela, saj pred izvedbo 

treninga šteje tako, da prime vsak predmet in ga premakne v škatlo, pri končanem treningu pa 

predmete zoži v vrsto in se vsakega dotakne s prstom, ko šteje. Z ugibanjem vedno pravilno 
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ugotovi, v kateri množici je več oz. manj predmetov. Prav tako pravilno oceni, ali je v 

množici predmetov več kot 5, vendar jih zaradi napačnega štetja (pri štetju vedno izpusti 

število 6) prešteje 10 in ne 9.  

 

Pri nalogah prepoznavanja števila elementov brez štetja, prirejanja, urejanja po vrstnem redu, 

števila 0, razdruževanja je v primerjavi z začetnim preizkusom pred izvedbo treninga sedaj 

dobila slabši rezultat.  Pred izvedbo treninga je vedno pravilno odgovorila, koliko kamenčkov 

je na mizi, po končanem treningu pa se je enkrat zmotila. Prav tako je pred treningom vedno 

ustrezno, na 3 različne načine, med naju razdelila 6 bombonov, po končanem treningu pa je 

med naju razdelila bombone le na 1 način. Napredek je viden pri prepoznavanju zapisane 

številke na kartici in prirejanju k ustreznemu kartončku s pikami v obsegu do 5. Pravilno je 

uredila kartončke z zapisanimi številkami od 1 do 7, pravilno pa je tudi nastavila številko 0 na 

začetek številske vrste.  

 

Pri sklopu nalog ustnega računanja v kontekstu je dosegla popolnoma enak rezultat kot na 

začetku treninga. Še vedno je računala z ugibanjem in nima razvitih strategij za reševanje 

tovrstnih nalog.  

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog si je pomagala s konkretnimi predmeti, ki jih je 

imela na mizi. Z njimi je manipulirala, jih dodajala in odvzemala ali pa jih samo prestavljala. 

Navodilo sem ji podala enkrat, pri matematični besedilni nalogi seštevanja do 5 je nalogi lepo 

sledila in ustrezno nastavila ter podala odgovor. Pri ostalih nalogah je imela težave, nima še 

razvitih strategij za matematične besedilne naloge odštevanja. 

 

 

Graf 4: Primerjava obeh rezultatov Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine (otrok D) v odstotkih 

Otrok D je deklica, opredeljena kot gibalno ovirana, zaradi česar sem ji med treningom 

omogočila ustrezne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti, s katerimi je uspešno razvijala 

občutek za števila in količine. Pri njej je viden izjemno velik napredek pri usvajanju novih 

matematičnih pojmov in izrazov, ki jih je pridobila v spodbudnem vrtčevskem in domačem 

okolju. Imela je velike težave s prepoznavanjem in z imenovanjem simbolov za števila, kar je 

med treningom uspešno razvijala. Grafomotorika je še vedno izredno okorna, težave ima tudi 

pri zapisu števil, pri zapisu pa si pomaga s priklicem asociacije za vsako številko. Med 
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treningom je otrok razvil tudi svojo strategijo preštevanja predmetov, in sicer tako, da vsak 

predmet prime in ga prestavi. Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog manipulira s 

predmeti, ki jih ima na razpolago. Povečal se je obseg koncentracije in pozornosti, večji pa so 

tudi interes za matematične dejavnosti, motivacija in vztrajnost pri delu.  

                                        

Slika 5: Grafomotorične spretnosti otroka D pred izvedbo treninga         Slika 6: Grafomotorične spretnosti 

             otroka D po izvedbi treninga 

 

Deklica pred izvajanjem treninga ni kazala interesa za izvajanje grafomotoričnih aktivnosti, 

naloge tipa papir-svinčnik je niso zanimale. Pisalo drži pravilno, z levo roko. Pred izvajanjem 

treninga je bil pritisk na podlago šibkejši, le s težavo se drži znotraj narisane linije. Po izvedbi 

treninga je pritisk na podlago ustrezen, med barvanjem se skuša držati narisane linije, prav 

tako kaže več interesa za grafomotorične naloge tipa papir-svinčnik. 

13.3.5 Primerjava rezultatov preizkusa vseh otrok 

Rezultate preizkusa vseh otrok sem pretvorila v odstotke in jih vnesla v graf, iz katerega lahko 

razberemo, koliko odstotkov so otroci prejeli na preizkusu pred in po izvedbi treninga za 

razvijanje občutka za števila in količine. 

 

Iz Grafa 5 je razvidno, da so vsi otroci s treningom napredovali na področju razvoja občutka 

za števila in količine. Na področju prepoznavanja številk, številk, štetja, določanja 

predhodnika in naslednika je največji napredek opazen pri deklici D, ki je pred izvedbo 

treninga dobila 0 točk, po končanem treningu pa je dobila 8 od možnih 21 točk. Napredek je 

opazen tudi pri ostalih otrocih, saj so po končanem treningu vsi dobili boljše rezultate kot 

pred izvedbo treninga. Pri prvem sklopu nalog so otroci dobili boljše rezultate, saj so 

prepoznali zapisane številke in jih tudi poimenovali, zapisovali so poimenovana števila ter 

določali predhodnika in naslednika.  

 

Že pred izvedbo treninga so vsi otroci najboljše rezultate dobili pri drugem sklopu nalog, ki 

obsega preštevanje, konzervacijo, ocenjevanje moči množice ter primerjanje moči dveh 

množic. Pri deklicah B in D je pri tem sklopu nalog viden napredek, pri dečku A in deklici C 

pa so rezultati na preizkusu po končanem treningu ostali enaki. Vsi otroci spretno preštevajo 

predmete in povedo, koliko jih je, pravilno ugotavljajo, v kateri množici je več oziroma manj 

predmetov, pravilno pa tudi ocenijo, ali je predmetov več kot 5.  
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Pri nalogah prepoznavanja števila elementov brez štetja, prirejanja, urejanja po vrstnem redu, 

števila 0 in razdruževanja je največji napredek opazen pri deklici B. Deklica je spretno 

priredila zapisane številke ustrezni reprezentaciji pik, prav tako pa je pravilno uredila 

številsko vrsto od 1 do 9, zaradi česar je dosegla tudi dober rezultat na preizkusu.  

 

Pri sklopu nalog ustnega računanja v kontekstu so vsi otroci dobili vedno enak rezultat. Otroci 

še nimajo razvitih strategij ustnega računanja, odgovore so vedno podajali z ugibanjem. 

Zanimivo je, da so vsi otroci pravilno ugibali zadnjo nalogo, ki je od njih zahtevala računsko 

operacijo odštevanja (5 – 2).  

 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog so si vsi otroci po končanem treningu pomagali s 

konkretnim materialom, pred izvedbo treninga pa so le ugibali. Pri nastavljanju večjega 

obsega (od 6 naprej) so imeli težave, naloge so reševali z ugibanjem, pri računanju z manjšim 

številskim obsegom (npr. 3 + 2) pa niso imeli večjih težav. Pri vseh otrocih je viden napredek, 

saj so uporabili ustrezno računsko operacijo seštevanja ali odštevanja, še največji napredek pa 

je viden pri deklici D, ki se pred izvedbo treninga tovrstnih nalog ni znala lotiti, po končanem 

treningu pa je uporabljala ustrezen material ter jih ustrezno nastavila in preštela. Nalogi je 

sledila od začetka do konca, pozornost je bila usmerjena v nalogo, tako pa je tudi pravilno 

izračunala večino primerov.  
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Graf 5: Primerjava rezultatov na Preizkusu razvitosti občutka za števila in količine (Jašarević, 2016) vseh otrok 

po sklopih, v odstotkih 

Glede na skupno število točk na preizkusu lahko vidimo, da so vsi otroci napredovali, ob 

treningu so razvijali občutek za števila in količine. 

 

Vsi otroci so napredovali na vseh področjih, razen pri dejavnostih ustnega računanja. Razvoj 

občutka za števila in količine je odvisen tudi od kakovosti procedualnega oz. implicitnega 

spomina, ki pa je pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami in posledično tudi gibalno 

oviranih otrocih slabše razvito. Med zmožnosti proceduralnega spomina uvrščamo tudi 

matematične spretnosti seštevanja in odštevanja (Evans in Ullman, 2016). Otroci v 

predšolskem obdobju najprej razvijejo strategije, s pomočjo katerih rešujejo naloge seštevanja 

in odštevanja, kasneje, z razvojem, pa te strategije avtomatizirajo (Siegler, 1996 v Evans in 

Ullman, 2016). Ravno zaradi tega so se pri otrocih pojavljale težave pri ustnem računanju. 

Otroci so morali opazovati in miselno podati odgovor, ker pa imajo usvojene strategije 

preštevanja predmetov tako, da se pri štetju dotaknejo vsakega predmeta ali pa predmet 

primejo in prestavijo, nalog niso mogli rešiti, saj predmetov niso videli, prav tako jih niso 
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mogli prijeti ali prestaviti. Te naloge so jim bile v velik izziv in vidno tudi napor, saj nikakor 

niso vedeli, kako bi se lotili reševanja tovrstnih nalog, zaradi tega so odgovor podali z 

ugibanjem. 

