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POVZETEK 

V diplomskem delu Spoznavanje matematičnih dejavnosti v naravnem okolju je obravnavano 

področje matematike v povezavi s področjem narave. Naravno okolje je lahko zelo spodbudno 

učno okolje, ki je bogat z naravnim učnim materialom. Predstavljeno je nekaj načinov 

izvajanja dejavnosti v naravi, in sicer v gozdu in ob njem ter ob potoku. Pri načrtovanju in 

izvajanju matematičnih vsebin: razvrščanje, prirejanje, vzorci, urejanje, merjenje, štetje, 

oblike in črto, je vključen pristop po konceptu Reggio Emilia. 

V prvem oziroma teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena matematika v 

kurikulumu, medpodročno povezovanje matematike, učenje na prostem ter koncept Reggio 

Emilia. V drugem empirični del diplomske naloge pa je predstavljeno pet dejavnosti v naravi, 

ki sem jih izvajala v vrtcu v Ljubljani, s kombinirano skupino otrok. Raziskovala in 

analizirala sem izvajanje dejavnosti v naravi s področja matematike in s pomočjo naravnih 

materialov. Ugotovila sem, da izvajanje matematičnih dejavnosti v naravi pozitivno vpliva na 

otroke in zato napredujejo pri razumevanju izbranih matematičnih pojmov. 

Ključne besede: predšolski otrok, matematika, medpodročno povezovanje, učenje v naravi, 

Reggio Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

LEARNING MATHEMATICAL CONCEPTS IN NATURAL ENVIROMENT 

Abstract 

The thesis work: The introduction of mathematical activities in the natural environment deals 

with the fields of mathematics in connection with the natural sciences.. The natural 

environment can be a very stimulating learning environment rich in natural learning material. 

There are three ways presented of performing activities in nature. The first learning activety 

takes place in the forest, than its surroudings and the last one is implemented along the 

stream. The design and the integration of mathematics within the fields are activities like: 

sorting, arranging, sampling, editing, measuring, counting, shaping and lineing involves a 

concept based on the Reggio Emilia concept. 

In the first or theoretical part of the thesis the mathematics is presented as the curriculum, 

intergration of the interdepartmenal mathemetics, outdoor learning and the concept of Reggio 

Emilia. In the empirical part of the thesis, there are five activities presented in the nature that I 

performed at the Nursery, in Ljubljana with a combined group of children. I have been 

researching and analyzing the activities in nature in the field of mathematics and natural 

materials. My resaults showed me that the implementation of mathematical activities in nature 

has a positively influence on children and therefore the progress in understanding. 

Key words: preschool children, mathematics, cross-curricular integration, learning in nature, 

Reggio Emilia. 
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1 UVOD 

Matematika nas spremlja skozi vse življenje: doma, v šoli, v službi, ob vsakodnevnih 

opravilih in že v vrtcu. Otroci se že zelo zgodaj srečajo z matematiko, in sicer z oblikami, 

števili, merjenjem, orientacijo v prostoru (Hodnik Čadež, 2002). Pomembno je, da jo začnejo 

spoznavati kot »prijateljico«, nosilko presenetljivih zakonitosti čudovitega sveta, prijetnih 

doživetij in veselja do življenja.  Bistvo je, da otroci v sproščenem vzdušju doživijo in 

spoznajo matematične pojme (Zajc, Koželj, 2001). 

Matematiko v vrtcu zelo težko izvajamo kot samostojno dejavnost, zato sem se odločila, da 

bom v diplomski nalogi združila področje matematike s področjem narave. Slednja me 

spremlja že od malih nog. Veliko časa preživim v naravi, kjer si naberem energijo in sprostim.  

Matematika me je že od prve ure v osnovni šoli navdušila s svojo zapletenostjo in logičnim 

razmišljanjem. Za matematiko v vrtcu me je navdušil predmet na Pedagoški fakulteti. Nikdar 

nisem razmišljala, kaj vse vključuje področje matematike v vrtcu in ko sem jo pri predmetu 

»matematika v vrtcu« bolj podrobno spoznala in se v tem tudi preizkusila, mi je matematika 

postala še bolj všeč. Spodbudo, da sem združila ti dve področji, pa sem pridobila z 

opazovanjem, da so otroci premalo zunaj na svežem zraku in da se premalo dejavnosti v vrtcu 

izvaja na prostem, v naravi.  

V teoretičnem delu diplomske naloge bom najprej predstavila področje matematike v 

Kurikulumu za vrtce, in sicer glavne značilnosti, vsebine,  nekatere cilje, ki se dotikajo teme, 

in vlogo vzgojiteljice. Predstavila in opisala pa bom tudi spoznavanje matematičnih pojmov, 

ki zajema medpodročno povezovanje matematike in učenje v naravi, ki pa ima v delu velik 

poudarek. V  izvedbo in analizo dejavnosti diplomske naloge bom vključila tudi koncept 

Reiggio Emilia, ki poudarja povezovanje z okoljem. Eden od pomembnejših ciljev koncepta 

je razvijanje otrokove samostojnosti, pri katerem poudarjajo usmerjenost v samostojno 

reševanje problemov. Prav ta načela in cilji bodo tudi glavne niti diplomske naloge. 

V empiričnem delu me bo zanimalo, kako se otroci odzivajo na učenje matematike v naravi 

ter kakšen je napredek pri razumevanju izbranih matematičnih pojmov. Empirični del sem 

izvajala v naravi (v gozdu, ob reki, na travniku) in uporabljala večinoma naravne materiale. 

Načrtovala sem pet dejavnosti, ki so potekale pet dni. Z njimi sem želela na sproščen in igriv 

način predstaviti učenje matematike v naravi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Kotnik; diplomsko delo 

2 
 

2 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Vrtec je ustanova, kjer se za predšolske otroke odvija proces vzgoje in učenja, ki ga določa 

enotni državni dokument Kurikulum za vrtce. Po Krofliču je dokument opredeljen kot presek 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na življenje v vrtcu (Vrbovšek, 2004). 

Kurikulum za vrtce (2010) je nacionalni dokument za predšolsko vzgojo. Namenjen je vsem 

strokovnim delavcem v predšolski vzgoji. Dokument je strokovna podlaga za delo v vrtcu, za 

doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje. V njem so napisani cilji Kurikuluma za 

vrtce, načela uresničevanja teh ciljev, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v 

predšolskem obdobju, sodelovanje s starši ter dnevna rutina otrok v vrtcu. Kurikulum za vrtce 

razdeli dejavnosti v vrtcu v šest glavnih področij dejavnosti, in sicer: gibanje, jezik, umetnost, 

družbo, naravo in matematiko. Vsako področje dejavnosti je na kratko opisano, zapisani so 

temeljni cilji, primer dejavnosti in vloga odraslih. 

Matematiko srečamo skoraj na vsakem koraku. Otroci se srečujejo z njo pri igri (poskusi pri 

igri, ponavljanje situacije v enakih ali spremenjenih okoliščin …), pri opazovanju okolice 

(prostorov, vzgojiteljic, vrstnikov …) in pri sami rutini dneva. Otroci se matematiko učijo v 

majhnih korakih. 

V vrtcu otrok pridobiva matematično znanje in izkušnje na dva načina, z načrtovanimi in 

nenačrtovanimi dejavnostmi. Slednje so spontane, brez pripravljenih ciljev in načrtovanih 

priprav. So del vsakdanjega življenja. Vzgojitelj v pravem trenutku opazi priložnost za 

matematično izkušnjo, ki jo izkoristi. Načrtovane dejavnosti pa so vnaprej predvidene. Zanje 

potrebujemo priprave, v katerih so napisani cilji, vsebina, metodični postopek in ostale 

okoliščine izvajanja (Japelj Pavešič, 2001). 

2.1 MATEMATIČNE VSEBINE 

Matematika v vrtcu ni ločena dejavnost, ampak je del celotnega, prepletenega in povezanega 

kurikuluma. Vzgojitelj lahko različno prepleta, povezuje in dopolnjuje predlagane  

matematične vsebine, ki so zajeta v javno veljavnem Kurikulumu za vrtce (2010). 

Matematika ni samo predmet v šoli, ampak jo srečujemo v vsakdanjem življenju in že v 

predšolskem obdobju. Otroci se tu srečajo že z veliko matematičnimi procesi ter pojmi, in 

sicer (Hodnik Čadež, 2002): 
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 PREDŠTEVILSKO OBDOBJE 

Predšolsko obdobje je pomembno obdobje za usvajanje pojma število. Zajema 

predvsem razvrščanje, urejanje, relacije in vzorce. 

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na značilnosti (npr. material, barve, 

oblike …). Pomembno je, ker otroke spodbuja k opazovanju, k štetju in med elementi 

v skupini se nauči vzpostavljati nek red. Razvrščanje najlažje prikazujemo z različnimi 

diagrami, in sicer: Carrollow, drevesni diagram in Euler-Vennov diagram. Prva dva 

prikazujeta razvrščanje glede na dano ali izbrano značilnost (primer: vozila, ki imajo 

kolesa, in vozila, ki nimajo kolesa). Slednji pa razvršča na več podmnožic (primer: 

igrače ločimo po materialu: lesene, plišaste, plastične …). 

Urejanje je proces, s katerim elemente uredimo glede na intenzivnost vrednosti 

določene lastnosti (primer: od najmanjše igrače do največje). Elementu tako določimo 

mesto v množici, ki jo opredelimo z vrstilnim števnikom. 

Relacija je proces, s katerim med elementi dveh skupin vzpostavimo nekakšen odnos. 

Vzorec pomeni nizanje predmetov, simbolov … po nekem določenem vrstnem redu. 

Definirana je takrat, ko enote ponovijo vsaj dvakrat (primer: pika, krogec, pika, krogec 

…). Ločimo več vrst vzorcev: konkretni, grafični, vzorec iz simbolov, gibalni, 

glasovni, ritmični. 

 ŠTEVILA IN ŠTETJE 

Števila so osnova. Že od majhnega se učimo imena za števila preko pesmic, rim, ob 

poslušanju odraslega štetja, pri pogovoru (dve nogi, dve roku, en nos …) . 

Štetje pa je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico. 

Otrok samo s štetjem ne usvoji pojma števila, ampak ga takrat, ko usvoji načela štetja 

(J. Ferbar,1990): 

- Štetje je povratno enolično prirejanje. 

Nobenega elementa otrok ne sme izpustiti in nobenega šteti večkrat. 

- Naravna števila so urejena. 

Imena števil mora otrok vedno naštevati v pravilnem in enakem zaporedju števil. 

- Enako močnim množicam priredimo s štetjem isto število. 

Naravno število, ki ga zadnje našteje z štetjem po prej naštetih načelih, opredeljuje 

lastnost množice. 

- Število je neodvisnost od vrstnega reda. 

Število, ki ga s štetjem priredi isti množici, je isto in neodvisno od vrstnega reda 

elementov preštevane množice. 
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- Štejemo lahko vse, kar razločujemo. 

Otrok se mora naučiti, kaj vse je mogoče šteti, in sicer: predmete, pojave, manj 

oprijemljive abstrakcije kot so množica, lastnosti in znamenja. Štetje tako temelji na 

relaciji različnosti, torej ugotavljanja podobnosti ali enakosti pri tem ni potrebno. 

 PREPROSTA OBDELAVA PODATKOV 

Koristne so vsebine iz obdelave podatkov, saj si z zbiranjem, s prikazovanjem in 

interpretiranjem podatkov pridobiva veščine, ki so v današnjem svetu zelo potrebne. 

Pri preprostih statističnih raziskavah otrok najprej spozna zbiranje podatkov in nato 

prikaz podatkov. Z njimi otroka matematično opismenjujemo. Poznamo figurne, 

stolpčne, in vrstične prikaze, uporabljamo pa lahkot tudi preproste preglednice 

(Hodnik Čadež, 2002). 

Verjetnost nam pove, kakšna je možnost, da se nek dogodek zgodi. V vrtcu pod 

verjetnost sodijo vsi dani dogodki, ki se včasih zgodijo, včasih pa ne, ki jih 

napovedujemo ali ugibamo. Pri otroku verjetnost oz. besede mogoče, včasih … 

pomagajo, da se nauči, da gredo stvari svojo pot in da jih ni mogoče vedno napovedati 

(Japelj Pavešič, 2001). 

 OBLIKE (GEOMETRIJA) 

Otrok pri geometriji spoznava geometrijske oblike. Najprej spozna tridimenzionalne 

oblike (odtiskovanje ploskev, plastelin, geometrijske oblike v pesku …), nato pa 

postopno dvodimenzionalne oblike (risanje črt, tudi z liki). Tako pri obravnavanju 

oblik pri začetnemu učenju sledimo načelu »od telesa k točki«. To pomeni, da 

postopno prehajamo z večjih dimenzij na manjše (Hodnik Čadež, 2002). 

Med oblike spadajo telesa in liki, s katerimi opisujemo vsakdanje reči. Otrok se pojme 

likov in teles uči preko prijemanja, opazovanja in igre toliko časa, da so mu 

popolnoma domači. Lažje je, da se otrok najprej sreča s telesi, jih spozna, otipa, šele 

nato z liki (Japelj Pavešič, 2001). 

Tudi simetrijo spoznavamo v predšolskem obdobju. Otrok naprej spoznava simetrijo v 

svoji okolici (predmeti, ki ga obdajajo), kasneje pa tudi izdeluje simetrijo iz papirja. V 

predšolskem obdobju največkrat obarvamo osno simetrijo, npr. kot barvno ujemanje 

izbrane figure ali kot izrezovanje simetričnih oblik ob pregibu (Hodnik Čadež, 2002). 

 ORIENTACIJA V PROSTORU 

Otrok se najprej glede na sebe orientira v prostoru, nato glede na druge osebe in 

predmete, kasneje pa ugotavlja relacijo med posameznimi predmeti in osebami. Pri 
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tem uporablja različne izraze, kot so: nad, pod, v, levo, desno, skozi, na (Hodnik 

Čadež, 2002). 

 MERJENJE 

Merjenje je primerjanje istovrstnih količin in se zelo tesno povezuje s štetjem. Je 

postopek, s katerim se merski enoti priključi število, ki pove, kolikokrat se merska 

enota ponovi (Japelj Pavešič, 2001). Otrok najprej količine med seboj primerja, 

kasneje pa tudi meri. V predšolskem obdobju uporabljamo pri merjenju relativne 

merske enote (dlan, stopala …), saj je pri začetnem merjenju pomembno, da otrok 

pridobi osnovne veščine merjenja. Pri tem dobimo različne rezultate, saj so dlani in 

stopala različno velika. Tako lahko za točnejše rezultate merjenja uporabljamo 

konstantno  nestandardne enote (različne predmete: slamice, svinčniki …). Kasneje v 

šoli pa uporabljamo standardne enote (m, cm, dm …). V vrtcu jih ne seznanjamo z 

njimi, izjemoma, če pokažejo zanimanja. Pogoj, da otrok meri, je, da mora znati šteti 

(Hodnik Čadež, 2002).  

Z meritvijo lahko opišemo količine snovi, ki se jih ne da prešteti, zato potrebujejo 

znanje (Japelj Pavešič, 2001): 

- določanja, katero količino merimo, 

- izbiro prave enote, 

- znati izmeriti in 

- prepoznati ali določiti rezultat oz. meritev. 

V predšolskem obdobju otrokovo zaznavanje sveta temelji na konkretnih situacijah, kasneje 

pa tudi na grafičnem in simbolnem nivoju, ki pa ga v vrtcu ni veliko. Pri vsem tem moramo 

upoštevati otrokove izkušnje, predznanje, interese in poskušati organizirati takšne 

matematične dejavnosti, ki bodo otrokom blizu, smiselne in zanimive (Škvarč, 2014).  

2.2 MATEMATIČNI CILJI  

Vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu je obojestranska komunikacija med otrokom in 

vzgojiteljem, vodilo vzgojno-izobraževanega procesa in tudi samega načrtovanja dejavnosti 

pa so cilji. V Kurikulumu za vrtce so napisani v treh ravneh: cilji za vrtce, globalni cilji in cilji 

posameznega področja. Cilji za vrtce povedo, kaj in v kakšni meri naj vrtcev spreminja svojo 

prakso. Povezujejo in pojasnjujejo načela uresničevanja Kurikuluma za vrtce. Globalni cilji so 

splošni cilji posameznega področja dejavnosti, ki izhajajo iz pomena področja za razvoj in 

učenje otroka v predšolskem obdobju. So osnova za nadaljnje učenje in razvoj otroka. Cilji 
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posameznega področja dejavnosti so konkretni cilji, ki so del globalnih ciljev. Povedo nam, 

kaj želimo, da v posameznem področju dejavnosti otrok razvije, spozna, doživi ali se nauči 

(Vrbovšek, 2004). 

V nadaljevanju so napisani globalni cilji in cilji s področja matematike, ki so pomembni pri 

izvedbi dejavnosti v empiričnem delu tega diplomskega dela.  

Globalni cilji (Kurikulum za vrtce, 2010): 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju; 

 razvijanje matematičnega izražanja; 

 razvijanje matematičnega mišljenja; 

 razvijanje matematičnega spretnosti; 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji (Kurikulum za vrtce, 2010): 

 Otrok rabi imena za števila. 

 Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom. 

 Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 

 Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problemov. 

 Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi 

in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo.  

Preko teh ciljev bodo otroci spoznali matematične pojme in se seznanili z različnimi 

matematičnimi postopki. V predšolskem obdobju specifična znanja iz matematike niso 

potrebna, zato moramo pri načrtovanju izkušenj upoštevati, da otrok doživi svet kot celoto 

(Hodnik Čadež, 2002). 
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2.3 VLOGA VZGOJITELJA  

Predpogoj za delo vzgojitelja v vrtcu je, da sprejme otroka, ga spoštuje, tudi če ni v okviru 

njegovih norm in pričakovanj (Vrbovšek, 2006). Vzgojitelj mora skrbeti za varnost otrok in z 

njimi biti v stiku. To pa je možno, če je vzgojitelj sproščen, dejaven, pripravljen za delo z 

otroki, jih motivira in s tem vzbudi zanimanje za dejavnost. Pomembno pri tem je tudi 

čustven odnos vzgojitelja do otrok in dela, ki ga opravlja, ter spoznavanje otrok, njihovega 

razvoja in tudi stroke, ki mu pomagajo, da se v situacijah hitro znajde. Vzgojiteljeva osebnost 

in njegova volja do dela lahko vodita k uspešnem in lažjem reševanju problemov ter dobrem 

vodenju otrok (Bela knjiga, 1995). 

Otroci v predšolskem obdobju nimajo veliko izkušenj, so nesamostojni in težijo k posnemanju 

okolice, predvsem odraslega in sovrstnikov. Tako prve vtise medsebojnega odnosa ljudi 

pridobi z opazovanjem življenja svoje okolice. Otrok pri opazovanje posluša, posnema in 

prevzame vse izraze ter vedenja, tudi negativne, kar je slaba stvar. Zato pa je tu prva vloga 

vzgojitelja, da je otroku dober zgled ves čas, tudi ko misli, da nas otrok ne gleda. Poleg zgleda 

pa ima vzgojitelj vlogo oblikovanja skupin na temelju skupnih interesov in namenjanja 

pozornosti drug drugemu. Najlepši načini poklanjanja pozornosti so opažanja pozitivnih 

sprememb pri vsakem otroku v skupini, ki jih postavimo v ospredje. Otroci se zelo razlikujejo 

med seboj, zato mora vzgojitelj veliko pozornosti posvetiti enaki razdelitvi nalog, pri tem pa 

spodbujati otroke, ki so bolj pasivne narave, ter na drugi strani aktivne otroke usmerjati v 

pomoč otrokom, ki jo potrebujejo. Ne sme pa dopustiti, da bi se kazale razlike v sposobnosti 

otrok po nepotrebnem (Bela knjiga, 1995). 

Pri otrocih je potrebno uporabljati pozitivne interakcijske strategije. Osredotočiti se je 

potrebno na otrokove sposobnosti in imeti z njim pristen odnos. Vzgojitelj se mora zavedati 

pravice do izbire ter izražanja drugačnosti, kar pomeni, da mora omogočiti enakovredne 

pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka. Pri tem mora upoštevati individualne razlike v 

razvoju ter med sposobnostmi (Vrbovšek, 2006). 

Vloga vzgojitelja pri matematičnih dejavnostih je zelo široka in pomembna. Ni dovolj, da 

določi cilje in za dosego le-teh izbere ustrezno dejavnost. Upoštevati mora veliko drugih 

dejavnikov, ki so prav tako pomembni za doseganje ciljev. Matematike ne načrtuje samo pri 

dejavnostih, pač pa mora biti pozoren tudi pri vsakdanjem življenju otroka v vrtcu. Opazovati 

mora otrokov razvoj, da lahko odloči o zahtevnosti dejavnosti, ki jih ponuja posameznem 

otroku. Dobro mora opazovati otroka pri igri, saj tako lahko najbolje ugotovi otrokovo 
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stopnjo v razvoju in razširi matematično znanje v najprimernejšem trenutku. Z otrokom se 

mora zelo veliko pogovarjati ter med pogovorom mimogrede uporabljati matematična pojme. 

Zelo pomembno je, da se otrok med izvajanjem matematičnih dejavnosti počuti dobro, 

dejavnosti mu naj bodo v veselje in ob njih doživi uspeh. Vzgojitelj pa morajo sprejeti 

otrokove napake kot priložnost za napredovanje otroka. Spodbuja ga k opravljanju 

zahtevnejših nalog, ki jih razdeli med seboj,  in dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve 

poskusov. Pomembno je, da otroke motivira h končanju začetne naloge, saj s tem doživijo 

uspeh in pokažemo jim, da je rezultat pomemben (Kurikulum za vrtce, 2010). 

Imen matematičnih pojmov in procesov naj vzgojitelj ne uči kot samozadostno dejavnost, 

ampak pojme vpeljuje glede na zanimanje in razvoj otroka ter primere išče v naravi in 

vsakdanjih rečeh. Pri samem štetju se mora zavedati, da otrok samo z naštevanjem števil ne 

usvoji pojma števila (tudi če zna šteti daleč od 1). Mlajše otroke med štetjem ne popravlja 

vedno pri enaki napaki, pač pa mu daje več priložnosti, da posluša glasno pravilno štetje 

drugih. Če otrok izvaja prirejanje pri preštevanju mu mora vzgojitelj pomagati, da sam odkrije 

napako in jo popravi. Na koncu pa spodbudi otroka, da pove, koliko predmetov je naštel. Če z 

veseljem in zanimanjem izgovarja večmestna števila in uporablja seštevanje in odštevanje, mu 

ponudi pomoč. Štetje na prste je pomembna pomoč tudi k razvijanju računskih operacij 

(Kurikulum za vrtce, 2010). 

Vrtec mora biti okolje, kjer otrok lahko raziskujejo, naloga odraslega pa je, da otroku to 

omogoči, mu pusti dovolj časa, raziskovanje nadgradi in skrbi za varnost. 

Vzgojitelj mora pohvaliti otroka za rešitev in pokazati veselje, pri tem pa mora paziti, da so 

vsi otroci deležni enake količine pohval. Povezati se morajo s starši in izmenjavati 

informacije o otrokovih dosežkih in sposobnostih (Kurikulum za vrtce, 2010). 

Barbara Japelj Pavšič (2001) dodaja še nekaj zakonitosti pri načrtovanju dejavnosti in sploh 

učenju matematike v vrtcu: 

 Matematika je naporna za otroke, ker ob njej mislijo. Otroci v predšolskem obdobju 

lahko le kratek čas učinkovito sodelujejo (najmlajši nekaj minut, starejši do pol ure). 

 Tudi vzgojitelj mora matematično dejavnost načrtovati tako, da je popolnoma zbran 

ves čas dejavnosti, saj nedokončana aktivnost ter nepremišljeni in nenatančni odgovori 

lahko otroke zmedejo. 
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 Najboljše in najbolj učinkovite matematične dejavnosti so individualne, saj je 

matematika izrazito vezana na pogovor, otrok pa več znanja pokaže, kadar je sam. 

Vzgojitelj naj zato zanj izkoristi vmesni čas, saj je med dejavnostjo včasih to 

nemogoče. 

 Otrok se matematiko uči, ker jo potrebuje sedaj, doma in v vrtcu, ne zato, ker jo bo 

potreboval nekoč kasneje. 

 Med vsakodnevnim opazovanjem otrok med rutinskimi dogodki lahko vzgojitelj 

spremlja napredek iz dneva v dan. 

3 SPOZNAVANJE MATEMATIČNIH POJMOV V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 

Tako kot odrasli ljudje so tudi otroci za različne veščine različno dovzetni. Težave so »vrata«, 

kot jih poimenujeta avtorja Zajc in Koželj (2001) v svoji knjigi, skozi katera vstopajo v svet 

matematike. Otroci matematiko različno dojemajo, nekateri z njo nimajo težav in se hitro 

znajdejo, drugi so srednje dojemljivi in nimajo večjih težav, veliko pa je otrok z resnejšimi 

težavami pri matematiki. Ravno zato je potrebno matematiko že zelo zgodaj predstaviti 

otrokom kot prijateljico, botrico prijetnih doživetij in nosilko presenetljivih zakonitosti 

čudovitega sveta, ki nas obdaja.  

 »Edino učenje, ki zares vpliva na ravnanje, je tisto, v katerem človek sam odkriva, to je tisto, 

ki je prilagojeno samemu človeku …« (Carel Rogers) 

Učenje ne zajema samo spoznavnega, intelektualnega/razumskega procesa, ampak tudi 

človeka s svojo celostno osebnostjo, kar vključuje čustva, osebne cilje, radovednost, 

uveljavljanje svojih zmožnosti, želje po spoznavanju, samouresničevanju, ustvarjalnosti in 

osebnem smislu. Najbolj učinkovito učenje je učenje, ki je povezano s konkretno življenjsko 

situacijo. Takšno učenje imenujemo izkustveno učenje, pri katerem je pomembno aktivna 

vpletenost v celovito izkušnjo (Marentič Požarnik, 2000).    

V vrtcu je znano, da se otroci zgolj igrajo, v šoli pa učijo. Večina strogo ločuje igro in učenje. 

Vendar temu ni tako, učenje in igra sta zelo v tesnem odnosu. Otrok se največ nauči preko 

igre in je v otroštvu tudi najpomembnejši način učenja. Z njim pridobi osnove za višje oblike 

učenja in razvoj mišljenja. Tudi v šoli in potem v odraslem življenju se največ naučimo preko 

didaktičnih iger, iger vlog, raziskovanja (Marentič Požarnik, 2000). 
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Matematične vsebine oziroma pojme spoznavamo tudi preko vsakodnevnih dejavnosti ob 

prihodu v vrtec, pri obrokih, pri pripravi na počitek, ob odhodu na sprehod, ob bivanju zunaj 

(Japelj Pavešič, 2001). 

Kakšno je dojemanje in kakovostno obvladovanje matematičnih pojmov na višji stopni 

šolanja in v življenju, je odvisno od tega, v kolikšni meri jih je imel otrok v mlajših letih 

možnost dojeti in doživljati na različne in sebi primerne načine. Bistvo je, da malček v 

veselem razpoloženju in sproščenem vzdušju neprisiljeno doživi matematične pojme (Zajc, 

Koželj, 2001).  