Vsi otroci sodelujejo pri poimenovanju zapisanih številk in jih ustrezno prepoznajo v obsegu 

do 5. Prav tako zapisujejo dana števila, kjer pa imajo še veliko težav z okorno grafomotoriko 

in orientacijo zapisanih številk. Pri zapisovanju so si vsi pomagali z asociacijami, ki smo se 

jih učili med treningom. Določanje predhodnika in naslednika otrokom povzroča težave, 

naloge rešujejo večinoma z ugibanjem. Lažje jim je določiti naslednika kot predhodnika 

danega števila. Pojme od do imajo vsi utrjene in jih poznajo, vendar pa zaradi slabše razvitega 

občutka za števila ne štejejo naprej ali nazaj od danega števila. Otroka A in B ob številski 

vrsti ustrezno poimenujeta števila od danega naprej in nazaj.  

 

Pri dečku A je vidnejši napredek pri razvoju občutka za števila in količine. Deček ima zaradi 

okorne grafomotorike in slabše orientacije na ploskvi težave z zapisom številk, ne zmore še 

šteti od danega števila naprej in nazaj, prav tako še ne zmore poimenovati predhodnika ali 

naslednika danega števila. Če si predmete pri štetju uredi v ravno vrsto ali pa v zaporedje, ki 

si ga je zapomnil po reprezentaciji pik na kartončku, pravilno prešteva v obsegu do 10, 

drugače pa se zmoti. Kartončke s številkami prireja ustrezni reprezentaciji pik, pri številih od 

7 naprej ima še vedno veliko težav, saj ne prepozna zapisanih številk in jih zaradi tega ne 

zmore prirediti pravilnemu kartončku s pikami. Strategij ustnega računanja še nima razvitih, 

naloge rešuje z ugibanjem. Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, ki zahtevajo 

računsko operacijo odštevanja, je še manj spreten.  

 

Pred izvedbo treninga je najboljši rezultat dobila deklica B, prav tako je po končanem 

treningu dobila tudi največ točk na končnem preizkusu. Pri zapisu številk ima še vedno nekaj 

težav, prav tako ne zmore šteti od danega števila naprej ali nazaj brez vizualne opore. Pri 

preštevanju predmetov se hitro zmoti, če si teh ne uredi v zaporedje (ravno vrsto ali pa 

predmete postavi tako, kot si je zapomnila reprezentacijo pik na kartončku). Številke 0 še ne 

postavi na ustrezno mesto v številski vrsti. Pri nalogah ustnega računanja nima razvite 

strategije za delo, naloge rešuje z ugibanjem. Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog 

sodeluje, vendar je pozornost kratkotrajna, potrebuje več spodbud, da se usmeri na nalogo in 

ustrezno nastavlja. Pri nalogah hiti in je zaradi tega manj natančna, napačno nastavi ali pa 

dodaja oz. odvzema predmete.  

 

Zelo velik napredek je opazen pri deklici C, ki pred začetkom izvajanja treninga zapisanih 

številk ni prepoznala ali imenovala, po končanem treningu pa je spretno reševala naloge, 

pokazala je interes za matematične dejavnosti, ki ga prej ni bilo, lotila se je vseh nalog. 

Številk od 5 naprej ne poimenuje, težave ima tudi pri zapisovanju številk, grafomotorika je 

okorna, težave ima z orientacijo na ploskvi, prav tako ne šteje od danega števila naprej in 

nazaj, težave ima pri določanju predhodnika in naslednika. Če predmete uredi v ravno vrsto, 

jih pravilno prešteje, drugače pa se pri štetju hitro zmoti. Težave ima pri prirejanju kartončkov 

s številkami ustreznemu kartončku s pikami in pri številkah, večjih od 6, prav tako teh številk 

ne zmore urediti v pravilno številsko zaporedje. Pri nalogah ustnega računanja še nima 

razvitih strategij za delo, naloge rešuje z ugibanjem.  

 

Tudi deklica D je razvila občutek za števila in količine, vendar v nekoliko manjši meri. Pri 

preštevanju do 10 vedno izpusti število 6, naprej ali nazaj od danega števila še ne zmore 

prešteti, pri zapisovanju števil ima težave, saj je grafomotorika okorna, nekaterih števil še ne 

zmore zapisati, težave ima pri določanju naslednika števil, večjih od 5, in pri določanju 

predhodnika pri številih, večjih od 4. Težave ima pri urejanju zapisanih številk v številsko 
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vrsto od 8 naprej, prav tako ima težave pri prirejanju zapisanih številk ustreznemu kartončku s 

pikami od 5 naprej. Pri razdruževanju predmetov ima še vedno težave. Naloge ustnega 

računanja rešuje z ugibanjem, nima še razvite strategije za delo. Pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog je manj spretna pri nalogah, ki zahtevajo računsko operacijo seštevanja od 5 

naprej in pri računskih operacijah odštevanja.  

 

Motivacija in interes za izvajanje matematičnih nalog sta bila pri vseh otrocih po končanem 

treningu večja. Prav tako je bila dolgotrajnejša njihova pozornost pri izvajanju dejavnosti. V 

veliko motivacijo jim je bila predvsem njihova škatla, v katero smo vedno znova dodali 

kakšen material ali didaktično igro. Otroci so igre poznali in se z njimi z veseljem igrali. Ko 

sem jim dala njihovo škatlo za domov, so bili vsi zelo ponosni, razlagali so mi, kako bodo 

naloge in material pokazali staršem.  

 

 

Graf 6: Primerjava rezultatov začetnega in končnega Preizkusa razvitosti občutka za števila in količine 

(Jašarević, 2016) vseh otrok, v odstotkih 

13.4 ANALIZA IZPOLNJENIH VPRAŠALNIKOV ZA STARŠE IN VZGOJITELJE 

PRED IZVEDBO TRENINGA 

Ko analiziramo podatke in ocene staršev, moramo biti izredno previdni. Če znanje otrok 

ocenjujejo starši, je to znanje lahko podcenjeno ali precenjeno. Starši znanja svojih otrok 

pogosto ne prepoznavajo. Iz tega lahko sklepamo, da so otroci ta znanja pridobili v vrtcu, v 

okviru kurikuluma, starši pa jih niso znali prepoznati. Zaradi tega ni dovolj le učenje 

matematičnih spretnosti v vrtcu, ampak moramo biti pozorni tudi na to, da bodo starši 

prepoznali znanje svojih otrok, da bodo dvignili zanimanje za otrokove dosežke, hkrati pa 

bodo uskladili pričakovanja do otrokovega napredovanja skupaj z vsemi domačimi (Japel 

Pavešič, 2014). 

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila rezultate vprašalnika, ki so ga izpolnili starši in 

vzgojitelji, za vsakega otroka posebej.  
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13.4.1 Otrok A 

13.4.1.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Pred izvedbo treninga je vzgojiteljica pri otroku videla interes za igranje didaktičnih iger. K 

igri rad pristopi, še posebej, če je ob njem odrasla oseba. Predmetov do 10 otrok še ne 

prešteva, jih pa prešteva v obsegu do 8, zaradi česar se vzgojiteljica s to trditvijo delno strinja. 

Prav tako meni, da je otrok manj spreten pri poimenovanju zapisanih števil v obsegu do 10, 

pri ugotavljanju, v kateri množici je več oz. manj elementov, pri povezovanju števila pik na 

kartici z ustrezno številko, pri urejanju zapisanih številk po velikosti od 1 do 10, manj interesa 

kaže za knjige z matematično vsebino ter opazovanje dneva in datuma na koledarju. 

Vzgojiteljica meni, da otrok nazaj od 10 še ne zna šteti, prav tako meni, da še ne zna določiti 

predhodnika in naslednika danega števila. Ne zna poimenovati številke 0, prav tako pa ne zna 

seštevati ali odštevati v obsegu do 10. S kalkulatorjem se v skupini ne igra.  

 

Vzgojiteljica dobro ocenjuje otroka in opaža njegove težave. Pri dejavnostih v skupini se lepo 

vključuje in se ob vodenju odrasle osebe tudi priključi igranju družabnih iger, občasno si 

izbere tudi knjige z matematično vsebino, na koledarju v igralnici pa si ogleda tudi dan in 

datum. Po kalkulatorju v skupini ne poseže nikoli. Vzgojiteljica pa se vseeno delno strinja s 

trditvijo, da otrok prepozna zapisana števila v obsegu do 10, prav tako se delno strinja s 

trditvama, da pikam na kartici priredi ustrezno številko in uredi števila od najmanjšega do 

največjega. Na preizkusu teh nalog otrok ni mogel izpeljati, števil ne prepozna in ne 

poimenuje, zaradi tega jih ne more prirediti ustreznemu kartončku s pikami.  

 

Po končanem treningu vzgojiteljica ugotavlja, da otrok prešteva predmete do 10, zapisana 

števila poimenuje, pravilno ugotavlja, v kateri množici je več ali manj predmetov, postavi 

zapisana števila v pravilno zaporedje od najmanjšega do največjega, poimenuje število 0 in se 

igra družabne igre, pri katerih mora šteti. Ugotavlja, da je otrok manj spreten pri določanju 

predhodnika in naslednika danega števila, pri povezovanju števila pik na kartici z ustrezno 

številko, nekoliko manj interesa kaže za knjige z matematično vsebino, prav tako manj 

opazuje dan in datum na koledarju. Ugotavlja, da otrok še ne šteje nazaj od 10, da ne zapiše 

števil v obsegu do 10, prav tako ne sešteva ali odšteva, meni, da se otrok s kalkulatorjem ne 

igra. 

 

Vzgojiteljica dobro opazuje sposobnosti otroka, ve, kje je spretnejši in kje ima še veliko težav. 

Interes za matematične knjige, pripomočke in dejavnosti v skupini kaže, kar je opazila tudi 

vzgojiteljica. 

 

Vzgojiteljica po končanem treningu ugotavlja, da je otrok spretnejši pri preštevanju 

predmetov, prav tako je napredoval pri poimenovanju zapisanih števil, pri določanju 

predhodnika in naslednika, pri ugotavljanju, v kateri množici je več ali manj elementov, pri 

urejanju števil v zaporedja in pri poimenovanju števila 0. Pri ostalih trditvah je vzgojiteljica 

videla popolnoma enake spodobnosti ali interes za dejavnosti, nikjer pa ni označila, da bile 

otrokove spretnosti slabše razvite kot pred začetkom treninga.  

13.4.1.2 Vprašalnik za starše 

Pred izvedbo treninga je mama rešila vprašalnik za starše. Starši so s svojim otrokom le redko 

organizirali dejavnosti, pri katerih bi moral otrok odštevati v obsegu do 10, prav tako so redko 

opazovali dan in datum na koledarju ter številke na uri. Občasno so z otrokom šteli nazaj. Bolj 

pogosto so z otrokom preštevali predmete, zapisovali števila v obsegu do 10, ugotavljali 
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predhodnika ali naslednika, česa je več in česa manj, urejali zapisana števila po velikosti, se 

igrali družabne igre in igre z igralnimi kartami. Vsak dan so poimenovali števila do 10. 

 

Glede na odgovore mame lahko sklepam, da starši veliko pozornosti namenjajo dejavnostim 

za razvijanje občutka za števila in količine v domačem okolju. Glede na pogostost izvajanja 

naštetih dejavnosti bi lahko sklepali, da bodo rezultati otroka na preizkusu dobri, da bo znal 

poimenovati zapisana števila, jih zapisati, določiti predhodnika in naslednika danega števila, 

urediti števila po velikosti in bo tudi sodeloval pri reševanju matematičnih problemov. Otrok 

je pri naštetih dejavnostih imel velike težave. Števil ni poimenoval in zapisal, ni jih uredil po 

velikosti ali določil predhodnika in naslednika danega števila. 

 

Po končanem treningu so starši z otrokom občasno šteli nazaj in zapisovali števila do 10, prav 

tako so občasno odštevali do 10, opazovali datum in dan na koledarju ter številke na uri. Bolj 

pogosto so starši z otrokom preštevali predmete, poimenovali zapisana števila, ugotavljali 

predhodnika in naslednika danega števila, ugotavljali, česa je več oz. manj, zapisovali števila, 

razdeljevali predmete, seštevali do 10 in se igrali z igralnimi kartami. Z otrokom so se vsak 

dan igrali družabne igre. 

 

Ko sem primerjala odgovore na vprašalnika pred izvajanjem treninga in po njem, sem 

ugotovila, da so starši veliko časa namenili razvijanju občutka za števila in količine tudi 

doma. Večino dejavnosti so v enaki meri izvajali pred in med izvajanjem treninga. Nekoliko 

več pozornosti so namenili predvsem opazovanju številk na uri in zapisanih števil na 

koledarju, prav tako pa so se vsakodnevno igrali družabne igre.  

13.4.2 Otrok B 

13.4.2.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Pred izvedbo treninga je vzgojiteljica izpolnila vprašalnik. Meni, da otrok zna določiti 

predhodnika in naslednika danega števila, vedno pravilno odgovori, v kateri množici je več in 

v kateri manj predmetov, poimenuje število 0. Delno se strinja s trditvami, da otrok prešteva 

predmete do 10, poimenuje zapisana števila v obsegu do 10, pravilno poveže število pik na 

kartici z ustrezno številko, postavi števila v ustrezno zaporedje od najmanjšega do največjega 

in se igra družabne igre, pri katerih mora šteti. Ugotavlja, da otrok ne šteje nazaj, ne zapiše 

poimenovanih števil, ne rešuje matematičnih problemov seštevanja in odštevanja, prav tako se 

ne igra s kalkulatorjem, ne opazuje dneva na koledarju, knjige z matematično vsebino otroka 

ne zanimajo. 

 

Glede na odgovore vzgojiteljice so bili nekateri rezultati preizkusa drugačni. Predhodnika in 

naslednika danega števila deklica ne poimenuje, ju pa določi v obsegu do 5 ob številski vrsti. 

Prav tako na preizkusu števila 0 ni poimenovala, čeprav se vzgojiteljica s tem strinja. Ostale 

težave opaža in ustrezno ocenjuje, meni, da je matematične aktivnosti v skupini ne zanimajo 

in se jim ne pridruži. 

 

Po končanem treningu vzgojiteljica ugotavlja, da otrok prešteva predmete v obsegu do 10, 

števila v obsegu do 10 tudi zapiše in jih ustrezno poimenuje, ustrezno ugotavlja, v kateri 

množici je več oz. manj predmetov, število pik na kartici poveže z ustrezno številko, 

poimenuje število 0 ter sešteva in odšteva v obsegu do 10. Nekoliko manj je otrok spreten pri 

določanju predhodnika in naslednika danega števila, pri urejanju števil v ustrezno zaporedje 

od najmanjšega do največjega, za knjigo z matematično vsebino kaže manj interesa, prav tako 

se manj vključuje v družabne igre, pri katerih mora šteti, se manj igra s kalkulatorjem in 
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opazuje dan in datum na koledarju. Vzgojiteljica ugotavlja, da otrok še ne zna šteti nazaj od 

10.  

 

Vzgojiteljica meni, da je otrok spretnejši in vztrajnejši pri reševanju matematičnih nalog in 

problemov, še vedno pa meni, da potrebuje dodatne vaje in vzpodbude za uspešen razvoj 

občutka za števila in količine. 

 

Vzgojiteljica ugotavlja, da je otrok spretnejši pri zapisovanju števil, seštevanju in odštevanju 

v obsegu do 10, prav tako je napredoval pri preštevanju predmetov, poimenovanju zapisanih 

števil, povezovanju števila pik na kartici z ustrezno številko. Povečal se je njegov interes za 

knjige z matematično vsebino, igro s kalkulatorjem in opazovanje dneva in datuma na 

koledarju. Pri dejavnostih štetja nazaj, urejanju zapisanih številk v zaporedje od najmanjše do 

največje in igranju družabnih iger ni vidnega napredka. Vzgojiteljica je pri dejavnosti 

določanja predhodnika in naslednika ugotovila, da deklica brez vizualne opore ne zna določiti 

ustreznega števila. 

13.4.2.2 Vprašalnik za starše 

Pred izvedbo treninga je mama rešila krajši anketni vprašalnik za starše. Izvedela sem, da 

doma z otrokom nikoli ne štejejo nazaj, nikoli ne odštevajo v obsegu do 10, prav tako nikoli 

ne opazujejo dneva in datuma na koledarju. Večino matematičnih aktivnosti za razvijanje 

občutka za števila in količine izvajajo redko. Redko doma ali v naravi preštevajo predmete, 

zapisujejo števila, redko ugotavljajo predhodnika ali naslednika danega števila, ugotavljajo, 

česa je več oz. manj, urejajo zapisana števila, seštevajo v obsegu do 10, se igrajo družabne 

igre ter opazujejo številke na uri. Občasno izvajajo dejavnosti, pri katerih otrok poimenuje 

zapisana števila, razdeljuje predmete in se igra z igralnimi kartami. Nobenih dejavnosti ne 

izvajajo vsak dan ali pogosto. 

 

Tudi rezultati preizkusa so pokazali težave na področju matematičnih spretnosti. Otrok 

prepozna zapisana števila v obsegu do 5, saj tudi doma tovrstnim dejavnostim posvečajo 

nekaj pozornosti. Števil ne zapisuje, kljub temu da redko doma tovrstnim dejavnostim 

namenjajo čas, enako je pri določanju predhodnika in naslednika danega števila. 

Matematičnim dejavnostim doma namenjajo le malo časa, le občasno se posvetijo igri z 

igralnimi kartami, razdeljevanju predmetov in preštevanju števil.  

 

Po končanem treningu starši z deklico le redko štejejo nazaj, redko se igrajo družabne igre ali 

opazujejo datum in dan na koledarju. Občasno starši z otrokom ugotavljajo predhodnika ali 

naslednika danega števila, prav tako ugotavljajo, česa je več oz. manj, odštevajo v obsegu do 

10 in se igrajo z igralnimi kartami. Nekoliko bolj pogosto preštevajo predmete, zapisujejo 

števila do 10, poimenujejo števila do 10, urejajo zapisana števila od najmanjšega do 

največjega, razdeljujejo predmete, seštevajo v obsegu do 10 in opazujejo številke na uri. 

Nobene aktivnosti ne izvajajo vsakodnevno.  