Obdobje, v katerem je otrok najbolj dojemljiv za določene učne izkušnje, imenujemo kritično 

obdobje ali oblikovalno obdobje. V tem obdobju so živčne strukture še plastične in je učenje 

najučinkovitejše. Ugotavljamo ga običajno posredno, glede na interes otroka za določeno 

obliko učenja in dobre rezultate. Lažje ga je določiti za učenje spretnosti, skupni vsej človeški 

vrsti, kot pa za učenje matematike, tujih jezikov. (Marentič Požarnik, 2000). Najbolj primeren 

čas za spoznavanje in raziskovanje matematike oziroma celotnega sveta okoli sebe je v 

predšolskem obdobju ter v prvem in drugem razredu, saj so otroci takrat najbolj dojemljivi 

(Zajc, Koželj, 2001).  

Otrok mora prvi stik z matematiko doživeti celovito, preko občutkov, ki so mu blizu in ob 

katerih se počuti sproščeno in varno. Če mu bo prijeten občutek ob prvem stiku uspelo 

ohraniti, bo mnogo lažje premagoval ovire pri kasnejšem dojemanju vse zahtevnejših 

zakonitosti matematike (Zajc, Koželj, 2001). 

Učenje besede in učenje pojmov sta dva ločena procesa. Pojem lahko obvladamo, še preden 

imamo zanj ustrezno besedo. Pojmi so hkrati enote in orodja mišljenja, organizirajo izkušnje 

ter dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše miselne operacije. Pri oblikovanju pojmov 

razvrščamo po bistvenih značilnostih, primerjamo predstavnike med seboj in ugotavljamo, kaj 

imajo skupnega ter kaj jih razlikuje. Poznamo več različnih pojmov: konkretni in abstraktni, 

primarni in sekundarni, preprosti in zapleteni. V vrtcu večinoma uporabljamo in se učimo 

konkretne, ki izhajajo iz neposredne čutne izkušnje; primarne, ki so čutilom dostopne; in 

preproste, ki jih označuje majhno število znakov. Poleg teh vrst pojmov pa razlikujemo tudi 

konjunktivne (enostavnejše za učenje) in disjunktivne ter odnosne ali relacijske pojme, ki 

izražajo odnose (Marentič Požarnik, 2000). 
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Marentič Požarnik (2000) navaja dve poti, ki obstajata pri otroškem učenju matematičnih 

pojmov: 

 pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih oseb, ki temelji na osnovi spraševanja in 

besednih razlag kot poučevanje s primeri ali kot poučevanje pojmov preko definicij; 

 samostojno oblikovanje in odkrivanje pojmov, ki pa temelji na sprejemanju že 

obstoječih, predvsem napačnih pojmovanj, ki jih zgradi otrok v procesu učenja. 

Pri vsem tem je pomembno, da do osnovnih matematičnih pojmov otrok pride le na osnovi 

lastne aktivnosti. Samo tako lahko ponotranji oblike predmetov ter prične razumeti 

kvalitativne in kvantitativne lastnosti predmetov in pojavov. To pa ne pomeni, da je otrok 

prepuščen samemu sebi, ampak ga vzgojitelj/odrasli z ustreznimi pristopi in spodbujanjem 

vodi v aktivno vlogo v procesu učenja. Ta proces je res da bolj počasen in postopen, vendar 

zelo uspešen. Temeljiti pa mora na aktivnem usvajanju znanja in stalnem razvoju miselnih 

struktur (Šajnič, 2003).  

Pri samem učenju je zelo pomembno, da otroku omogočimo ustvarjalnost. Uporabljati 

moramo odprta vprašanja, spodbujati raziskovanje, vprašanja otrok, pozitivno ovrednotiti 

ustvarjalne odgovore, dati priložnost kreativnemu izražanju (Marentič Požarnik, 2000). 

V vrtcu mora imeti otrok s področja matematike spontane dejavnosti in tudi načrtovane, ki se 

naj med seboj prepletajo. Najprimernejši način spoznavanja, učenja in poučevanja matematike 

v vrtcu je skozi igro oziroma z igranjem z otrokom. Vzgojitelj se vključi v otrokovo igro in jo 

obogati z matematičnimi cilji. Pobuda za igro mora ostati otrokova in ob koncu igra more 

otrok doživeti uspeh pri svojih rešitvah (Pavešič, 2001). 

3.1 MEDPODROČNO POVEZOVANJE V VRTCU 

V vrtcu malokrat opazimo, da se izvaja le eno področje po kurikulumu, ampak se področja 

vedno med seboj prepletajo. Že sam Kurikulum za vrtce (2010) zapisuje dve načeli 

uresničevanja ciljev, ki temeljita na povezovanju, in sicer načelo horizontalne povezanosti in 

načelo vertikalne povezanosti. Slednje pomeni povezovanje med družino in vrtcem, med 

različnimi starostnimi skupinami ipd. Horizontalna povezanost pa temelji na povezovanju 

dejavnosti različnih področij v vrtcu, različnih vidikov otrokovega razvoja, vsebin, metod in 

načinov dela (Kurikulum za vrtce, 2010). 
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Kurikulum je izvedljiv le kot celota in prav tako je tudi s področjem matematike. Uresničljiva 

je le takrat, ko se povezuje z ostalimi področji: 

 jezik: ko otrok spoznava matematične pojme in procese ter se matematično izraža; 

 umetnost: od perspektive v likovni umetnosti do ritma v glasbi; 

 gibanje: kjer večina pogovora vsebuje matematične izraze; 

 družba: reševanje problemov z vrstniki, logično sklepanje in pogajanje; 

 narava: od merjenja do splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju (Japelj Pavešič, 

2001). 

Medpodročno povezovanje za otroke pomeni dober zgled in motiv za učenje, saj posnema in 

zajema različne življenjske situacije. Povezuje sorodne pojme z različnih področij, kot so 

kritično mišljenje, reševanje problemov, obdelava podatkov, projektne naloge, aktivno učenje, 

predstavljanje idej na različne načine, poslušanje, govorjenje ipd. Povezovanje temelji na 

idejah konstruktivizma, ki učenje z razumevanjem povezuje z razumevanjem pojmov in 

povezovanje le-teh v strukture znanja. Vzgojitelj ima pri tem težko delo, saj takšno 

povezovanje zahteva ustrezen in premišljen izbor ciljev ter vsebin različnih področij. Vsebino 

je potrebno podati čim bolj celostno, zato od vzgojiteljev zahteva povezovanje, natančno 

načrtovanje ter dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljavo. Uporabljati je potrebno različne 

metode in oblike dela. (Škvarč, 2014). Pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti moramo 

paziti na to, da ne pride do umetnega povezovanja področij. Povezave so lahko za vzgojitelja 

zelo strokovne, zanimive in smiselne, vendar če interesa otrok ni, ni rezultata in pravega 

pomena. Potrebno je prisluhniti otrokom in izhajati iz njihovega interesa (Hodnik Čadež, 

2004). 

Prednost medpodročnega povezovanja je dobra priprava na vseživljenjsko učenje. Sam obseg 

vsebin je manjši, saj se cilji nekaterih področji med seboj prekrivajo, poenoteni sta strokovna 

in didaktična terminologija, boljše realne in domišljijske povezave, transfer procesov in 

znanja ter transfer znotraj posameznega področja in med področji. Veliko je izkušenjskega 

učenja in problemskih situacij, ki jih morajo rešiti, razvija se individualizacija (Škvarč, 2014). 

Čeprav je včasih medpodročno povezovanje v realnem življenju včasih manj smiselno, je sam 

proces povezovanja bolj bistven od povezovanja vsebin. Otrok se nauči in spozna, da vsebino 

lahko povezujemo, veliko bolje razume pojem in si ga lažje zapomni (Marentič Požarnik, 

2000). Pri povezovanju področij v praksi, velikokrat naletimo na »motivacijski primer«, kjer 
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je eno področje motivacija za usvajanje pojmov z drugega področja. Tako postane eno 

področje nekakšno sredstvo za uresničevanje ciljev z drugega področja (Hodnik Čadež, 2006). 

Za uspešno povezovanje področij v predšolskem obdobju morajo biti uresničeni naslednji 

pogoji (Filipčič, Hodnik Čadež, 2005): 

 organizacija dejavnosti, posredovanje znanj in izbira vsebin morajo biti prilagojena 

razvojni stopni in znanju otrok; 

 poznati je potrebno cilje in vsebine različnih področij, da lahko dosežemo zastavljene 

cilje, ki jih želimo doseči z medpodročno povezavo; 

 medpodročne dejavnosti naj bodo skrbno načrtovane in naj vsebujejo samostojno delo 

otrok; 

 po zaključku je pomembno, da vzgojitelj skrbno analizira uresničevanje postavljenih 

ciljev. 

3.2 UČENJE V NARAVI 

Narava je v Kurikulumu za vrtce (2010) opisana kot področje, pri katerem otrok spoznava 

živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Nauči se spoštovati in uživati z živimi bitji ter 

se zanima za njihove življenjske pogoje. Otrok spoznava naravno okolje in se usmerja v 

aktivno sodelovanje za njegovo ohranitev. 

Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na razvoj otroka in eden izmed njih je gotovo okolje, ki 

mora biti spodbudno in motivacijsko, kar pomeni, da mora spodbujati otrokovo radovednost. 

Okolja pa ne predstavljajo le predmeti v zaprtem prostoru, ampak tudi narava/okolje (Skribe 

Dimec, 2005). 

Otroci pričnejo že zelo zgodaj odkrivati, doživljati in spoznavati svet okoli sebe. To 

spoznavanje sveta je soodvisno z razvojem. Odkrivanje okolja je cilj in proces, vodi pa k 

oblikovanju miselnih operacij in temeljnih pojmov. Začetno naravoslovje je preverjanje misli, 

za to pa so potrebni naravoslovni postopki, ki vključujejo tudi matematična znanja. Ti 

postopki so: opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje 

hipotez, načrtovanje in izvajanje poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov, 

posploševanje itn. Nekateri postopki so za vrtec pretežki, čeprav se jih nekateri poslužujejo 

tudi v vrtcu (Krnel, 2001). 
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Razvijanje naravoslovne pismenosti pomeni, da moramo poskrbeti za razvoj dveh vidikov 

znanja, in sicer pojmovnega in procesnega. Pri prvem znanju otrok spoznava izraze (pojme) in 

si oblikuje predstave o procesih in pojavih, pri drugem znanju pa razvija svoje sposobnosti  in 

spretnosti za izvajanje različnih postopkov (Skribe Dimec, 2005). 

Skozi otroške oči je svet drugačen kot pri odraslih. Ni jim dovolj samo opazovati, ampak 

želijo prijeti, okusiti, vonjati, narediti preizkus, raziskovati in se tako naučiti nekaj novega 

(Wilson, 2008). Eno od prvih »učilnic«, kjer otroci raziskujejo in potešijo radovednost, je 

naravno okolje oziroma narava. K temu okolju spada otrokova bližnja okolica (okolica doma) 

kot na primer vrt, travniki, park, njive, gozd (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). Svet narave 

je prostor za pobeg v otroško domišljijo, krepitev samozavesti, učenje o tveganju in seveda za 

raziskovanje. Že samo to, da so otroci zunaj, poveča njihovo radoživost, radovednost in 

sproščenost. Sposobni so se čuditi najmanjši podrobnosti in lepoti narave. Otroci, če bi dobili 

priložnost, bodo odkrivali čudežne in vznemirljive stvari. Igranje na prostem bi moralo biti 

najpomembnejši del otroštva, kar pa v današnjih časih ni vedno tako. Tako na žalost otroci 

odraščajo vedno bolj odtujeni od narave. Posledica tega pa je opaženo vedno več debelosti pri 

otrocih in druge sorodne telesne in čustvene zdravstvene težave (Danks in Schofield, 2007). 

Otroci se seveda morajo naučiti uporabljati orodja 21. stoletja, kot so računalnik in druge 

sodobne naprave, ki jih potrebujejo za preživetje v sodobnem svetu. Vendar je potrebno 

primerno ravnotežje med naravo in tehnologijo. Kljub sodobnim napravam ne smemo pri tem 

izgubiti prirojene ljubezni in spoštovanja do nedotaknjenih koščkov narave. Kot odrasli smo 

odgovorni za varnost in zdravje otrok, ampak to ne pomeni, da jih moramo ovijati v vato. 

Življenje je polno nevarnosti, doma ali v naravi, zato otroke najbolje pripravimo nanje tako, 

da poskrbimo, da bodo znali sami presojati, kaj je zanje nevarno in kaj ne (Danks in 

Schofield, 2007).  

Večinoma se otroci ne veselijo sprehodov, saj jim je sam sprehod dolgočasen. Hočejo se 

ustaviti in si kaj podrobnega pogledati. Ravno zato sta Danks in Schofield (2007) v svoji 

knjigi opisala najrazličnejše dejavnosti v naravi, ki sta jih razdelila v pet skupin: spodbujanje 

otrok, da odkrivajo nekaj novega, se prepustijo pustolovščinam, uporabljajo domišljijo, dajo 

ustvarjalnosti prosto pot in uporabljajo vsa svoja čutila, ne le tip in vid. Če želimo, da otroci 

cenijo raznolikost narave, jim moramo pustiti, da raziskujejo na čim več možnih načinov. 

Tudi tako se bodo veliko več naučili, hitreje zapomnili, okrepili samozavest in si pridobili 
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pogum. Več kot bodo otroci uporabljali naravne materiale, bolj bodo spoštovali naravo 

(Danks in Schofield, 2007).  

Igranje v naravi veliko bolj zmanjša razlike med otroki, podpira otroke z različnimi stili 

učenja  in poveže igro med spoloma. Povzroči veliko manj nesreč in »pretepov« med otroki, 

igra pa je veliko bolj kreativna, kompleksna in raznolika. Ni dovolj, da so otroci igrajo zunaj 

na asfaltu, saj je tu igra veliko bolj prekinjena in razdeljena, potrebno se je odpraviti v naravo 

(Wilson, 2008). 

3.3 UČILNICA V NARAVI 

Otrokovo okolje, v katerem se gibljejo, je omejeno predvsem na dom in vrtec. Da pa bi otroku 

zadovoljili njihove potrebo po spontanem spoznavanju okolja z vsemi čutili, moramo otroško 

okolje razširiti in ga narediti čim bolj različnega. To širjenje okolja je pokrajina, ki je lahko 

raznolika (ravnina, gorski svet, morska obala, poraščeno, polja …), v kateri otrok spoznava 

živo in neživo naravo (Krnel, 2001). Eden od načinov uresničevanja takega načina učenja in 

raziskovanja je učilnica v naravi. To je prostor, ki omogoča pouk, učenje in raziskovanje v 

naravi. Predstavlja združevalni prostor za učitelje in učence ter hkrati omogoča interakcijo 

narave v šolo (Building Outdoor Classrooms, 2013). 

Učilnica v naravi je učno okolje, ki se nahaja zunaj šolske učilnice, torej na prostem. V njej je 

mogoče obravnavati skoraj vse učne vsebine, ki jih predvideva učni načrt za šolo in vrtec. 

Učitelj s tem svoje poučevanje popestri, zboljša in naredi še bolj zanimivega in razumljivega 

za učenca. Učenci se v učilnici v naravi veliko bolje učijo na načine, ki jim omogočajo lastno 

aktivnost in neposredno izkušnjo (Developing an Outdoor Classroom, 2006). 

Skribe Dimic (2014) navaja, da učenje na prostem: 

 omogoča otrokom realno in pozitivno izkušnjo, 

 izboljša fizično in mentalno zdravje, 

 poveča motivacijo, navdušenje, samozavest, 

 zmanjšuje težave z motnjami pozornosti, 

 izboljša vedenje učencev v smislu skupinskega dela in povezanosti skupine, 

 omogoča socialni razvoj, 

 spodbuja individualne učne metode, 

 poveča skrb in odgovornost za okolje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Kotnik; diplomsko delo 

16 
 

Učenje v naravi omogoča doživljanje lepote narave, interakcijo z njo ter razumevanje 

sprememb, ki se dogajajo v njej. Otroci se z učenjem v naravi razvijajo na vseh področjih 

razvoja (kognitivnem, emocionalnem, socialnem in psihomotoričnem področju). Zato je 

pomembno, da otroku omogočimo pridobivanje čim več različnih izkušenj doma, v vrtcu in 

nato v šoli. Še pomembneje je, da dovolj časa namenimo ne samo srečanju z okoljem, ampak 

tudi za pridobivanje izkušenj v aktivnem odnosu s tem okoljem (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

Okolje, v katerem otrok živi, ima na njegov osebnostni razvoj velik vpliv. Okolje tvorita 

stvarni in duhovni svet z določenimi značilnostmi, ki obdajajo človeka in nanj vplivajo. Še 

posebno močan vpliv je v predšolskem obdobju, ker je čustvenost pri otroku zelo velika 

(Katalinič, 2010). 

3.4 UČENJE PO PRISTOPU REGGIO EMILIA 

Reggio Emilija je koncept, ki je v današnjem svetu visoko priznan in ugleden. Začetki 

koncept segajo že v leto 1963, koncept pa se je rodil v italijanskem mestecu Reggio Emilia. 

Zanimanje se je pričelo, ko so otroci iz vrtca razstavili svoje izdelke v Stockholmu. Koncept 

Reggio Emilija je sodoben koncept predšolske vzgoje. Cilj koncepta je vzgojiti otroke v 

kritične mislece in varuhe demokracije. Utemeljitev koncepta Reggio Emilia, profesor Loris 

Malaguzzi, vrtec opisuje kot integriran in živ organizem, kot prostor življenja in odnosov med 

otroki, starši in okoljem. Koncept ne izhaja samo ene določene teorije, ampak integrira 

različne znanstvene vede in teorije. Malaguzzi poudarja, da njegova teorija ne izhaja samo z 

uradnih modelov in teorij priznanih filozofov, psihologov in drugih teoretikov, ampak tudi iz 

izkušenj pedagoških eksperimentov in lastnega kulturnega ter zgodovinskega okolja (Devjak 

et al. 2009). 

Prednost koncepta Reggio Emilia je izrazito odprt, se nenehno izpopolnjuje in izgrajuje. 

Temelji na skupnem delu vseh udeleženih v pedagoškem konceptu, v iskanju najboljšega in 

najustreznejšega za razvoj in delovanje otroka (Devjak et al. 2009). 

Temelje koncepta Reiggio Emilia za učenje in poučevane v vrtcu predstavljajo naslednja 

izhodišča (Devjak et al. 2009): 

 vpetost vrtca v okolje, 

 različnost otrok, 

 razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu, 

 omogočanje in razvijanje različnih oblik izražanja, 
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 prednost učenja pred poučevanjem, 

 kakovostna interakcija in komunikacija, 

 timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, 

 projektno delo, 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu, 

 prostori v vrtcu, 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca, 

 pedagogika poslušanja in izražanja. 

Pri vključevanju posameznih elementov koncepta v neki drug vzgojni sistem predšolske 

vzgoje (pri nas glavno vodilo Bela knjiga, Zakon o vrtcih in Kurikulum za vrtce) je 

pomembno, da vnašamo in vključujemo tiste elemente, ki so skladni z osnovno filozofije 

drugega vzgojnega sistema/koncepta. Podobnost koncepta Reggio Emilia s dokomenta 

Kurikulumom za vrtce je v tem, da oba temeljita na otrokovih in človekovih pravicah, 

demokratičnih vrednotah in pravni državi. Oba zagovarjata pluralnost vrednosti in 

konceptualno integracijo različnih znanosti. Otroci v vrtcu pa so nastajajoči državljani, ki 

sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta (Devjak et al. 2009). 

V načrtovanje in izvajanje dejavnosti, ki jih predstavljam v emprirčnem delu, sem vključila 

zgolj nekaj elementov koncepta Reggio Emilia, ki jih v nadaljevanju natančneje opredelim. 

To so: vpetost vrtca v okolje, različnost otrok, omogočanje in razvijanje različnih oblik 

izražanja, prednost učenja pred poučevanjem, projektno delo, dokumentacija in arhiviranje 

izdelkov ter življenja, dela v vrtcu in participacija otrok v življenje in delo vrtca  ter 

samostojnost otrok. 

 Vpetost vrtca v okolje 

Vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. V konceptu Reggio Emilija poudarjajo, da 

družbeno okolje sodeluje pri izbirah, ki so povezane z delovanjem vrtca. Povezovanje staršev, 

otrok, delavcev vrtca in širša skupnost je pomembna filozofija koncepta. Otroci preko 

različnih dejavnosti, ki potekajo v okolju, razvijajo občutek pripadnosti vrtca in njegove 

okolice. Ta okolica ni samo družbena in kulturna, ampak je pomembno tudi naravno okolje, ki 

bo v mojih dejavnosti glavni prostor izvedbe. Vpetost vrtca v okolje poudarja tudi Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju Slovenije in Kurikulum za vrtce (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). 
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 Omogočanje in razvijanje različnih oblik izražanja 

Avtorji koncepta Reiggio Emilia izhajajo iz izhodiščne misli, da se otrok rodi s stotimi jeziki, 

a ostane samo eden, ker ostale zanemarimo. Zato zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega 

izražanja, kot so na primer: mimika, gib, risba, barva, lutka, ritem, glasba, govor. Tako otroku 

omogočijo, da lahko na različne načine izraža odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, 

v katerem živimo (Devjak et al. 2009). 

 Prednost učenja pred poučevanjem 

V konceptu poudarjajo stališče, da ne smemo nikoli poučevati otrok o tem, česar bi se lahko 

naučil sam. Kar se otrok nauči sam, si veliko bolje zapomni (Devjak et al. 2009).  

 Projektno delo 

V tem pedagoškem procesu ima pomembno vlogo projektno delo, ki predstavlja del življenja 

v vrtcu. Otrokom je pomoč pri poglobitvi in izpopolnjevanju smisla dogodkov in pojavov v 

svojem okolju. Pomembno je, da je vzgojitelj prisotn ves čas poteka projekta, saj otrok 

potrebuje, da vzgojitelj verjame vanj, ga spodbuja in se skupaj veselita ter odkrivata nekaj 

novega. Spodbuja otroke k odločitvi, da sami ali s sovrstniki izberejo, kaj bodo delali, saj si 

otroci tako pridobijo zaupanje v lastno intelektualno moč in razvijajo različne sposobnosti 

(Devjak et al. 2009). 

Kolektiv v vrtcu se srečuje enkrat tedensko po končanih aktivnostih in skupaj s pomočjo 

različnih sredstev, ki dokumentirajo delo in življenje v vrtcu, pripravljajo in razpravljajo o 

projektu, ki se izvaja v posameznih skupinah otrok v vrtcu (Devjak et al. 2009). 

 Dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

V pedagoškem konceptu Reggio Emilia dokumentiranje dejavnosti otrok razumejo kot 

sistematično spremljanje otrokovega delovanja in njegovega razvoja v vrtcu. Je orodje za 

vizualiziranje učenja otroka in tudi metod za njihovo ocenjevanje in evalvacijo. 

Dokumentiranje izvajajo zaradi proučevanja in ocenjevanja razvoja otroka ter tudi celotne 

skupine. Izvaja ga eden od vzgojiteljev ves čas (snema, fotografira, piše zapiske), prav zaradi 

tega imajo v skupini zaposleni dva vzgojitelja. Vzgojiteljem je to pomoč za razumevanje, kaj 

se dogaja z otrokom in tudi za oblikovanje načrtovanja dela s posameznim otrokom in 

skupino ter orodje za raziskovanje in izboljšanje prakse. Za otroka je dokumentiranje viden 

spomin in spodbuda, za starše in širši javnosti pa informacija, kaj v vrtcu delajo oz. kaj se 
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dogaja. Nekateri avtorji menijo, da v vrtcih Reggio Emilia dokumentiranje dejavnosti otrok 

omogoča prepoznati prevladujoč vzorec v vsakdanjem življenju v vrtcu in prepoznati načine 

dela in dejavnosti, ki uresničujejo načela koncepta Reggio Emilia. S samim dokumentiranjem 

pa ni možen vpogled v otrokov psihični razvoj, ki jih je razvila razvojna psihologija, ampak 

jim omogoča sprejemanje odločitev o tem, kaj se dogaja z otrokom in kaj je za otroka 

najboljše. V tem primeru pa ne omogoča refleksijo samo vzgojiteljem, temveč tudi 

pedagogom, staršem (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). 

 Participacija otrok v življenje in delo vrtca 

Etika participacije zavezuje strokovnjake, da ne določijo končnih resnic in odgovorov. 

Njihova vloga je, da vedno znova dajejo priložnost za dogovor z otroki in skupaj z njimi 

iščejo rešitev. Poslušanje je glavno sredstvo za spodbujanje otroške participacije. Pravica 

otrok je, da sodelujejo v vseh zadevah in odločitvah, ki vključujejo njihovo življenje ter tako 

vplivajo na proces učenja in življenja v vrtcu (Devjak et al. 2009).  

 Samostojnost otrok 

Dejavnosti vrtca je potrebno usmeriti v samostojno ustvarjanje, akcijo ter v reševanje 

problemov. Temeljiti morajo na krepitev otrokove radovednosti, razvijanje sposobnosti 

izkustvenega učenja, razvijanje motivacije ter koncentracije in pridobivanje ustreznih 

socialnih kompetenc, ki so potrebne za življenje v skupnosti vrstnikov in odraslih zunaj 

družinskega okolja (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V vrtcu otroke sistematično seznanjamo z matematiko, najprej na konkretno izkustvenem 

nivoju, nato na grafičnem in simbolnem nivoju, ki pa ga v vrtcu ni veliko. Pri vsem tem 

moramo upoštevati otrokove izkušnje, predznanja, interese in poskušati organizirati takšne 

matematične dejavnosti, ki bodo otrokom blizu, smiselne in zanimive (Škvarč, 2014).  

Otroci dobijo številne izkušnje iz okolja, na podlagi katerih gradijo svoje znanje. Vsak 

prostor/lokacija, ki vzgojitelju ponuja možnost za organiziranje (matematičnih) izkušenj, 

lahko za otroke postane matematično okolje (Japelj Pavešič, 2001). Eno takih področij je tudi 

narava, v kateri lahko razvijamo otrokove sposobnosti za vključevanje v družbeno in fizično 

okolje. To področje skozi odkrivanje in raziskovanje narave postopno razvija naravoslovne 

pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnost za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje 

hipoteze in oblikovanje konceptov. Večina zakonitosti v naravi izhaja iz matematike. Že ob 

pogledu na okolico lahko opazimo vzorce, količinska razmerja, geometrijske oblike, barve, 

simetrijo (Kurikulum za vrtce, 2010). 

Ena od prvih »učilnic«, kjer otroci raziskujejo in potešijo radovednost, je naravno okolje 

oziroma narava. K temu okolju spada otrokova bližnja okolica (okolica doma) kot na primer 

vrt, travniki, park, njive, gozd (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). Svet narave je prostor za 

pobeg v otroško domišljijo, krepitev samozavesti, učenje o tveganju in seveda za 

raziskovanje. Že samo to, da so otroci zunaj, poveča njihovo radoživost, radovednost in 

sproščenost. Sposobni so se čuditi še najmanjši podrobnosti in lepoti narave. Igranje na 

prostem bi moralo biti najpomembnejši del otroštva, kar pa v današnjih časih ni vedno tako. 

Tako na žalost otroci odraščajo vedno bolj odtujeni od narave (Danks in Schofield, 2007).  