 

V domačem okolju je imel otrok med treningom mnogo več spodbud. Veliko več časa so 

starši namenili dejavnostim preštevanja predmetov, zapisovanju števil, urejanju zapisanih 

števil, seštevanju in odštevanju v obsegu do 10 ter opazovanju številk na uri. Prav tako so v 

večji meri opazovali datum in dan na koledarju, se igrali z igralnimi kartami, šteli nazaj, 

poimenovali zapisana števila, ugotavljali, česa je več oz. manj, ter razdeljevali predmete. 

Nobene aktivnosti ne izvajajo vsakodnevno, vendar pa otroku omogočajo pester nabor nalog 

za razvijanje občutka za števila in količine skozi celoten teden, kar se kaže tudi v dobro 

utrjenih, usvojenih in razvitih spretnostih.  
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13.4.3 Otrok C 

13.4.3.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Pred izvedbo treninga je vzgojiteljica ugotavljala, da otrok prešteva predmete do 10, vedno 

pravilno ugotovi, v kateri množici je več ali manj predmetov, zanimajo ga knjige z 

matematično vsebino, igra se s kalkulatorjem ter opazuje dan in datum na koledarju. 

Vzgojiteljica meni, da otrok kaže manj interesa za družabne igre, pri katerih mora šteti. 

Vzgojiteljica meni, da otrok še ne zna šteti nazaj, ne zapiše in ne poimenuje zapisanih števil, 

ne določa predhodnika ali naslednika danega števila, števila pik na kartici ne poveže z 

ustrezno številko, prav tako zapisanih števil ne uredi v ustrezno zaporedje, števila 0 ne 

poimenuje ter ne rešuje matematičnih problemov seštevanja in odštevanja.  

 

Vzgojiteljica dobro ocenjuje matematične spretnosti otroka. Otrok predmete prešteva in 

pravilno ugotavlja, v kateri množici je več ali manj predmetov. Zapisanih števil ne prepozna, 

ne poimenuje in ne zapiše, ne uredi števil po velikosti ali priredi zapisanih števil pikam na 

kartici. Zanimajo pa ga družabne igre, v katerih rad sodeluje, lista knjige z matematično 

vsebino, v skupini se igra s kalkulatorjem in opazuje datum in dan na koledarju.  

 

Po končanem treningu vzgojiteljica ugotavlja, da otrok prešteva predmete v obsegu do 10, da 

pravilno ugotovi, v kateri množici je več ali manj predmetov, in se vključuje v družabne igre, 

pri katerih mora šteti. Meni, da je otrok nekoliko manj spreten pri zapisovanju števil v obsegu 

do 10, prav tako meni, da je otrok manj spreten pri poimenovanju zapisanih številk, teh ne 

poveže s številom pik na kartici, manj spreten je pri poimenovanju številke 0, manj interesa pa 

kaže pri igri s kalkulatorjem. Ugotavlja, da otrok ne zapisuje števil v obsegu do 10, da ne 

pove predhodnika in naslednika danega števila, številk ne postavi v pravilno zaporedje od 

najmanjše do največje, v obsegu do 10 ne sešteva ali odšteva, knjige z matematično vsebino 

ga ne zanimajo, datuma in dneva na koledarju ne opazuje. 

 

Vzgojiteljica prepozna otrokove sposobnosti, meni, da otrok predmete prešteva, prepozna 

nekatera zapisana števila, sam pa jih še ne zna zapisati, prav tako pa se delno strinja, da otrok 

šteje nazaj od 10. Nekoliko manj pa naj bi otrok v skupini posegal po koledarju, uri in knjigah 

z matematično vsebino. 

 

Ko primerjamo oba vprašalnika, lahko ugotovimo, da vzgojiteljica napredek otroka vidi 

predvsem pri poimenovanju zapisanih števil, štetju nazaj, prirejanju kartončkov s pikami 

ustrezni številki, poimenovanju števila 0 in igranju družabnih iger. Pred izvajanjem treninga 

je otrok bistveno več posegal po knjigah z matematično vsebino ter bolj opazoval koledar in 

ure, prav tako se je več igral s kalkulatorjem. Otrok je med treningom razvil nekatere 

spretnosti, vendar za matematične dejavnosti po mnenju vzgojiteljice kaže manj interesa.  

13.4.3.2 Vprašalnik za starše 

Pred izvedbo treninga je mama odgovorila na vprašalnik za starše. Z otrokom nikoli ne 

izvajajo dejavnosti štejeta nazaj, nikoli ne zapisujejo števil ali jih urejajo po velikosti, nikoli 

ne rešujejo matematičnih problemov seštevanja in odštevanja. Z otrokom le redko ugotavljajo 

predhodnika in naslednika danega števila, redko opazujejo datum in dan na koledarju. 

Občasno ugotavljajo, česa je več oz. manj, prav tako pa se občasno igrajo družabne igre, 

igrajo se z igralnimi kartami ali opazujejo številke na uri. Pogosto preštevajo predmete doma, 

poimenujejo števila, pogosto mama omogoči priložnosti, pri katerih otrok razdeljuje 

predmete. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

77 

Glede na rezultate preizkusa menim, da imajo starši dobro predstavo o težavah otroka na 

področju matematičnih spretnosti. Otrok ne zapisuje števil in jih tudi ne prepozna ali 

poimenuje. Starši so sicer navedli, da pogosto poimenujejo števila doma, verjetno pa 

poimenovanja niso podprta z zapisom številke. Občasno si doma tudi vzamejo čas za igranje 

družabnih iger ali igranje z igralnimi kartami. Glede na dosežene rezultate in odgovore na 

vprašalnik sklepam, da so rezultati preizkusa realni.  

 

Po končanem treningu je mama odgovorila na vprašalnik, kjer sem izvedela, da v domačem 

okolju redko štejejo z otrokom nazaj, redko urejajo zapisana števila od najmanjšega do 

največjega, redko odštevajo v obsegu do 10 in se igrajo z igralnimi kartami. Občasno doma 

zapisujejo števila, ugotavljajo predhodnika in naslednika danega števila ter seštevajo v obsegu 

do 10. Pogosteje izvajajo dejavnosti preštevanja predmetov, poimenovanja števil, 

ugotavljanja, česa je več oz. manj, ter se igrajo družabne igre, pri katerih mora otrok šteti, in 

opazujejo datum in dan na koledarju. Vsakodnevno razdeljujejo predmete s sorojenci in 

opazujejo številke na uri.  

 

Po primerjavi obeh vprašalnikov sem ugotovila, da dejavnostim za razvoj občutka za števila 

in količine starši doma namenjajo veliko več pozornosti. Veliko več preštevajo predmete, 

prav tako več aktivnosti izvajajo pri zapisovanju števil, seštevanju in odštevanju do 10, 

opazovanju dneva in datuma na koledarju ter številk na uri. Večkrat doma štejejo tudi nazaj, 

ugotavljajo, česa je več oz. manj, urejajo zapisana števila, odštevajo v obsegu do 10 in 

razdeljujejo predmete. Pri otroku je bil opazen velik napredek po končanem treningu, h 

kateremu zagotovo pripomore tudi spodbudno domače okolje. Pri otroku so v času izvajanja 

treninga določenim spretnostim namenjali mnogo več časa in pozornosti kot pred začetkom 

izvajanja treninga.  

13.4.4 Otrok D 

13.4.4.1 Vprašalnik za vzgojitelje 

Pred izvedbo treninga je vzgojiteljica ocenila matematične spretnosti otroka. Meni, da otrok 

ne prešteva predmetov do 10, prav tako ne šteje nazaj, števil ne zapisuje, prav tako ne 

poimenuje zapisanih števil, predhodnika ne zna določiti, števil ne uredi v pravilno zaporedje 

od najmanjšega do največjega, do 10 ne sešteva ali odšteva. Ugotavlja, da je otrok manj 

spreten pri določanju naslednika danega števila, pri povezovanju števila pik na kartici z 

ustrezno številko, pri poimenovanju števila 0, otrok manj interesa kaže za knjige z 

matematično vsebino in pri opazovanju dneva in datuma na koledarju. Meni, da otrok vedno 

pravilno ugotovi, v kateri množici je več oz. manj predmetov, igra se različne družabne igre, 

pri katerih mora šteti, igra se s kalkulatorjem. 

 

Glede na rezultate preizkusa lahko sklepam, da ima vzgojiteljica dobro predstavo o otrokovih 

dejanskih zmožnostih in usvojenih matematičnih spretnostih. Dobro je ocenila otroka, 

prepoznava njegova šibka in močna področja ter interese.  

 

Po končanem treningu se vzgojiteljica strinja, da otrok prešteva predmete do 10, prav tako ob 

vizualni opori šteje nazaj, zna zapisati števila v obsegu do 10 in zapisane številke tudi 

poimenovati, ustrezno pove naslednika danega števila, vedno pravilno ugotovi, v kateri 

množici je več ali manj predmetov. Števila postavi v pravilno zaporedje, poimenuje število 0. 

Prav tako ga zanimajo knjige z matematično vsebino, rad se igra družabne igre, pri katerih 

mora šteti. Nekoliko manj spreten je otrok pri določanju predhodnika danega števila, pri 

povezovanju števila pik na kartici z ustrezno številko, pri seštevanju in odštevanju v obsegu 
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do 10, nekoliko manj interesa kaže pri igri s kalkulatorjem in opazovanju dneva in datuma na 

koledarju.  