V empiričnem delu bom izvedla projekt raziskovanja in učenja v okolju/naravi v povezavi z 

matematiko. Skupaj z otroki bomo spoznavali matematične pojme v naravi oziroma naravnem 

okolju in le z naravnimi materiali. Tako bo otrok večrazsežno doživel matematični pojem in 

spoznal, da je matematika prisotna okoli nas oziroma nas spremlja na vsakem koraku. 

Izvajanje dejavnosti v naravi bo temeljilo na izbranih elementih pedagoškega pristopa Reggio 

Emilia.  
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4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Pri raziskovanju sem si zastavila naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kako se otroci odzivajo na učenje matematike v naravi? 

 Kakšen je napredek otrok pri razumevanju izbranih matematičnih pojmov po 

izvedenem pristopu raziskovanja in pridobivanja znanja v naravnem okolju? 

4.3 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

VZOREC 

Vzorec je vključeval otroke iz skupine Veverice, v kateri je 19 otrok (9 dečkov, 10 deklic),  

starih od 2 do 4 leta iz Vrtca Mojca, enote Mojca. Za sodelovanje sem pridobila soglasje 

staršev ali skrbnikov. 

PRIPOMOČKI 

Za izvajanje dejavnosti sem uporabljala predvsem naravne pripomočke (plodovi, palice, listi 

dreves, igrice, vejice, kamne …), rjuho, plakat, fotoaparat, fotografije in lepilo. 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Izvedla sem krajši projekt na temo matematike v naravi z naslovom Spoznavanje 

matematičnih pojmov v naravnem okolju, ki je trajal en teden oziroma pet delovnih dni. 

Glavne dejavnosti so potekale predvsem v gozdu, na igrišču in travniku. Večina smo 

uporabljali naravne materiale.  

Projekt sestavlja pet etap, ki si sledijo v zaporedju: pobuda, skiciranje projekta, načrtovanje, 

izvajanje in sklep. Same etape se med potekom med seboj prepletajo. V vsako etapo sem 

vključila tudi elemente koncepta Reggio Emilia. Z njimi sem želela spodbuditi otroke k 

raziskovanju, spoznavanju nekaj novega in samostojnosti, jim ponudila problem, kar 

ocenjujem kot pomembne dejavnike kakovostnega učenja v naravi. Pozornost sem namenila 

upoštevanju teh elementov pristopa Reggio Emilia ter tako izboljšala samo izvedbo in analizo 

dejavnosti. 

V prvi etapi projekta, pobuda, sem samo idejo za izvajanje projekta med samim delom z 

otroki, saj sem opazila, da otroci najrajši raziskujejo ter igrajo v naravi. Vključila sem element 

projektno delo in element vpetost vrtca v okolje, ki sta bila pomoč pri sami ideji in sta bila 

prisotna skozi vseh pet etap. V drugi etapi, skiciranje projekta, sem si zamislila okvirni potek 
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dela, didaktične materiale, metode dela ter oblike dela in razmišljala o samih ciljih, ki jih bom 

želela doseči v nadaljevanju. Tu sem razmišljala o načrtovanju matematike v naravi in o delu 

oziroma igri z naravnimi materiali, raziskovanju narave, o spoznavanju matematičnih pojmov 

v naravi ter o načinu dela, v katerem so otroci aktivni in temelji na raziskovanju, prilagajanju 

dela glede na otrokove potrebe, motiviranosti. Pri samem skiciranju projekta so me vodili tudi 

element prednost učenja pred poučevanje, element participacije otrok v življenje in delo vrtca, 

element samostojnost otrok  in element omogočanja in razvijanja različnih oblik izražanja. V 

tretji etapi, načrtovanje, sem vse ideje in misli natančneje določila in zapisala. Jasno sem 

definirala cilje in predvidela čas in kraj. Upoštevala sem vse predvidene elemente koncepta, in 

sicer: element prednost učenja pred poučevanjem, element participacije otrok v življenje in 

delo vrtca, element samostojnost otrok ter element omogočanja in razvijanja različnih oblik 

izražanja. Četrta etapa je etapa izvajanja, kjer so otroci aktivni, rešujejo zastavljen problem, 

raziskujejo in s svojimi idejami, motiviranostjo ter aktivnostjo vodijo dejavnost in določajo 

tudi trajanje. Tu so tudi vključeni elementi koncepta Reggio Emilia, ki so našteti pri tretji 

etapi. Končne etape, sklepni del, nismo izvajali le na koncu, ampak tudi vsakodnevno, in sicer 

na koncu dneva/dejavnosti, s pomočjo izdelovanja plakata in pogovora ob njem. Tu je 

vključen element dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu. 

Izdelovanje plakata je imelo vlogo sinteze izkušenj in dokumentiranje, ki je eden od 

elementov koncepta Reggio Emilia. Otroci so obnovili dogajanje in pridobljeno znanje med 

samo dejavnostjo. Hkrati smo evalvirali celoten dan in s pomočjo izbranih slik vse tudi 

arhivirali. Zame je bilo izdelovanje plakata povratna informacija o dejavnosti, otrokovem 

znanju ter sami izvedbi  dejavnosti oziroma projekta. 

Podatke sem zbirala s pomočjo opazovanja z udeležbo (postavljala vprašanja in se z otroki 

med dejavnostjo pogovarjala). Vse to sem poskušala fotografirati, beležiti in kar je bilo 

mogoče sem tudi posnela.  

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so obdelani opisno. Izvedene dejavnosti sem analizirala z vidika doseganja 

zastavljenih ciljev, s pomočjo opazovanj, zapiskov, posnetkov ter tako dobila odgovore na 

raziskovalno vprašanje. 
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4.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju je predstavljena izvedba projekta Spoznavanje matematičnih pojmov v 

naravnem okolju, ki je skupaj, v četrti izvedbeni etapi projekta, obsegal pet dejavnosti. Vsaka 

dejavnost je predstavljena s cilji, elementi koncepta Reggio Emilia, s področji dejavnosti, ki 

jih vključuje, z oblikami dela, metodami dela, s prostorom, v katerem je dejavnost potekala, s 

potekom dejavnosti in analizo.  

PRVA DEJAVNOST: Prirejanje in razvrščanje v naravi 

CILJI: 

Otrok: 

 prireja 1-1 

 ugotavlja kriterije za razvrščanje 

 razvršča predmete po različnih kriterijih 

 odkriva in spoznava plodove narave, liste, drevesa 

ELEMENTI REGGIO EMILIA: 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca 

 prednost učenja pred poučevanjem 

 samostojnost otrok 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, narava 

OBLIKE DELA: skupna, individualna 

METODE DELA: metode pogovora, metode razlage, metoda praktičnega dela, metoda 

raziskovanja, metoda igre, metoda opazovanja 

UČNI PROSTOR: gozd 

POTEK DEJAVNOSTI:  

Z otroki smo se odpravili do bližnjega gozda. Otroke sem povabila k sebi. Postavili smo se v 

krog in opazovali naravo oziroma bližnjo okolico. Vse, kar so otroci našteli/pokazali, smo si 

skupaj ogledali, poimenovali in na kratko opisali. 
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Po končanem naštevanju sem v roke najprej vzela palico in se z otroki malo bolj natančno 

pogovorila (kje je zrasla, kaj je raslo na njej …). Nato pa sem jim dala navodilo, da vsak 

poišče eno palico in list ter list natakne na palico. Ko so to vsi storili, smo nadaljevali z 

želodom, si ga ogledali, opisali. Sledilo je navodilo, da vsaki lupini želoda poiščemo eno 

želodovo kapico. Nadaljevali smo s storžem, pri katerem so otroci določili, da vsakemu storžu 

poiščemo vejico z iglicami in na koncu še kamen, kjer smo velikemu kamnu našli manjšega 

ali obratno.  

Otrokom sem nato na rjuho (zaradi boljše vidnosti predmetov na njej) pripravila nekaj 

predmetov (storže, žir, kamne, palice, nekaj listov). Skupaj smo si jih ogledali ter 

poimenovali. Povprašala sem jih, kako bi razvrstili predmete na rjuhi. Upoštevali in izvedli 

smo vse ideje otrok in predmete razvrstili po več različnih kriterijih. 

Vsa prirejanja in vse kriterije razvrščanja smo fotografirali ter naslednji dan s fotografijami 

naredili plakat. 

ANALIZA: 

Sama pot do gozda gre preko zelo prometne poti, zato sem dejavnosti zaradi varnosti izvajala 

zgolj v gozdu. 

Prvi cilj, otrok prireja 1-1, smo uspešno dosegli, saj otrokom prirejanje ni delalo težav. 

Presenetili so me najmlajši otroci (ti še niso stari 3 leta), saj so pravilno odgovorili na vsa 

zastavljena vprašanja. Nekateri so imeli le težave pri natikanju lista na palico, vendar sem jih 

pustila, da so si otroci med seboj pomagali in skupaj ugotovili, da je težava v predebeli palici 

ali premajhnem listku. Na koncu je uspelo vsem. Prvi primer prirejanja sem povedala jaz, nato 

pa so otroci določili pare oziroma primere prirejanja (želodova kapica-želodova lupina, storž- 

vejica iglic, večji-manjši kamen). 
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Slika 1: Prirejanje 

Cilja otrok ugotavlja kriterij razvrščanja in otrok razvršča predmete po različnih kriterijih smo 

uspešno dosegli, vendar sem morala na začetku razložiti in razjasniti, kaj pomeni beseda 

razvrščanje. Zamenjala sem jo z besedo pospraviti in hitro so ideje prišle na dan. Najprej smo 

vse predmete razvrstili skupaj po enakosti, nato pa po barvi.  

 

Slika 2: Razvrščanje 

Pri naslednjem razvrščanju so potrebovali moj namig, kakšni so predmeti, če jih vzamemo v 

roke. Takoj so prijeli kamne in rekli, da so težki, za liste od dreves so se hitro odločili, da niso 

težki, težava pa je bila pri palici in storžu. Tu me je presenetila deklica, ki je pričela storž in 

palice metati na nogo. Odločila se je, da bo tako določila, ali je težko ali ne, saj če vržemo 

kamen na nogo, boli, če pa listek, pa ne (listek je poskusila na nogi, kamna pa ne, da je ne bi 

bolelo). Tako so pravilno razvrstili predmete po teži. Pri naslednjem razvrščanju je bilo dovolj 

še enkrat ponoviti namig, kaj opazimo, če držimo predmete v roki. Otroci so takoj pričeli 

razvrščati: gladki in hrapavi. Všeč mi je bilo, ker so prav vsi otroci želeli vse predmete vzeti v 
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roke in povedali, ali je hrapav ali ne. Težavo jim je dala neka palica, ki je bila bolj gladka od 

ostalih, ki so bile razvrščene v skupino grobih predmetov. 

Naslednje kriterij, razvrščanje po barvah, so otroci samostojno določili in razvrstili. Za zadnje 

razvrščanje so me otroci presenetili, saj je neki deček sam začel razlagati, da vse, razen 

kamna, raste na drevesu. Tako smo določili še zadnji kriterij, kaj raste na drevesu in kaj ne 

(živa in neživa narava). Razvrščanje jim tukaj ni delalo problemov. Glede na njihovo 

sodelovanje smo ugotovili kar pet kriterijev razvrščanja. Tu sem sama pričakovala manjše 

zanimanje in manj ugotovljenih kriterijev razvrščanja. 

Zadnji cilj, odkrivanje in spoznavanje nežive in žive narave, je bil v ospredju pri opazovanju 

in raziskovanju okolice, kjer sem spodbujala otroke k samostojnemu raziskovanju in 

odkrivanju narave in k uporabi čim več čutil. Vsak plod, list, palico smo si skupaj ogledali, 

otipali, se pogovorili, vonjali ipd. Zastavljeni cilj smo skozi celotno dejavnost, saj se je 

prepletal z ostalimi cilji. 

V načrtovanje in izvajanje sem uspešno vključila vse predvidene elemente koncepte Reggio 

Emilia. Participacijo otrok v življenje in delo vrtca sem vključevala, saj so otroci bili 

vključeni v oblikovanje in potek dejavnosti. S svojo motiviranostjo in idejami so sami 

dopolnjevali ter vodili samo dejavnost. Otroci so sami izrazili želje, kateremu predmetu (plod, 

list, palica) poiščemo par in po katerih kriterijih razvrščamo predmete. Prednost učenja pred 

poučevanjem sem vključevala tako, da so med dejavnostjo problem reševali z raziskovanjem, 

kot na primer raziskovati in si dobro ogledati okolico, da so mi lahko pokazali, kaj vse nas 

obdaja oziroma kaj lahko najdemo v gozdu, da so predmete opisali, jih prirejali ipd. Tako so 

samostojno prišli do odgovora in novega spoznanja oziroma znanja. Dejavnost je vključevala 

tudi element samostojnost otrok, ker je bila usmerjena v ustvarjanje, akcijo in samostojno 

reševanje problema. Mlajši otroci so potrebovali veš spodbude in pohval pri razvrščanju, saj 

je bilo to znanje malo bolj zahtevna naloga, ki so jo dobro opravili. Celotno dogajanje sem 

fotografirala in pokomentirala ter tako arhivirala izdelke. Po svojih zmožnostih sem si 

posnela/zapisala komentarje otrok. V vrtcu sem razvila fotografije in se potrudila, da 

fotografije predstavijo celotno dejavnost in da se na fotografijah najdejo vsi otroci. Nato smo 

te fotografije skupaj z otroki pogledali, pokomentirali (obnovili znanje in dogajanje v gozdu) 

ter nalepili na plakat. Plakat je pomenil tudi povratno informacijo o uspešnosti doseganja 

zastavljenih ciljev ter prikazal odzive otrok. Plakat smo nalepili na vrata igralnice, da so si 

otroci lahko samostojno ogledovali slike in jih pokazali staršem. 
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Slika 3: Izdelovanje plakata 

Pri vodenju dejavnosti nisem imela večjih težav. Sama sem bila na začetku nesproščena, 

vendar sem kmalu začetno tremo premagala in se skupaj z otroki zabavala pri dejavnostih, še 

posebno med zanimivimi odgovori in poslušanju pogovorov med otroki. Otrok nisem 

razdelila v skupine, ker se mi je zdelo, da bi nekateri otroci izgubili interes do aktivnosti. 

Izvajanje s celotno skupino ni bilo moteče, aktivni so bili vsi otroci. Izzivi in zastavljen 

problem pri dejavnosti je bil primeren, otroci so skozi dejavnost napredovali in spoznali nova 

znanja. Otroci so me pozitivno presenetili s sodelovanjem in idejami, posebno najmlajši. 

Časovno so bile dejavnosti primerne, saj sta bili motivacija in aktivnost otrok ves čas prisotni. 

DRUGA DEJAVNOST: Spoznavanje pojma vzorec v naravnem okolju 

CILJI: 

Otrok: 

 raziskuje in spoznava naravo 

 spoznava pojem vzorec 

 pravilno nadaljuje začetni vzorec 

 oblikuje poljuben vzorec 

ELEMENTI REGGIO EMILIA: 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca 

 prednost učenja pred poučevanjem 

 samostojnost otrok 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 
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OBLIKE DELA: skupna, individualna 

METODE DELA: metode pogovora, metode razlage, metoda praktičnega dela, metoda 

raziskovanja, metoda igre 

UČNI PROSTOR: gozd 

POTEK DEJAVNOSTI:  

V gozdu smo se postavili v krog, da smo se med seboj videli. Najprej sem otroke povprašala, 

kdo ima na sebi kakšen vzorec in jih povabila, da ga nam pokažejo. Skupaj smo si jih ogledali 

in pogovorili. Nato smo vzorec iskali v gozdu (naravi). Tu so potrebovali malo pomoči, da 

sem jih usmerila k ogledu drevesa in hitro so našli primere vzorcev: lubje drevesa, storž, 

iglice na vejici, žile na listu. Skupaj smo si jih ogledali in pokomentirali. 

Nato sem na rjuho pripravila začetek vzorca iz naravnega materiala (storž, kamen, list, palica) 

in jih povabila bližje. Pogovorili in ugotavljali smo, kako se vzorec nadaljuje in kaj vzorec je. 

Nadaljevali smo več različnih vzorcev, ki sem jih otrokom sproti pripravljala, saj so sami 

želeli še več primerov.  

Ko sem opazila, da večina otrok hitro ugotovi nadaljevanje vzorca, sem tiste, ki so hoteli, 

povabila k sestavljanju svojega samostojnega vzorca. Tu so imeli vsi otroci težave, nihče ni 

brez moje pomoči sestavil vzorca. 

Vzorce smo fotografirali in popoldne po počitku dopolnili naš plakat. 

ANALIZA: 

Prvi cilj, otrok raziskuje in spoznava naravo, smo uspešno dosegli. Otroci so ob iskanju 

vzorcev spoznali, kašno deblo oziroma lubje ima drevo, podrobno smo si ogledali liste dreves, 

ugotovili, od katerega drevesa so in ga poimenovali, prav tako tudi plodove (storž, žir). 

Drugi cilj, otrok spoznava pojem vzorec, smo spoznavali skozi celotno dejavnost in ga 

uspešno dosegli. Začeli smo pri iskanje vzorcev na sebi in prijatelju. Tu otrokom ni delalo 

večjih težav, le mlajši otroci so menjali slike oziroma fotografije na majici/hlačah z vzorcem.  
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Slika 4: Iskanje vzorcev na prijatelju 

Nadaljevali smo z iskanjem vzorcev v naravi, kjer so otroci potrebovali malo pomoči oziroma 

namigov, kaj si naj bolje ogledajo, potem pa so zelo hitro našli veliko primerov vzorce (lubje, 

storž, žir, list). Iskanje vzorcev v naravi je bilo za mlajše otroke malo težje, vendar niso 

izgubili interesa, ves čas so opazovali, poslušali in bili ob meni. Še posebno jih je pritegnilo, 

ko sem jim pokazala predmete ter jih pohvalila/opazila, ko so tudi oni našli storž ali list ali kaj 

drugega. 

 

Slika 5: Iskanje vzorcev v naravi 

Tudi tretji cilj, otrok pravilno nadaljuje začetni vzorec, smo dosegli. Otroci so me presenetili 

že na začetku, saj so brez kakršnega povabila k dejavnosti sami prišli za menoj do rjuhe in 

spraševali, kaj bomo delali. Nadaljevanje vzorca, ki sem ga sestavila, so otroci hitro usvojili 

in brez pomoči znali samostojno nadaljevati vzorec. Mlajši otroci so imeli manjše težave s 
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sestavljanjem vzorcev s tremi različnimi predmeti, ki pa so ga s pomočjo prijateljev skupaj 

rešili. 

 

Slika 6: Nadaljevanje in izdelovanje vzorca 

Pri cilju, otrok oblikuje poljuben vzorec, smo imeli težave. Otroci samostojno niso znali 

sestaviti vzorca in ga nadaljevati. Vzorec, sestavljen iz dveh predmetov, smo uspeli sestaviti 

zgolj z malo pomoči, tako da četrti cilj ni bil popolnoma dosežen. Tu bi lahko namesto 

samostojnega oblikovanja vzorca  rajši nadgradila nadaljevanje vzorca s štirimi predmeti. 

Predvideni elementi koncepta Reggio Emilia so bili uspešno vključeni. Element participacija 

otrok v življenje in delo vrtca je bil vključen, saj so se otroci preko interesa in odgovorov 

vključili v potek in izvajanje dejavnosti. Dokler jih je zanimalo in so imeli nove ideje za 

reševanje naloge oziroma problema, smo naloge izvajali (npr. primeri vzorca v naravi). Če pa 

je bila naloga prezahtevna, smo jo skrajšali in nadaljevali z naslednjo (npr. samostojno 

oblikovanje vzorcev). Element prednost učenja pred poučevanjem sem vključevala skozi 

celotno dejavnost. Otroke sem spodbujala k lastnemu razmišljanju in iskanju odgovorov ter se 

trudila zastavljati odprta vprašanja, ki so zahtevala raziskovanje. Element dokumentiranja in 

arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu sem vključila v celotno dejavnost s 

fotografiranjem in zapisovanjem zapiskov ter na koncu z dopolnitvijo plakata s fotografijami 

izdelkov in poiskane primere vzorcev. Tako smo staršem ob prihodu po otroka v vrtec in tudi 

vzgojiteljicam pokazali, kaj smo počeli v gozdu, se novega naučili in spoznali. 
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Slika 7: Dopolnjevanje plakata (vzorci) 

Z izvajanjem dejavnosti sem zadovoljna. Otroci so me presenetili z zanimanjem, še posebno 

pri nadaljevanju vzorca in izdelovanje vzorca. Časovno menim, da je bila dejavnost primerna, 

saj sta bili motivacija in otrokova aktivnost skozi dejavnost prisotni ves čas izvajanja. Naloge 

so bile v večini primerih primerno zastavljene. Kot sem že omenila, je bila težava le pri 

oblikovanju vzorcev, ki je bilo za otroke prezahtevno za prvo izvajanje vzorčenja. 

TRETJA DEJAVNOST: Izdelovanje črt in likov iz naravnega materiala 

CILJI: 

Otrok: 

 raziskuje naravo 

 spoznava in uporablja matematične pojme 

 uporablja štetje konkretne predmete na različne načine 

 spoznava like in črte 

ELEMENTI REGGIO EMILIA: 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca 

 prednost učenja pred poučevanjem 

 samostojnost otrok  

 omogočanja in razvijanja različnih oblik izražanja 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, narava 

OBLIKE DELA: skupna, individualna 
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METODE DELA: metode pogovora, metode razlage, metoda praktičnega dela, metoda 

raziskovanja, metoda igre 

UČNI PROSTOR: gozd 

POTEK DEJAVNOSTI:  

V gozdu smo z otroki nabrali različne palice in jih položili na rjuho. Skupaj smo si jih 

ogledali, opisali in ugotavljali, na kaj nas spominjajo. Spontano sem spodbujala in ponavljala 

za njimi matematično izražanje daljša – krajša, večja – manjša, debelejša – tanjša, kriva – 

ravna, črta ipd. Nato smo skupaj ugotavljali in zbirali ideje, kaj bi lahko iz njih naredili. Prva 

in edina ideja je bila narediti iz nje cesto. Z idejo smo se vsi strinjali in pričeli sestavljati 

dolgo cesto. Med sestavljanjem sem se zopet navezala na matematiko in otroke povprašala, 

čemu je podobna naša cesta iz palic. Tu sem dobila odgovore: dolgi kači, vrvici, neka deklica 

pa me je presenetila z odgovorom, in sicer je odgovorila, da je cesta podobna črti, ki jo rišemo 

s svinčnikom. Skupaj smo ugotovili, da je črta/cesta nekje kriva, nekje ravna in sestavljena iz 

več manjših palic oziroma iz več manjših črt. 

Po končanju ceste sem otroke zopet povabila k rjuhi in jim dala navodilo, naj s seboj 

prinesejo tri palice ter iz njih naredijo poljubno obliko oziroma neko sliko. Nastale so kače, 

šotori, strehe … Sama sem pri ogledu izdelkov spontano v pogovor vključila matematične 

izraze (npr. šotor, ki je oblike trikotnika, kača, ki je podobna črti …). Nato smo dodali še eno 

palico, da smo jih imeli štiri. Zopet se sestavljali oblike po svoji želji in nastale so škatla, hiša, 

cesta … Tudi tukaj sem v pogovor spontano vključevala matematične izraze (npr. štirikotnik, 

kvadrat, črta). Pri naslednji nalogi so otroci lahko izbrali število palic po svoji izbiri in izdelali 

poljubno obliko. Njihove ideje so bile zelo zanimive: bazen, hiša, princeska, avto … Njihove 

izdelke smo pregledali in pokomentirali s spontanimi matematičnimi izrazi. Na koncu sem se 

ustavila pri avtomobilu. Ugotovili smo, da ima avto okrogla kolesa, zato me je zanimalo, iz 

česa bi lahko avtu naredili okrogla kolesa. Deček je imel idejo, da bi prežagali drevo, ker je 

deblo okroglo. Poiskali smo štor od drevesa in to preverili. Nekateri so rekli, da bi poiskali 

okrogel kamen ali list, kakec od srne. Zanimalo me je, če bi lahko to naredili s palicami. 

Skupaj smo preizkusili in ugotovili, da je to težko. Tu sem jim pomagala z vprašanjem, če bi 

se to dalo narediti iz ene palice ter kakšna bi morala biti palica. Tu smo preizkusili nekaj 

palic, nekatere so se zlomile, druge so bile predebele in pretrde, na koncu pa smo našli rešitev 

ter ugotovili, da mora biti palica tanjša in mehkejša, da lahko naredimo krog. Na željo otrok 

smo si vsi izdelali nakit ter tako prav preizkusili izdelati krog iz palic.  
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Med dejavnostjo smo poskusili čim več fotografirati in nato smo v vrtcu dopolnili naš plakat. 

ANALIZA: 

Prvi cilj, otrok raziskuje naravo, smo uspešno dosegli. Otroci so pri samem nabiranju 

spoznavali gozd in ga raziskovali. Pri ogledovanju palic smo spoznavali lastnosti palic, jo 

opisovali, ugotavljali in poimenovali ime drevesa, od katerega je palica. 

Drugi cilj, otrok spoznava in uporablja matematične pojme, se je uspešno prepletal skozi 

celotno dejavnost. Že pri nabiranju, ogledovanju palic, izdelovanju črte oziroma ceste iz palic 

(tako so jo poimenovali otroci) smo spontano uporabljali matematične pojme, kot so velika-

manjša, daljša-krajša, kriva-ravna, črta ipd. Neki deček me je pri izdelovanju črte/ceste 

presenetil, ko je pričel razlagati, da je črta sestavljena iz več majhnih črt oziroma palic in da je 

črta/cesta prekinjena. Skupaj smo nato ugotovili, če bi risali to cesto s svinčnikom na papir, bi 

jo narisali s črto oziroma iz več manjših črt.  

 

Slika 8: Izdelovanje črte 

Uporaba matematičnih pojmov in besed se je nadaljevala tudi v naslednji nalogi, in sicer 

poimenovanje likov, štetje ipd. 

Naslednji cilj, otrok uporablja štetje konkretnih predmetov na različne načine, smo uspešno 

dosegli, saj so otroci palice preštevali pri nabiranju in izdelovanju oblike na različne načine 

(vrstni red predmetov palic, pred dodani palici, po dodani palici). 
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Četrti cilj, otrok spoznava like in črto, je bil uspešno dosežen. Črto smo spoznavali s pomočjo 

palice in pri izdelovanju ceste, kot so to poimenovali otroci. Spoznavanje likov je bilo v 

zadnjem delu dejavnosti, ki je bilo otrokom zelo všeč, saj so s palicami sestavljali 

sliko/poljubno obliko. Pustila sem jim prosto pot pri sestavljanju, le na začetku sem jih 

omejila s številom palic, ki pa jih ni zmotilo. Sestavljene oblike oziroma slike so poimenovali 

po predmetih, npr. kača, šotor, streha … Pri vsakem otroku sem ponovila njegovo 

poimenovanje in dodala matematični izraz (npr. šotor v obliki trikotnika), da so spontano 

spoznavali imena matematičnih oblik. Dodajanje palic pri sestavljanju je otroke dodatno 

motiviralo k aktivnosti. Proti koncu sestavljanja sem opazila, da sta dva otroka že sama 

pričela uporabljati matematične izraze. Presenetili so najmlajši, ker so bili proti koncu še bolj 

motivirani kot starejši. Počutili so se pomembne in dobre, saj sem jih med dejavnostjo enako 

pohvalila in pokomentirala izdelek kot starejše, saj je bila dejavnost sestavljena tako, da ni 

bilo pomembno, kaj sestavijo. 