 

Vzgojiteljica je nekatere matematične spretnosti otroka po mojem mnenju ocenila zelo 

visoko. Otrok predmete prešteva, vendar pri štetju do 10 vedno izpusti število 6, štetja nazaj 

pa še ni usvojil. Prav tako ima zaradi okorne grafomotorike težave pri zapisovanju števil. Pri 

določanju naslednika ima še veliko težav pri številskem obsegu od 7 naprej. Spretno je razvil 

občutek za števila in količine v obsegu do 6, širši številski obseg pa bo še treba razviti.  

 

Če primerjam odgovore obeh vprašalnikov, lahko vidim, kako vzgojiteljica opaža velik 

napredek otroka. Meni, da je otrok v času izvajanja treninga zelo napredoval, ocenjuje, da 

otrok prešteva predmete do 10 naprej in nazaj, zapisuje števila, določa predhodnik, postavlja 

števila v številko zaporedje in poimenuje število 0. Spretnejši je tudi pri določanju naslednika 

ter pri dejavnostih seštevanja in odštevanja v obsegu do 10, zanimajo ga tudi matematične 

vsebine. Po končanem treningu nekoliko manj interesa kaže za igro s kalkulatorjem.  

13.4.4.2 Vprašalnik za starše 

Pred izvedbo treninga je mama odgovorila na anketni vprašalnik. Izvedela sem, da doma z 

otrokom nikoli ne štejejo nazaj, nikoli ne ugotavljajo predhodnika in naslednika danega 

števila, ne urejajo zapisanih števil po velikosti, niso reševali matematičnih besedilnih nalog, 

nikoli niso opazovali dneva in datuma na koledarju. Občasno so se doma igrali z igralnimi 

kartami. Bolj pogosto so zapisovali števila in jih tudi poimenovali, ugotavljali, česa je več 

oziroma manj, razdeljevali predmete, se igrali družabne igre in opazovali številke na uri. Vsak 

dan so preštevali predmete. 

 

Ko sva z otrokom opravila preizkus, sem ugotovila, da so otrokove spretnosti glede na 

odgovore staršev pričakovano nižje. Otrok ne prepoznava zapisanih števil, jih ne ureja po 

velikosti od najmanjšega do največjega, ne zna določiti predhodnika ali naslednika, prav tako 

števil ne zna urediti po velikosti ali reševati matematičnih problemov. Starša se zavedata 

težav, ki jih ima otrok.  

 

Po končanem treningu je mama odgovorila, da doma nikoli ne določajo predhodnika ali 

naslednika danega števila, nikoli ne urejajo zapisanih števil po velikosti, nikoli ne rešujejo 

nalog odštevanja ali opazujejo dneva in datuma na koledarju. Redko štejejo nazaj, zapisujejo 

zapisana števila, rešujejo matematične besedilne naloge seštevanja in opazujejo številke na 

uri. Občasno se igrajo z igralnimi kartami. Pogosto preštevajo predmete, poimenujejo števila, 

razdeljujejo predmete in se igrajo družabne igre, pri katerih mora otrok šteti. Vsak dan 

ugotavljajo, česa je več oz. manj. 

 

Ko sem primerjala odgovore obeh vprašalnikov, sem ugotovila, da so v veliki večini 

dejavnostim posvečali enako pozornost skozi celoten trening, nekaterim dejavnostim so 

posvetili več pozornosti, posledično pa drugim nekoliko manj. V manjši meri so tedensko 

preštevali predmete in ne vsakodnevno kot na začetku treninga, manj pozornosti so posvetili 

zapisu števil in opazovanju zapisanih številk na uri. Pred izvedbo treninga nikoli niso šteli 

nazaj, po končanem treningu pa so tovrstni dejavnosti redko namenili čas. Veliko več 

pozornosti so namenjali dejavnostim, pri katerih so ugotavljali, česa je več ali manj, ter 

dejavnostim seštevanja. Več pozornosti so starši namenili osnovnim matematičnim 

spretnostim, ki so ključne za razvoj občutka za števila in količine. Ker so dosledno in redno 

izvajali vse aktivnosti tudi doma, lahko pri otroku opazimo velik napredek.  
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13.5 POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV TRENINGA 

T. Levstek, T. Bregant in A. Podlesek (2013) v svoji študiji razvoj občutka za števila in 

količine opredeljujejo kot predpogoj za nadaljnje pridobivanje matematičnih znanj. Po 

njihovem mnenju naj bi z razvojem občutka za števila in količine začeli že v predšolskem 

obdobju, kar je v svoji raziskavi zatrjeval tudi Geary (2004). Meni, da slabše razvit pojem 

števila pri otrocih v osnovni šoli privede do slabših rezultatov pri reševanju aritmetičnih 

problemov. Ker so ti otroci že v predšolskem obdobju slabše razvili občutek za števila in 

količine, imajo večje težave tudi pri usvajanju nadaljnjih aritmetičnih operacij v osnovni šoli 

(Geary, 2004). Ravno zaradi tega je razvoj tovrstnih spretnosti v predšolskem obdobju še 

toliko bolj pomemben, posebej pri otrocih, ki imajo posebne potrebe. Z njimi sem intenzivno 

izvajala Trening za razvijanje občutka za števila in količine, pri katerem sem upoštevala 

specifične posebne potrebe otrok, posameznikove zmožnosti, interese ter močna in šibka 

področja, ves čas pa sem sodelovala tudi z vzgojitelji in s starši, ki so intenzivneje izvajali 

dejavnosti za razvoj spretnosti tudi doma in v skupini. Ker so vsi otroci že usmerjeni in z 

njimi individualno delam tudi v okviru dodatne strokovne pomoči, so z veseljem pristopili k 

dejavnostim, pri delu so bili vztrajni in motivirani.  

 

Trening je potekal sistematično, naloge so si sledile od znanih do manj znanih, od 

enostavnejših k zahtevnejšim, so se pa ves čas spreminjale in zajemale vsa matematična 

področja, ki so pomembna v predšolskem obdobju in naj bi jih otroci pred šolo razvili. Otroci 

so med treningom imeli svojo škatlo, ki so jo uporabljali na vsakem srečanju, vanjo pa so 

tedensko dodajali nove predmete. »Čarobna škatla«, kot so jo otroci sami poimenovali, jim je 

bila v velik interes in je bila izjemno motivacijsko sredstvo. 

 

Na začetku izvajanja treninga so otroci dobili izredno nizke rezultate na preizkusu, prav tako 

so njihovo znanje kot nezadostno ocenili tudi vzgojitelji. Pred začetkom izvajanja treninga 

otroci niso znali poimenovati ali zapisati poimenovanih števil, zapisanih števil niso znali 

urediti po vrsti ali jim prirediti ustreznega kartončka z reprezentacijo pik. Večino nalog so 

rešili z ugibanjem, nekateri niso imeli niti razvite strategije preštevanja s prstom, predmete so 

spretno preštevali le v obsegu do 5 ali celo manj, reševanja matematičnih besedilnih nalog se 

kljub ponujenemu materialu niso znali lotiti. Na sploh jih matematične dejavnosti niso 

zanimale, za njih niso kazali interesa. Na začetku treninga je bilo vsem otrokom treba 

približati matematične dejavnosti in v njih vzbuditi zanimanje za tovrstne dejavnosti. Na 

začetku izvajanja treninga smo izvajali dejavnosti, ki jih otroci že znajo, katerih aktivnosti so 

jim že poznane, pri tem pa sem uporabljala različen material. Ker so material vedno znova 

lahko zložili v svojo škatlo, ki so jo imeli pri sebi med treningom, je bila motivacija za delo še 

toliko večja. Nato smo nadaljevali z zahtevnejšimi nalogami, ves čas pa smo se posluževali 

materiala in pripomočkov, ki so ga otroci imeli v svoji škatli. Dejavnosti so bile razgibane in 

prilagojene specifičnim potrebam otrok, hkrati pa predstavljene tako, da so jih pritegnile. V 

vseh aktivnostih so otroci radi sodelovali. Vizualno zaznavanje in diskriminacija sta pri vseh 

otrocih, ki so bili vključeni v trening, močni področji, zaradi česar sem se na vseh srečanjih 

posluževala različnih vizualnih kartic (npr. asociacije števil, razporeditev pik na tablici ipd.). 

Te prilagoditve so bile smiselne, saj so otroci razvijali strategije, ki jih bodo lahko uporabljali 

tudi v prihodnje. 