 

Slika 9: Sestavljanje oblik 

Po konceptu Reggio Emilia smo uspešno vključili vseh pet predvidenih elementov. Prvi 

element, ki pri tej dejavnosti prevladuje, je element participacija otrok v življenje in delo 

vrtca, saj je otrokova aktivnost in motivacija določila časovno trajanje dejavnosti in sam potek 

pri posameznih nalogah. Otroci so sami hoteli dodajati palice za izdelovanje črte in oblik, 

imeli željo izdelati si nakit ipd. Prednost učenja pred poučevanjem sem vključevala skozi 

celotno dejavnost, saj sem otrokom postavljala odprta vprašanja, na katera so morali sami 

poiskati odgovore (npr.: Kako bi izdali krog?) ter tako omogočila, da se sam nauči, ne da mu 

odgovor povem jaz. Ravno tako sem vključila element samostojnosti, saj sem otrokom 

omogočila, da so samostojno izdelali slike/oblike, črto, ter jim tako pustila prosto pot 
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ustvarjalnosti. Vključila sem tudi element omogočanja in razvijanja različnih oblik izražanja, 

saj so se imeli otroci med dejavnostjo možnost izražati poleg govora tudi v 

izdelovanju/sestavljanju izdelkov iz palic. Element dokumentiranja v vrtcu se je zopet 

izpostavil kot dobra metoda dela, saj so otroci ponosno pokazali fotografije svojih izdelkov. 

Marsikdo je spontano uporabil matematične izraze kot npr. kvadrat, trikotnik, črta … Čeprav 

je bil plakat izdelan naslednji dan zjutraj, so me otroci presenetili, saj so znali pri opisovanju 

fotografij uporabljati veliko matematičnih izrazov. 

 

Slika 10: Dopolnjevanje plakata (črta in oblike) 

Z dejavnostjo sem zadovoljna, saj so bili otroci skozi celotno dejavnost motivirani, aktivni, 

dejavnost pa mi je po pričakovanjih uspela. Spontano izdelovanje kron in nakita je otrokom 

bila nagrada, saj smo vse odnesli v vrtec in so se lahko kasneje igrali. Glede vodenja sem 

zadovoljna. Malo bolj bi bila lahko pozorna na tempo govora, na trenutke sem prehitro 

govorila. Časovno je bila dejavnost primerna, ker je bila sestavljena iz dveh delov: 

spoznavanje črte ter spoznavanje oblike. To je pripomoglo, da je bila motivacija otrok ves čas 

prisotna. Dejavnost je bila primerna otrokom, saj so bili izzivi primerni za vse otroke. Malo 

zahtevnejši izziv je bilo izdelati krog, ki smo ga vseeno skupaj uspešno rešili. Vsi so 

ugotovili, da ga je iz palic težko sestaviti. Ideje, kako bi še lahko naredili okrogle gume pri 

avtu, so me presenetile (okrogle kamen ali list, kakec od srne), še posebno je bil izviren otrok, 

ki se je spomnil, da je deblo od drevesa okrogle oblike, če drevo prežagamo. Na koncu smo se 

zopet vrnili na palico in tu je nastal večji problem. S preizkušanjem smo skupaj ugotovili, 

kakšna palica mora biti za izdelovanje kroga. Na koncu so si otroci iz palic izdelali tudi krone 

ali nakit ter se tako vsi preizkusili v izdelovanju kroga. 
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Slika 11: Izdelovanje kroga 

ČETRTA DEJAVNOST: Urejanje predmetov v naravi 

CILJI: 

Otrok: 

 pravilno ureja predmete po kriterijih 

 poskuša določiti kriterij urejanja 

 spoznava in odkriva neživo naravo 

ELEMENTI REGGIO EMILIA: 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca 

 prednost učenja pred poučevanjem 

 samostojnost otrok 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, narava 

OBLIKE DELA: skupinska, individualna 

METODE DELA: metode pogovora, metode razlage, metoda praktičnega dela, metoda 

raziskovanja, metoda igre 

UČNI PROSTOR: rob gozda 

POTEK DEJAVNOSTI:  

Ob robu gozda sem pripravila na rjuho različno velike kamne, palice in storže, ki so jih otroci 

pred tem nabrali. K sebi sem povabila po 3-4 otroke naenkrat, ostali so raziskovali gozd in 

travnik. Najprej smo uredili kamne. Nekateri so na začetku potrebovali pomoč, saj niso dobro 
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razumeli, kaj želim od njih (npr. kako bi kamne uredili v vrsto, po čem so si različni ipd.). 

Razvrstili smo jih po velikosti, teži in debelini. Ravno tako smo uredili tudi palice in storže. 

Tu niso rabili nobene pomoči. 

Prav tako kot pri ostalih dejavnostih smo tudi tukaj fotografirali otrokove izdelke oziroma 

aktivnosti in v vrtcu  plakat dopolnili. 

ANALIZA: 

Tokrat je bilo prisotnih otrok v vrtcu veliko več kot prejšnje dni, zato sem se odločila, da 

dejavnost izvedem po skupinah (tri skupine po štirje otroci in ena skupina s tremi otroki). 

Pozornost in besedo so tako dobili prav vsi otroci enako.  

Prvi cilj, otrok pravilno ureja predmete po kriterijih, je bil uspešno dosežen, vendar smo 

morali na pričetku najprej razčistiti pojem urejanje. Nekateri otroci besedo urediti niso 

razumeli oziroma so si napačno razlagali pomen besede ter pričeli razvrščati. Najprej smo si 

tako skupaj poskušali razložiti, kaj pomeni beseda urediti. Tu sem si pomagala s primeri iz 

igralnice in sicer: zlaganje knjig na polico (naprej največje in potem vedno manjše), babuške 

ipd. Nato je urejanje od manjšega do največjega potekalo brez težav. Tudi pri drugih kriterijih 

ni bilo večjih težav. 

Drugi cilj, otrok poskuša določiti kriterij urejanja, smo ravno tako uspešno dosegli. Po 

razloženem pojmu urejanje so otroci brez težav določili kriterij in uredili kamne. Tudi 

naslednje kriterije so večinoma določili sami. Nekatere skupine so potrebovale pri urejanju 

kamnov po velikosti še kakšen namig. Urejanje palic in storžev po dolžini jim je šlo veliko 

bolje. Po izbranem kriteriju so urejali štiri oziroma pet predmetov. 

 

Slika 12: Urejanje 
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Tretji cilj, otrok spoznava živo in neživo naravo, smo uspešno dosegli, saj smo si pred vsakim 

urejanjem predmetov predmete ogledali, se o njih pogovorili in jih opisali. 

Element participacija otrok v življenje in delo v vrtcu po konceptu Reggio Emilia, sem 

vključila v dejavnost s pomočjo vključevanja otrok v sam potek dejavnosti. Otroci sami 

časovno vodijo dejavnost s svojimi idejami, z motiviranostjo, aktivnostjo in idejami. 

Vključeni so tudi v sam potek dejavnosti, kako bomo prišli do rešitve problema ipd. (Kako 

bomo določili, kateri kamen je najtežji in kako si sledijo naprej?). Element prednosti učenja 

pred poučevanjem se je prepletal skozi celotno dejavnost. Otroke sem spodbujala, da so do 

znanja oziroma odgovorov prišli čim bolj samostojno (npr. otroci so brez mojih vodil 

ugotovili kriterij in uredili predmete). Element samostojnosti se prepleta z drugimi elementi. 

Skozi dejavnosti so razvijali samostojnost, sposobnost izkustvenega učenja, razvijanje 

koncentracije in socialnih potreb, saj so delali v manjših skupinah, kar je pomenilo, da so se 

med seboj morali dogovarjati in sodelovati. Element dokumentiranja in arhiviranje izdelkov 

ter življenja in dela v vrtcu se je zopet prepletal skozi celotno dejavnost. Sama sem 

fotografirala dogajanje, otrokove rešitve in zapisovala dogajanje in izjave otrok. Na koncu je 

za zaključek element dopolnjevanje plakata s fotografijami dejavnosti in otrok arhiviral 

celotno dogajanje in otrokova spoznanja. 

 

Slika 13: Dopolnjevanje plakata (urejanje predmetov) 

Delo po skupinah se je izkazalo za dobro izbiro, saj je res vsak otrok dobil priložnost, da se 

izkaže oziroma pove svoje ideje, mnenje. To je otroke še bolj motiviralo k sodelovanju. Ostali 

otroci so se med tem časom igrali in raziskovali rob gozda. Čeprav je dejavnost zelo dobro 

uspela, bi lahko pripravila še kakšen kotiček, kjer bi se otroci lahko samostojno igrali. 

Mogoče bi bilo tudi primerno, če bi z vzgojiteljico izvajali dve različni dejavnosti istočasno, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Kotnik; diplomsko delo 

39 
 

vsaka s polovico skupine. To možnost bom uporabila v prihodnje. Časovno je bila dejavnost 

krajše zastavljena, vendar uspešna. 

PETA DEJAVNOST: Merjenje z naravnimi predmeti 

CILJI: 

Otrok:  

 z različnimi predmeti izmeri določeno dolžino 

 uporablja štetje za reševanje matematične naloge 

 spoznava živo in neživo naravo 

 raziskuje naravo 

ELEMENTI REGGIO EMILIA: 

 participacija otrok v življenje in delo vrtca 

 prednost učenja pred poučevanjem 

 samostojnost otrok 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu 

PODROČJA DEJAVNOSTI: matematika, narava 

OBLIKE DELA: skupinska, individualna, dvojice 

METODE DELA: metode pogovora, metode razlage, metoda praktičnega dela, metoda 

raziskovanja, metoda igre 

UČNI PROSTOR: gozd, potok 

POTEK DEJAVNOSTI:  

Zadnji dan dejavnosti smo se odpravili v del gozda, ki nam je malo manj poznan. Z 

dejavnostjo sem pričela malo kasneje, saj sem otroke pustila, da nekaj minut naravo prosto 

raziskujejo. Kasneje sem jih poklicala k sebi in ker otrok ni bilo veliko, smo dejavnost izvajali 

vsi skupaj. 

Prva naloga je bila, da skupaj poiščejo dolgo palico. Najprej smo se na kratko pogovorili o 

palici in si jo ogledali, nato pa ugotavljali, kako bi jo izmerili oz. ugotovili, koliko je dolga. 

Prvi odgovori so bili meter in ravnilo, ker pa ga namenoma nisem vzela s seboj, je postala 

težava, s čim izmeriti dolžino palice. Potrebovali so namige: kaj bi lahko uporabili, da bi 

izmerili dolžino palice. Kar hitro sem dobila odgovore: s koraki, prsti ipd. Seveda smo vse 
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morali preizkusiti. Na vprašanje, koliko je palica dolga, so pričeli nekateri otroci šteti korake 

in prste. Štetje pri korakih je šlo, pri prstih pa so ugotovili, da ne znajo šteti tako dolgo. Nato 

sem še enkrat postavila vprašanje, kako bi lahko še izmerili dolžino palice, in ker nekaj časa 

ni bilo odgovora, sem k vprašanju dodala, kaj če se ozremo okoli sebe, kaj bi lahko uporabili 

za merjenje. Hitro sem dobila odgovore (storži, kamni ipd.). Dolžino palice so pričeli meriti s 

pomočjo predmetov. Ko sem želela odgovore o dolžini, so pričeli s štetjem. Tudi skupaj smo 

prešteli, saj so mlajši otroci imeli pri tem težave. Sami so imeli željo izmeriti širino poti, ki 

vodi mimo gozda, storž in nekaj manjših palic. Pogovorili smo se, da to merjenje ni natančno, 

ker niso vsi predmeti, s katerimi merimo, enako dolgi/veliki. 

Na poti nazaj smo se ustavili ob potoku, si ogledali in raziskali okolico ter se poigrali s kamni. 

Razdelili smo se v pare in vsak je sestavil stolp iz kamnov. V paru smo ugotavljali, kateri je 

višji in kateri nižji. Zanimalo me je, kako lahko izmerimo, kateri stolp je višji. Otroci so imeli 

idejo s štetjem kamnov, vendar smo ugotovili, da je lahko tudi iz manj kamnov višji stolp. 

Višino smo poskusili meriti s storžem, vendar smo imeli težavo. Na koncu smo višine stolpov 

označili na palici in na osnovi oznak na palici ugotovili, kateri stolp je najvišji. 

Izdelke in aktivnosti otrok smo fotografirali ter še zadnjič dopolnili plakat. 

ANALIZA: 

Dejavnost je bila zastavljena tako, da smo polovico dejavnosti izvajali v gozdu, polovico pa 

ob potoku, kar je otroke motiviralo k sodelovanju pri obeh nalogah. Otroci so bili na današnji 

dan zelo živahni, zato sem jih nekaj minut pustila za prosto raziskovanje, kar se je izkazalo za 

dobro odločitev. Otroci so potem postali veliko bolj mirni in so sodelovali skozi celotno 

dejavnost. 

Pri iskanju dolge palice me je presenetilo sodelovanje otrok. Vsi skupaj so prinesli zgolj eno 

dolgo palico.  

Prvi cilj, otrok z različnimi predmeti izmeri določeno dolžino, je bil uspešno dosežen. Otroci 

so na vprašanje, kako bi izmerili dolžino palice, odgovorili s pričakovanim odgovorom, in 

sicer z metrom, ravnilom. Takoj je nastal problem, ker ga nismo imeli. Z malo razmišljanja so 

otroci najprej poskusili meriti dolžino s koraki in prsti, nato pa še s predmeti. Tudi v drugem 

delu dejavnosti so otroci merili višino stolpa s storži, pri katerih smo imeli težave, saj storži 

niso stali eden na drugem kot kamni, zato smo višino stolpov izmerili tako, da smo jih 

primerjali med seboj s pomočjo palice, na kateri smo označili višino posameznega stolpa. 
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Slika 14: Merjenje dolžino palice 

Drugi cilj, otrok uporablja štetje za reševanje matematičnih nalog, je bil uspešno dosežen. 