 

Ker sem želela, da je trening celovit in uspešen, sem vanj vključila tudi starše in vzgojitelje 

otrok. Ti so menili, da je občutek za števila in količine pri otrocih slabše razvit. Predvsem 

starši so povedali, da jim primanjkuje idej za aktivnosti oz. dejavnosti za delo. Ravno v ta 

namen sem za starše izdelala priročnik, z vzgojitelji pa smo tedensko načrtovali, izvajali in 
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evalvirali dejavnosti tako na individualnih urah kot v skupini. Starši in vzgojitelji so bili tako 

med treningom še bolj pozorni na tovrstne dejavnosti. S skupnim sodelovanjem, z 

usmerjenostjo k istemu cilju in z medsebojnim sodelovanjem smo lahko sproti videli 

napredke otrok. Po končanem treningu je bil pri vseh otrocih viden velik napredek. Vsa 

zapisana števila so otroci prepoznali, zapisovati jih še niso znali, so pa vedno ustrezno 

povezali številko z asociacijo (npr. dva – labod). Zahtevnejše naloge so še vedno reševali z 

ugibanjem, medtem ko so pri enostavnejših razvili strategijo štetja (preštevali so tako, da so 

vsak predmet prejeli in ga prestavili, preštevali so tako, da so se vsakega predmeta dotaknili s 

prstom), razvili so tudi strategije reševanja matematičnih besedilnih nalog, kjer so samostojno 

uporabljali material, ki so ga imeli na razpolago. Spretnejši so bili tudi pri urejanju števil v 

ustrezno zaporedje, znali so poimenovati število 0, prav tako pa so vsi ustrezno priredili 

kartonček z reprezentacijo pik zapisani številki v obsegu do 6. Otroci v matematičnih 

dejavnostih zelo uživajo, kar so poudarili tudi starši in vzgojitelji. Starši so povedali, da doma 

z veseljem sodelujejo v aktivnostih, ki jih izvajajo z njimi, prav tako se zelo radi igrajo s 

predmeti, ki so v njihovi škatli. Tudi vzgojitelji so povedali, da je pri otrocih viden napredek,  

v vseh situacijah pa sami opazijo in poiščejo priložnost za štetje, preštevanje ter opazovanje 

lastnosti predmetov. V matematične dejavnosti se radi vključujejo in v njih vztrajajo.  
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14 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako razvit je bil občutek za števila in količine pri otrocih s 

posebnimi potrebami pred izvedbo treninga? 

 

Pred izvedbo treninga sta 2 od otrok (otrok B in C) spretno štela do 10, 2 pa še nista imela 

razvitega občutka za števila in količine v obsegu do 10. Predšolski otroci naj bi že znali 

mehansko šteti do 10 (Ivić, Novak in Atanacković, 2002). Prav tako so njihove 

grafomotorične spretnosti šibke, grafomotorika je izredno okorna. Grafomotorične spretnosti 

se pri otroku razvijajo od 3. do 6. leta, ko se na splošno razvijajo vse motorične spretnosti 

(Papalia, Olds in Feldman, 2003). Otrok tako pred šolo razvija in utrjuje motorične spretnosti, 

ki so pomembne nasploh za izvajanje grobomotoričnih kot tudi finomotoričnih in 

grafomotoričnih spretnosti. Pri gibalno oviranih osebah pa se motorika razvija počasneje, prav 

tako kot vso ostalo zorenje in spreminjanje (Žgur, 2011). Pri otrocih, pri katerih je bil 

omogočen spontan gibalni razvoj, lahko opazimo boljše motorično gibanje kot pri gibalno 

oviranih otrocih, kjer je gibalni razvoj upočasnjen. V tem primeru otroci potrebujejo mnogo 

več treninga in utrjevanja (Čuk, 2011). Z intenzivnim treningom in urjenjem gibalnih 

spretnosti sem po končanem treningu opazila velik motorični napredek gibalno oviranih 

otrok. Otroka sta bila spretnejša pri izvajanju grobomotoričnih gibov, pri dejavnostih, ki 

zahtevajo finomotorične spretnosti, in nenazadnje tudi pri grafomotoričnih spretnostih 

(zapisovanje številk). Otroci prikazanih številk niso poimenovali ali jih zapisali, čeprav naj bi 

petletni otroci že znali prepoznati in zapisati števila v obsegu do 5 (Ivić, Novak in 

Atanacković, 2002). Naloge določanja večjega in manjšega števila predmetov so uspešno 

reševali, vedno so pravilno ugotovili, kje je več predmetov. Otroci, stari 5 let, že spretno 

rešujejo naloge, pri katerih določajo, kdo ima več predmetov (Ivić, Novak in Atanacković, 

2002).  

 

Pred izvedbo treninga otroci niso uredili številk v pravilno zaporedje od najmanjše do 

največje. Otroci so sicer preštevali v obsegu do 10, vendar zapisanih številk niso prepoznali in 

imenovali, zaradi tega jih niso znali urediti v pravilno zaporedje. Prav tako niso razumeli, da 

večje kot je število, večja je moč množice. Kljub temu da smo jim uredili števila v ustrezno 

zaporedje od najmanjšega do največjega, niso razumeli, da je vsako nadaljnje število večje od 

prejšnjega, zato so kartončke z reprezentacijami pik nastavljali poljubno. Predšolski otroci 

imajo velike težave pri štetju in urejanju števil v ustrezno zaporedje. Težave imajo predvsem 

pri razumevanju količinskih sprememb pri številih in s tem povezanim zaporedjem števil 

(Rahayu, 2013, v Mirawati, 2017). Prav tako niso priredi ustreznih kartončkov s pikami. 

Največja težava je bila, ker otroci zapisanih številk niso prepoznali in imenovali, zaradi česar 

niso zmogli prirediti ustreznega kartončka z reprezentacijo pik. Predšolski otroci naj bi znali 5 

elementov v skupini označiti z ustrezno številko (Ivić, Novak in Atanacković, 2002). 

 

Reševanje nalog ustnega računanja in reševanje matematičnih besedilnih nalog sta za otroke 

še prezahtevna. Nimajo razvitih strategij ustnega računanja, nimajo razvitih strategij za 

seštevanje in odštevanje. Šele pri 6 oz. 7 letih naj bi se otroci naučili šteti na pamet, sami si 

izmislijo strategije za seštevanje (štejejo na prste, pomagajo si z drugimi predmeti itd.). Pri 6 

letih predmete prištevajo, šele pri 8 letih pa se naučijo in izpeljejo tudi operacijo odštevanja 

(Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

 

Občutek za števila in količine je pri vseh otrocih slabše razvit. Le polovica otrok iz vzorca 

prešteva mehansko do 10, občutek za količine v obsegu do 3 oz. 4 sta razvila le 2 otroka, 

ostali 2 deklici pa še nimata razvitega občutka za količine. Zapisanih števil ne poimenujejo ali 
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ne zapišejo, grafomotorika je okorna. Vsi otroci sicer spretno povedo, v kateri množici je več 

ali manj predmetov, predmete preštevajo, ocenjujejo, vendar pri nalogah nimajo razvitih 

strategij za delo, zaradi česar imajo velike težave tudi pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalog. Pri reševanju nalog so počasnejši, za tovrstne naloge kažejo manj interesa, 

matematične dejavnosti in aktivnostih jih ne zanimajo.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako učinkovit je trening, ki vključuje konkretne dejavnosti 

(razvrščanje naravnih materialov, urejanje predmetov v skupine, gibanje in orientacijo 

v prostoru, merjenje z nestandardnimi enotami, opazovanje okolice ipd.) s področja, 

pomembnega za razvoj občutka za števila in količine? 

Trening je v celoti obsegal področja, za katera T. Hodnik Čadež (2002) meni, da so v 

predšolskem obdobju ključna za razvoj občutka za števila in količine. Ta matematična 

področja so: predštevilsko obdobje (razvrščanje, urejanje, relacije, vzorci), števila in obdelava 

podatkov, geometrija, orientacija v prostoru in merjenje. Ker sem svojo raziskavo želela 

povezati in podkrepiti še z dejavnostmi s področja nevroznanosti, so srečanja obsegala tudi 

tovrstne dejavnosti. Pri otrocih sem skušala razviti občutek za števila in količine pred 

vstopom v šolo. Pri oblikovanju treninga in izvajanju aktivnosti sem izhajala iz otrokovih 

močnih področij in interesov, ker so vsi otroci izjemno močni na vizualnem področju, sem 

upoštevala tudi tovrstne značilnosti. V ta namen sem pripravila veliko vizualnega in 

konkretnega materiala, ki so ga otroci opazovali (npr. kartončki z asociacijami števil) ali z 

njim rokovali. 

Po končanem treningu so se na Preizkusu razvitosti občutka za števila in količine (Jašarević, 

2016) izboljšali rezultati otrok. Velik napredek je opazen predvsem pri otroku C, ki je pred 

začetkom izvajanja treninga zapisane številke poimenoval kot črke, sedaj pa jih že ustrezno 

prepozna in imenuje. Pri zapisovanju števil imajo zaradi okorne grafomotorike še vedno 

nekoliko težav, so se pa kot učinkovite izkazale asociacije. Otroci si pred zapisom številke v 

spomin prikličejo vidno asociacijo (npr. ena kot smreka) in nato zapišejo število. Nekaj težav 

imajo še pri orientaciji številk, saj jih pogosto obrnejo in pišejo zrcalno. Predhodnika in 

naslednika pred izvedbo treninga kljub vizualni opori niso znali določiti. Otroci so pri štetju in 

preštevanju predmetov uporabili druge, hitrejše in učinkovitejše strategije štetja. Dva od otrok 

(otroka A in B) sta uredila predmete v ustrezno reprezentacijo pik in tako hitro podala 

odgovor, otroka C in D pa sta predmete uredila v vrsto in jih preštevala tako, da sta se 

vsakega dotaknila s prstom. Otroci razumejo koncept številske vrste in urejajo števila po 

velikosti od najmanjšega do največjega, v ožjem številskem obsegu. Pri tem si glasno štejejo. 