Otroci so do rešitve, koliko je dolga palica, pot, storž. prišli s štetjem korakov in predmetov, s 

katerimi so merili dolžino. Tudi v drugem delu dejavnosti so otroci višino stolpa najprej 

pričeli meriti s pomočjo štetja kamnov v stolpu, vendar so ugotovili, da niso pravilne rešitve, 

ker so bili stolpi z istim številom kamnov različno veliki. 

 

Slika 15: Izdelovanje in merjenje stolpa 

Cilj, otrok spoznava živo in neživo naravo, ter cilj, otrok raziskuje naravo, sta bila uspešno 

dosežena. Otrok je pri prvi nalogi, da poišče veliko palico, moral okolico raziskati, da je 

prinesel veliko palico. Nato smo se pogovorili, kje smo jo našli, kje je pred tem bila oz. na 

katerem drevesu je zrasla, si jo natančno ogledali in opisali. Med samo dejavnostjo smo 

spontano opisali tudi predmete, s katerimi smo merili (storži, kamni, palice). Pri potoku, kjer 

smo sestavljali stolpe in merili njihovo višino, smo si na začetku najprej na kratko ogledali in 

raziskali okolico potoka ter se pogovorili. 
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 Iz koncepta Reggio Emilia sem v dejavnost vpletla vse predvidene elemente. Element 

participacije otrok v življenje in delo vrtca je bil vključen preko interes in ideje otrok, s 

katerimi so reševali problem in prišli do rešitve. Hkrati pa so sami določali, kaj vse bodo 

zmerili in s tem tudi določili trajanje dejavnosti. Skozi dejavnost se vpleta tudi element 

prednost učenja pred poučevanjem. Otrokom sem prepustila, da se čim več naučijo in 

raziskujejo samostojno, pomoč sem jim ponudila zgolj z namigi in odprtimi vprašanji. 

Element samostojnosti otrok je vpleten v dejavnost preko razvijanja otrokove samostojnosti, 

sposobnosti izkustvenega učenja, razvijanje koncentracije in socialnih potreb, saj so delali v 

dvojicah in skupinsko, kjer je bilo potrebno dogovarjanje. Prav tako kot pri ostalih 

dejavnostih sem tudi pri zadnji vključila element dokumentacije in arhiviranja izdelkov ter 

življenja in dela v vrtcu. Fotografije izdelkov, zapiske meritev in palico meritev vseh stolpov 

smo skupaj z otroki nalepili in prepisali na plakat. Hkrati pa smo se pogovorili o dejavnosti in 

obnovili pridobljeno znanje. 

 

Slika 16: Dopolnjevanje plakata (merjenje) 

Dejavnost je bila malo daljša, vendar so bili otroci aktivni ves čas. Tudi po končani 

dejavnosti, ko je nastopila prosta igra ob potoku, so otroci s pomočjo palic merili višino skal, 

kar pomeni, da je bilo otrokom všeč. Tudi sama sem zadovoljna. Otroci so presenetili s 

sodelovanjem in vztrajnostjo. Najpomembnejše pa je bilo, da smo med dejavnostjo uživali 

prav vsi, kar se je kazalo med celotno dejavnostjo z otrokovo aktivnostjo in motiviranostjo ter 

na koncu z odzivi otrok, ki so bili zelo pozitivni. Mlajši otroci pri meritvah na začetku niso 

dobro razumeli, kaj bomo počeli, vendar so z opazovanjem in z mojim sodelovanjem ter 

pogovoru hitro ugotovili in pričeli z delom, na koncu pa presenetili s samim sodelovanjem. 

Presenetili so tudi starejši otroci, ki so mlajšim pomagali pri polaganju premetov in štetju. Tu 

se je pokazalo, kako dobro je sodelovanje pri otrocih. Mlajši so se tako hitreje učili, starejši pa 

so se počutili pomembne, ker so jim pomagali. 
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V drugem delu dejavnosti smo se odpravili do reke, kjer so me otroci presenetili s svojo 

motiviranostjo. Pričakovala sem, da bodo otroci že utrujeni, vendar jih je sprememba okolja 

motivirala in s sodelovanjem pri dejavnosti ni bilo težav. Pri razdelitvi v pare ni bilo nobenih 

težav, zato sem vrečo z listki opustila in jim dovolila, da se razdelijo po njihovih željah. 

Dejavnost sem izvajala z vsemi pari istočasno, ker ni bilo več veliko časa, kar pa ni bila 

težava, saj so otroci sodelovali brez težav. 

4.5  POVZETEK UGOTOVITEV 

Na osnovi analize izvedenega projekta bom podala odgovore na obe zastavljeni raziskovalni 

vprašanji: Kako se otroci odzivajo na učenje matematike v naravi? Kakšen je napredek otrok 

pri razumevanju izbranih matematičnih pojmov po izvedenem pristopu raziskovanja in 

pridobivanja znanja v naravnem okolju? 

Skozi izvajanje dejavnosti sem opazila pozitivne odzive na učenje matematike v naravi. 

Učenje v naravi je otroke veliko bolj motiviralo k sodelovanju in raziskovanju. Med 

dejavnostmi se nikdar nisem srečala s težavo, da bi se otroci dolgočasili ali hoteli predčasno 

prekiniti sodelovanje. Dovolj je bilo zgolj eno vabilo k sodelovanju in vsi otroci so se odzvali. 

Otroke je že samo novo okolje in naravni material motiviralo samo po sebi. Več prostora pri 

učenju matematike v naravi je tudi bolj zadržane otroke, ki jih moramo po navadi med 

dejavnosti večkrat spodbuditi k pogovoru, bolj spodbudilo k odgovarjanju na vprašanja. 

Otroci so prihajali brez dodatnih spodbud k meni s predmeti iz narave, idejami in rešitvami, 

ob tem pa bili ponosni. Bolj živahne in nemirne otroke sta večji prostor in sama narava 

umirila, saj so imeli med dejavnosti veliko gibanja, kjer so sprostili svojo energijo. V skupini 

so presenečali najmlajši otroci, ki so iz dejavnosti v dejavnost vedno bolj aktivno sodelovali. 

Tudi samo sodelovanje starejših in mlajših otrok je bilo iz dneva v dan vedno boljše. Starejši 

otroci so se s tem počutili pomembne, mlajši pa dobili motivacijo k sodelovanju in moč, da 

tudi oni zmorejo. 

Napredek otrok pri razumevanju in tudi spoznavanju matematičnih znanj je bil iz dejavnosti v 

dejavnost večji. Velik del povratne informacije, kaj vse so se naučili, si zapomnili in spoznali, 

sem dobila preko izdelovanja in komentiranja plakata. Otrokom sem ob koncu dejavnosti 

oziroma po prihodu v vrtec prinesla fotografije dejavnosti (fotografije njihovih izdelkov, 

otrok med aktivnostjo in reševanjem nalog/problemov ipd). Pustila sem jim, da so si jih sami 

ogledali in med seboj poklepetali. Tu sem iz dneva v dan od otrok slišala več matematičnih 

izrazov, ki so jih spontano uporabljali. Prvi dan so otroci iskali sebe na fotografijah in kazali 
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drug drugemu, zadnji dan pa je pogovor pri nekaterih že potekal o dejavnosti in znova so 

spontano uporabili matematični izraz (meriti, večji, manjši, daljša, krajša, štetje storžev na 

fotografiji ipd.). Po nekaj minutah, ko sem opazila, da so se otroci že večinoma pogovorili, 

sem prinesla plakat in ga položila prednje. Prve dni sem jim morala zastaviti več vprašanj, kaj 

smo delali, kaj je na sliki, kaj dela on na sliki ipd. Zadnje dni pa so otroci že samostojno 

pripovedovali ob fotografijah in komentirali tudi fotografije iz prejšnjih dni. Otrokom sem tu 

pustila, da se sami med seboj popravijo pri razlagi pojmov, saj se tako veliko več naučijo. Tu 

sem bila zgolj pomoč in potrditev končnega odgovora. Opazila sem velik napredek pri 

govoru, znanju in spontanem matematičnem izražanju iz dneva v dan, skoraj pri vseh otrocih. 

Vključevanje elementov koncepta Reggio Emilia je nadgradilo načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti. Element projektno delo ima v konceptu zelo pomembno pedagoško vrednost ter je 

prvi element, ki sem ga vključila že pri začetnem načrtovanju. Samo temo in osnovne 

dejavnosti sem črpala iz otrokovih idej in opazovanja. Otrokom je pomagal pri poglobitvi in 

spoznavanju matematike ter narave, pri pridobivanju zaupanja vase in razvijal različne 

sposobnosti. Tudi element vpetost vrtca v okolje je bil pomemben element v izvajanju 

projekta, saj se dejavnosti izvajajo v naravnem okolju. Otroci so tudi preko dejavnosti v 

naravi razvijali občutek pripadnosti okolju. Vse dejavnosti so se dogajale v naravnem okolju, 

le ustvarjanje plakata se je večinoma dogajalo v igralnici ali na igrišču vrtca. Preko elementa 

omogočanje in razvijanje različnih oblik izražanja so se otroci učili izražati namesto preko 

govora tudi preko izdelovanja izdelkov ter gibanja. Element prednost učenje pred 

poučevanjem sem vključevala preko samostojnih nalog. Otroke sem spodbujala, da so čim 

bolj samostojno problem reševali, raziskovali in spoznavali matematiko in naravo ter jim 

zastavljala odprta vprašanja. Element participacija otrok v življenje in delo vrtca sem 

vključevala preko načrtovanja zgolj okvirne dejavnosti, ki pa so se skozi otrokov interes, 

odgovore in aktivnost dopolnjevala. Za otroka je bila to dobra motivacija, da pridobijo 

občutek moči in se počutijo pomembne. Element dokumentiranja in arhiviranja izdelkov ter 

življenja in dela v vrtcu se je izkazal za zelo dobro motivacijo in povratno informacijo o 

pridobljenih spoznanjih ter znanju. Vključevala sem ga skozi celotni projekt preko zapiskov, 

ki sem jih napisala z opazovanji in pogovori z otroki, fotografij ter posnetkov. Zadnji element 

je element samostojnost otrok, ki se prepleta z ostalimi elementi. Otroka sem usmerila v 

samostojno reševanje problemov, aktivnost in raziskovanje. Preko nje je otrok razvijal 

sposobnost izkustvenega učenja, razvijanje koncentracije in pridobivanje socialnih 

kompetenc. Preko vseh naštetih elementov koncepta Reggio Emilia sem spodbujala otroke k 
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samostojnosti, aktivnosti ter jim ponudila malo drugačne in zanimivejše izkušnje ter 

dejavnosti. 

Končni rezultat oziroma končni pogled na izvedene dejavnosti kažejo na to, da izvajanje 

dejavnosti na prostem pozitivno vpliva na otroke. Poleg načrtovanih ciljev sem spontano 

dosegla tudi veliko nenačrtovanih ciljev. Dejavnosti bi lahko veliko bolj razširila in sam 

projekt časovno podaljšala (mesec), saj je še kar nekaj matematičnih pojmov, ki se jih nismo 

dotaknili. Vseeno smo dokazali, da izvajanje dejavnosti v naravi na otroke vpliva zelo 

pozitivno in da je tudi matematika lahko zelo zabavna ter poučna. 
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5 ZAKLJUČEK 

Otroci spoznavajo svet celostno, saj doživljajo vsa nova spoznanja z vsemi čuti in s tem 

nadgrajujejo stare izkušnje. Spoznanja pridobivajo spontano, odrasli pa s pripravo dejavnosti 

in vključevanje v njihovo igro nadgradimo in razširimo nova spoznanja in znanja. Pomembno 

je, da vsa to doživljajo na sproščen način. Otroke bo pritegnila k sodelovanju in raziskovanju, 

za nas že najpreprostejša, dejavnost, če bo primerno načrtovana in ponujena. Način, kako 

otrok pridobiva znanja, je tudi medpodročno povezovanje. Preko le-tega otrok pridobi nova 

znanja, ki so splet različnih področij otrokovega spoznavanja. 

Matematika je področje, ki ga marsikdo ne mara oziroma se mu zdi zelo težavno in zapleteno. 

Vendar nas matematika spremlja vsakodnevno, zato je pomembno, da jo otroci pričnejo 

spoznavati že v predšolskem obdobju. Lažje in bolj zanimivo spoznavamo matematiko v vrtcu 

s povezavo drugih področij: gibanje, narava, umetnost, družba in jezik.  

V diplomsko nalogi sem prikazala primer spoznavanja matematike v povezavi s področjem 

narave. Med izvajanjem dejavnosti sem prišla do ugotovitve, da izvajanje dejavnosti v naravi 

otroke veliko bolj pritegne k sodelovanju in raziskovanju. Otrokom sem ponudila naraven 

material in izvedla dejavnosti na prijeten in sproščen način. Otroci so preko igre spoznavali 

matematične pojme in procese ter hkrati pridobili znanja iz narave (imena plodov, dreves …). 

Pri dejavnostih sem jih vodila, jim puščala prosto pot in spodbujala. Hkrati pa sem tudi sama 

pridobila ogromno znanj in izkušenj, saj sem bila tudi sama aktivno vključena v dejavnosti. 

Upam, da diplomsko delo spodbudi čim več vzgojiteljev, da dejavnosti izvajajo v naravnem 

okolju oziroma na prostem in najdejo čim več različnih in sproščenih načinov spoznavanja 

matematike v vrtcu. Matematika je lahko zelo prijetno področje za otroke in vzgojitelje, če le 

poiščemo način in jo povežemo s področjem, ki je nam in otrokom bližje in polno novih 

spoznanj.  
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