Občutek za količine so razvili različno, otrok B je ustrezno razporedil vse kartončke s pikami 

k ustreznim številkam, otrok D ima usvojen občutek za količine do 7, otrok C do 6 in otrok A 

do 4. Spretnejši so bili tudi pri reševanju nalog ustnega računanja in samostojnem reševanju 

matematičnih besedilnih nalog. Pri nalogah ustnega računanja naloge še vedno rešujejo z 

ugibanjem, nimajo razvitih strategij, saj so to vsebine prvega razreda. Pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalog so po končanem treningu bili spretnejši, samostojno so posegli 

po materialu, ki ga imajo na razpolago, ga nastavljajo, dodajajo in odvzemajo. Pri štetju in 

preštevanju predmetov uporabljajo različne strategije. Veliko večji interes kažejo za 

matematične dejavnosti, tudi v vsakodnevnih situacijah in dejavnostih sami poiščejo 

priložnosti za štetje, razvrščanje, urejanje itd. Velikokrat sami posežejo po matematičnih 

knjigah ali opazujejo števila v domačem in vrtčevskem okolju.  

Na končnem testiranju so vsi otroci izboljšali svoje rezultate. Na Preizkusu razvitosti občutka 

za števila in količine je otrok A pred izvajanjem treninga dosegel 18 od 57 možnih točk, po 

končanem treningu pa je svoj rezultat izboljšal za 11 točk. Otrok B je pred izvedbo treninga 
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dosegel 25 od možnih 57 točk, po končanem treningu pa je rezultat izboljšal za 13 točk in 

tako dosegel 38 točk, kar je bilo tudi največje število točk med vsemi otroci. Izjemno velik 

napredek je viden pri otroku C, ki je na začetnem testiranju dosegel 12 od 57 točk, po izvedbi 

treninga pa je svoj rezultat izboljšal kar za 17 točk in tako na končnem preizkusu dosegel 29 

točk. Otrok D je na začetku testiranja dosegel 17 od 57 možnih točk, po končanem treningu 

pa je rezultat izboljšal za 10 točk in tako dosegel 27 točk. Kot lahko opazimo, so vsi otroci 

izboljšali svoj rezultat za več kot 10 točk.  

S treningom smo razvijali občutek za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi 

potrebami na področju govora in jezika ter motorike. Otroci so razvili učinkovite strategije za 

delo (preštevanje s prsti, nastavljanje elementov v vidno reprezentacijo pik), suvereno in 

samostojno štejejo in preštevajo predmete, jih urejajo in razvrščajo. Otroci po končanem 

treningu za matematične dejavnosti kažejo večji interes, večkrat samoiniciativno izvajajo 

matematične dejavnosti v vsakodnevnih situacijah, prav tako večkrat posežejo po 

kalkulatorjih, tipkovnicah, knjigah z matematično vsebino, zelo radi pa se igrajo tudi 

družabne igre ali igre s kartami. Trening je v glavnem izboljšal razvoj občutka za števila in 

količine, v veliki meri pa je izboljšal tudi vztrajnost pri izvajanju matematičnih aktivnostih in 

tudi motivacijo za tovrstne dejavnosti.  

Raziskovalno vprašanje 3: V kolikšni meri so starši in vzgojitelji izvajali dejavnosti za 

pridobivanje občutka za števila in količine doma oziroma v vrtcu? 

Razvoj občutka za števila in količine je v veliki meri odvisen od spodbudnega okolja, v 

katerem otrok živi, kar kažejo tudi raziskave. Te zatrjujejo, da razvoj občutka za števila in 

količine ni odvisen od otrok samih ali od njihove sposobnosti zapomnitve matematičnih 

konceptov, ampak tudi od okolja, v katerem živijo. Stimulativno okolje, ki spodbuja razvoj 

občutka za števila in količine, pomembno vpliva na razvoj občutka za števila in količine 

(Aunio, 2006, v Mirawati, 2017). Ker sem želela staršem in vzgojiteljem poudariti in 

predstaviti nekatere dejavnosti, ki so učinkovite za razvoj občutka za števila in količine, sem z 

njimi redno sodelovala in se srečevala. Skupaj z vzgojitelji smo tedensko oblikovali in 

prilagajali dejavnosti za delo v skupini, za starše pa sem pripravila Priročnik za delo doma. 

Vsem sem bila ves čas izvajanja treninga kadarkoli na razpolago.  

 

Kakovosten razvoj občutka za števila in količine je odvisen od izbranih neformalnih 

dejavnosti, ki pa nikakor niso nenačrtovane ali nesistematične, za kar poskrbi vzgojitelj v 

vrtcu. Pri tem ima pomembno vlogo, saj mora skrbno načrtovati okolje, ki bo spodbujalo 

razvoj matematičnih spretnosti. V dejavnostih pa je vzgojitelj tisti, ki posreduje, razpravlja in 

pojasnjuje ideje, spodbudi otroke, da povezujejo znanja in informacije. Vzgojitelj naj 

omogoči različne dejavnosti, s katerimi spodbuja razmišljanje otrok, hkrati pa morajo te 

dejavnosti biti v interesu otrok, temeljiti morajo na njihovih konkretnih izkušnjah. Vzgojitelj 

mora poiskati vsakodnevne dejavnosti, s katerimi bo razvijal občutek za števila in količine 

(Clements, 2001). Na podlagi že dognanih dejstev smo skupaj z vzgojitelji načrtovali, izvajali 

in evalvirali tudi delo v skupini. Tedensko smo načrtovali dejavnosti za razvijanje občutka za 

števila in količine. V popolnoma neformalnih in skrbno načrtovanih dejavnostih smo iskali 

priložnosti za razvoj spretnosti, hkrati pa smo želeli vplivati predvsem na pozitiven in 

motivacijski odnos otrok do matematičnih dejavnosti. Vzgojitelji so bili doslednejši pri 

izvajanju teh dejavnosti, prav tako smo dejavnostim za razvoj občutka za števila in količine 

vsi, ki delamo z otroki, namenili mnogo več pozornosti. Na podoben način pa sem sodelovala 

tudi s starši. Tem sem predstavila dejavnosti in vsebine, ki jih lahko izvajajo tudi doma, za 

lažji pregled sem oblikovala nabor nalog, ki sem jih zbrala v Priročnik za delo doma. Po 

končanem treningu sem opazila, da starši več pozornosti namenjajo dejavnostim za razvoj 
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občutka za števila in količine tudi doma. Veliko več se ukvarjajo predvsem s temeljnimi 

spretnostmi, ki so predpogoj za razvoj občutka za števila in količine, npr. urejanje, 

razvrščanje, štetje in preštevanje, opazovanje števil v vsakdanjem življenju (koledar, ura), 

pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih. Starši so veliko več časa namenili tudi igranju 

družabnih iger s kocko in igranju z igralnimi kartami. Doma so urili, utrjevali in razvijali 

temeljne spretnosti za razvoj občutka za števila in količine, kar smo v vrtcu le še nadgrajevali.  

 

Pri vseh otrocih smo strokovni delavci in starši izhajali iz njihovih močnih področij in 

interesov. Z doslednim delom, s spremljanjem napredka in sprotno evalvacijo smo skrbno 

načrtovali aktivnosti in tako pri otrocih uspešno nadgrajevali že obstoječa znanja. Pri otrocih 

smo opazili velik napredek, prav tako pa večji interes za matematične aktivnosti.  
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15 SKLEPNE UGOTOVITVE  

Matematična znanja in spretnosti uporabljamo na vsakem koraku našega življenja, zaradi 

česar se slabše razvit občutek za števila in količine hitro opazi. Razumevanje števil, 

prepoznavanje pomena števila, uporaba števil v različnih okoljih, razvijanje strategij štetja, 

merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del-celota itd., vse to so dejavniki, ki kažejo na 

slabše razvit občutek za števila in količine (Magajna idr., 2015). Z zgodnjo intervencijo, 

ustreznimi oblikami podpore in pomoči pa lahko te primanjkljaje omilimo.  

 

S celovitim treningom pomoči in podpore sem pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami 

(otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirani otroci) razvijala občutek za števila 

in količine, kar je bil glavni cilj raziskave. S Preizkusom razvitosti občutka za števila in 

količine (Jašarević, 2016), ki sem ga z otroci opravila pred začetkom treninga in po njem, sem 

ugotovila, v kolikšni meri so otroci razvili občutek za števila in količine. Ker so starši in 

vzgojitelji tisti, s katerimi otrok preživi večino svojega časa, sem tudi njim razdelila 

vprašalnike. Z njimi sem želela ugotoviti, kako pogosto dejavnosti, ki so potrebne za razvoj 

občutka za števila in količine, starši vključujejo doma, v domačem okolju, od vzgojiteljev pa 

sem želela izvedeti, kako dobro prepoznavajo matematične spretnosti in spodobnosti otrok. 

Omenjeni Preizkus razvitosti občutka za števila in količine (Jašarević, 2016) je bil za 

predšolske otroke tudi vsebinsko zahteven. Kot težke so se izkazale naloge štetja naprej in 

nazaj od danega števila, določanje predhodnika in naslednika, največ težav pa so otroci imeli 

pri prirejanju zapisane številke k ustrezni reprezentaciji pik ter nalogah ustnega računanja in 

matematičnih besedilnih nalogah. Predvsem slednje niso zapisane v Kurikulumu za vrtce, saj 

so te vsebine za predšolske otroke prezahtevne. V vrtcu tovrstne naloge rešujejo, ko 

preštevajo konkretne predmete, jih dodajajo ali odvzemajo, naloge seštevanja in odštevanja 

otroci rešujejo tako, da v vsakodnevnih situacijah odgovarjajo na enostavna vprašanja (npr. 

»Na mizi so štirje krožniki. Koliko jih še manjka, da bomo lahko jedli vsi?«). V predšolskem 

obdobju je tako velik poudarek predvsem na reševanju življenjskih in konkretno ponazorjenih 

matematičnih nalog. Otroci na tak način pridobijo konkretne izkušnje in se tako naučijo 

reševati vsakodnevne probleme.  

 

Trening je bil sestavljen iz uvodnega, glavnega in zaključnega dela. Vse dejavnosti, ki so bile 

izvajane v uvodnem in glavnem delu, so zbrane v Priročniku za vzgojitelje, v zaključnem delu 

pa sta vedno sledila umiritev in poslušanje klasične glasbe. Po končanem intenzivnem 

treningu so se otroci brez večjih težav umirili, naslonili glavo na mizo ali pa se ulegli na 

blazino, kjer so zaprli oči in poslušali glasbo. Vedno so mi rekli, da jim je glasba zelo všeč, 

spraševala sem jih po tem, kaj so slišali. Po njihovih pripovedovanjih lahko sklepam, da jim je 

bila dejavnost všeč, izredno sproščujoča in pomirjajoča, od vsake ure pa so tako odšli dobre 

volje.  

 

Po končanem treningu je omenjeni preizkus pokazal razvoj občutka za števila in količine v 

času izvajanja intenzivnega treninga. Otroci so prepoznavali zapisane številke in jih ustrezno 

poimenovali, nekateri so jih celo zapisali, vsi so razvili večji količinski obseg. Prav tako so 

med treningom razvili strategije za štetje in preštevanje predmetov, sodelovali so pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog, česar se pred začetkom treninga sploh niso znali 

lotiti. Predvsem je viden napredek pri interesu in motivaciji za izvajanje matematičnih 

dejavnosti, ki se je med treningom izredno povečal. 

 

Zaradi majhnega števila vzorca (4 otroci s posebnimi potrebami) svojih ugotovitev ne morem 

posplošiti na celotno populacijo, lahko pa dosedanja spoznanja uporabim za nadaljnje 
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raziskovanje. Pri izvajanju treninga so se pojavile tudi časovne omejitve. Trening je bil sicer 

intenziven, vendar bi njegovo uspešnost lahko povečali, saj je trajal le krajše časovno obdobje 

(4 mesece).  

 

Nabor nalog in dejavnosti sem zbrala že pred začetkom treninga, ki pa sem jih nato prilagajala 

glede na individualne sposobnosti otrok. Ves čas sem izhajala iz njihovih interesov in z 

močnih področij, učenje prek igre na multisenzoren način pa je vzbudilo njihov interes. Nabor 

nalog in dejavnosti sem na koncu zbrala v Priročnik za vzgojitelje. Glede na razvoj občutka za 

števila in količine pri otrocih, ki so že bili vključeni v trening, lahko Priročnik ocenim kot 

učinkovit, kot pa sem že omenila, zaradi majhnega števila udeležencev in časovne omejitve 

tega ne morem zagotovo trditi. Prav tako sem med izvajanjem treninga pripravila tudi 

Priročnik za delo doma. Glavni namen Priročnika je predvsem ozavestiti starše, da lahko prek 

neformalnih dejavnosti v vsakdanjem življenju razvijajo občutek za števila in količine pri 

svojih otrocih. V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo proučiti, v kolikšni meri lahko starši 

vplivajo na razvoj občutka za števila in količine doma. Hart s sodelavci (2016) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da je spol otroka povezan z matematičnimi aktivnostmi doma. V svoji 

raziskavi (prav tam) poročajo, da so družine z dečki izvajale več matematičnih aktivnosti 

doma kot družine z deklicami. Zaradi premajhnega vzorca in spolne raznolikosti (1 deček in 3 

deklice) sama te interpretacije ne morem podati, bilo pa bi zanimivo področje za nadaljnje 

raziskovanje.  

 

Razvoj občutka za števila in količine je v predšolskem obdobju velikokrat manj izpostavljen, 

zaradi česar je potrebno, da tako starše kot vzgojitelje ozavestimo in spodbujamo, da ga pri 

otroku razvijajo. Pomembno je, da prepoznamo otrokove primanjkljaje, ki jim posvečamo več 

pozornosti, vedno pa izhajamo z otrokovih močnih področij in interesov. Učenje naj bo 

prijetno, otroku zanimivo, poteka naj prek igre. Pri delu izhajamo iz vsakdanjega življenja in 

okolja, uporabljamo naravni in multisenzoren material, poslužujemo pa se tudi didaktičnih 

iger. Z ustreznimi oblikami pomoči in podpore bo otrok ustrezno razvil občutek za števila in 

količine, kar mu bo olajšalo nadaljnje šolsko delo.  
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17 PRILOGE 

17.1 VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

Spoštovani! 

Sem Petra Kuplenk, zaposlena na delovnem mestu specialnega pedagoga v vrtcu v Ivančni Gorici. 

Znotraj svoje magistrske naloge bom z otroki izvajala trening urjenja številskih in količinskih predstav. 

V trening bodo vključeni otroci, ki imajo težave na področju matematičnih spretnosti.  Za uspešno 

izvedbo potrebujem vašo pomoč, zato vas prosim, da si vzamete nekaj minutk in rešite spodnji 

vprašalnik.  

 

V spodnji tabeli z znakom ''X'' označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

 se strinjam se delno 
strinjam 

se ne 
strinjam 

Otrok prešteva predmete do 10.    

Otrok šteje nazaj od 10.    

Otrok zapiše števila v obsegu do 10.    

Otrok poimenuje zapisana števila v obsegu do 10.    

Otrok pove, katero število je pred določenim številom.    

Otrok pove, katero število je za določenim številom.    

Otrok pravilno ugotovi, v kateri množici je več 

predmetov (v obsegu do 10). 

   

Otrok pravilno ugotovi, v kateri množici je manj 

predmetov (v obsegu do 10). 

   

Otrok pravilno poveže število pik na kartici z ustrezno 

števko. 

   

Otrok postavi števila v pravilno zaporedje od 

najmanjšega do največjega (od 1 do 10). 

   

Otrok poimenuje število nič.    

Otrok sešteva v obsegu do 10.    

Otrok odšteva v obsegu do 10.    

Otroka zanimajo knjige z matematično vsebino.    

Otrok se igra družabne igre, pri katerih mora šteti (npr.    



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Petra Kuplenk, magistrsko delo 

 

95 

Človek ne jezi se). 

Otrok se igra s kalkulatorjem.    

Otrok opazuje datum in dan na koledarju.    

 

Hvala za sodelovanje. 
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17.2 VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani! 

Sem Petra Kuplenk, zaposlena na delovnem mestu specialnega pedagoga v vrtcu v Ivančni Gorici. 

Znotraj svoje magistrske naloge bom z otroki izvajala trening urjenja številskih in količinskih predstav. 

Ker želim o posameznem otroku pred izvedbo samega treninga pridobiti čim več informacij, vas 

prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik. 

 

Kolikokrat ste v mesecu oktobru z otrokom izvajali navedene dejavnosti? V spodnji tabeli z znakom 

''X'' označite pogostost izvajanja navedenih dejavnosti. 

 

Otroka sem spodbujal pri naslednjih matematičnih dejavnostih. 

 nikoli redko 
(od 1-

krat do 
4-krat 

na 
mesec) 

občasno 
(od 1-

krat do 
2-krat 

na 
teden) 

pogosto 
(od 3-

krat do 
5-krat 

na 
teden) 

vsak 
dan 

Preštevala sva predmete doma ali v naravi 

(kostanj, kamenje, kocke ipd.). 

     

Štela sva nazaj.      

Zapisovala sva števila do 10.      

Poimenovala sva števila do 10.      

Ugotavljala sva, katero število je pred ali za 

določenim številom. 

     

Ugotavljala sva, česa je več ali manj (med 

kuhanjem, pospravljanjem, na sprehodu, v 

trgovini). 

     

Urejala sva zapisana števila od najmanjšega 

do največjega, do 10. 

     

Otrok je razdeljeval predmete (bombone 

ipd.) s starši, sorojenci, prijatelji. 

     

Seštevala sva do 10 (npr.: V eni roki imaš 3 

kamne, v drugi pa 2. Koliko kamnov imaš 

skupaj?) 
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 nikoli redko 
(od 1-

krat do 
4-krat 

na 
mesec) 

občasno 
(od 1-

krat do 
2-krat 

na 
teden) 

pogosto 
(od 3-

krat do 
5-krat 

na 
teden) 

vsak 
dan 

Odštevala sva v obsegu od 10 (npr.: V roki 

imaš 8 kostanjev. Trije ti padejo na tla.  

Koliko kostanjev imaš sedaj?) 

     

Igrala sva se družabne igre, pri katerih 

mora otrok šteti (npr. Človek ne jezi se). 

     

Igrala sva se z igralnimi kartami.      

Opazovala sva dan in datum na koledarju.      

Opazovala sva števke na uri.      

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 


