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POVZETEK 

Pojem »kurikulum« je širši in celovitejši od pojma »program« in s seboj nosi tudi premik 

od tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na sam proces predšolske 

vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V magistrski nalogi smo predstavili Kurikulum za vrtce v Sloveniji in ga primerjali z 

nekaterimi tujimi državi, predvsem s skandinavskimi državami, ki imajo primerljiv 

sistem s Slovenijo. Nato smo predstavili načine izobraževanja za poklic vzgojitelja in 

pomočnika vzgojitelja, tako v Sloveniji, kot tudi v nekaterih tujih državah. Predstavili 

smo tudi matematiko v kurikulumu za vrtce ter v vrtcu, nekatere matematične vsebine, 

matematično okolje ter vlogo vzgojitelja pri izvajanju matematičnih dejavnosti. 

Predstavili smo tudi različne koncepte in teorije o učenju matematike ter kriterije dobre 

poučevalne prakse. 

V empiričnem delu magistrske naloge so prikazani rezultati raziskave anketnega 

vprašalnika z naslovom Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikuluma na 

področju matematike. Namen raziskave je bil, da ugotovimo, kakšna so stališča 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja pri vključevanju matematičnih dejavnosti v 

pedagoški proces. 

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo Kurikulum za vrtce, ki 

jim je v pomoč pri izvajanju matematičnih dejavnosti. Vendar pa glede na rezultate 

vidimo, da je matematika, glede na ostala področja, manjkrat vključena v pedagoški 

proces. Vzgojitelji sicer poznajo vsebine, oblike in metode dela, vendar pa obstajajo 

drugi dejavniki, zaradi katerih matematičnih vsebin ne vključujejo prav pogosto v svoj 

pedagoški proces v predšolskem obdobju.  
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Preschool teachers' attitudes towards realising preschool Curriculum aims in 

the area of mathematics 

ABSTRACT 

The term "curriculum" is a broader and more comprehensive than the term "program" 

and it also carries the shift from the traditional emphasis on content to the emphasis 

on the process of pre-school education itself (Kurikulum za vrtce, 1999). 

In the master's thesis, we presented the Kurikulum za vrtce (eng. Curriculum for 

kindergartens) in Slovenia and compared it with some foreign countries, especially with 

the Scandinavian countries that have a comparable system with Slovenia. We then 

presented the ways of education for the profession of a kindergarten teacher and its 

assistant in Slovenia and in some foreign countries. We also presented mathematics 

in the curriculum for kindergartens, some mathematical contents, the mathematical 

environment, and the role of a kindergarten teacher in mathematical activities. We also 

presented different concepts and theories about teaching mathematics and the criteria 

of good teaching. 

The empirical part of the master's thesis presented the results of the survey, titled "The 

views of kindergarten teachers to achieve goals of Kurikulum in the field of 

mathematics".The purpose of the survey was to find out the views of kindergarten 

teachers and its assistants in integrating mathematical activities into the pedagogical 

process.  

The results showed that kindergarten teachers use Kurikulum za vrtce in their work, 

which helps them when performing mathematical activities. However, according to the 

results, we see that mathematics, in relation to other fields of education, is less often 

included in the pedagogical process. While teachers know the contents, forms and 

methods of work, there are also other factors that often do not involve mathematical 

content in their pedagogical process during the pre-school period. 

 

 

Keywords: mathematics in pre-school, teacher's views, Kurikulum za vrtce, role of a 

kindergarten teacher 
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I UVOD 

Kurikulum za vrtce je dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v 

predšolskem obdobju. Pomembno je, da imamo kurikulum, in da se po njem ravnamo. 

Temelje kakovostnega kurikuluma gradimo s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in 

s strokovnimi aktivi. Kurikulum za vrtce je vzgojiteljem določil novo vlogo – večjo 

strokovno avtonomnost, kar pomeni večjo odgovornost. Dokument je dovolj širok in 

odprt, da lahko vrtci oblikujejo in izvajajo svoj izvedbeni kurikul, kar pomeni, da v praksi 

vsakega posameznega vrtca uresničujejo cilje in načela državnega dokumenta, na 

način, ki je specifičen za pogoje okolja, a ne v nasprotju s Kurikulumom. Poleg tega pa 

je za učinkovitost programa predšolske vzgoje pomembna vzgojiteljeva vloga.  

V teoretičnem delu bomo najprej predstavili Kurikulum za vrtce ter načine 

izobraževanja za poklic vzgojitelja pri nas in drugod. Nato bomo predstavili matematiko 

v kurikulumu za vrtce – osredotočili se bomo na matematiko v vrtcu, predstavili bomo 

nekatere matematične vsebine, matematično okolje in vlogo vzgojitelja. Drugi del pa 

se bo navezoval na učenje in poučevanje matematike v vrtcu – predstavljeni bodo 

različni koncepti in teorije o učenju matematike, različna delovanja v praksi ter dobra 

poučevalna praksa. 

Raziskovali smo, kakšna so stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za 

vrtce na področju matematike. Zanimalo nas je, kako pogosto vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev vključujejo matematične dejavnosti v pedagoški proces, ali so matematične 

dejavnosti načrtovane, ali jih izvajajo spontano v povezavi z drugimi področji, katera 

matematična področja so največkrat vključena v pedagoški proces, ali imajo vzgojitelji 

in pomočniki vzgojiteljev dovolj znanj (didaktičnih in strokovnih) za uresničevanje 

matematičnih ciljev v predšolskem obdobju, ali bi potrebovali dodatna izobraževanja 

(strokovna in didaktična) za kakovostno izvajanje matematičnih dejavnosti ter, ali 

delovna doba vpliva na razlike v stališčih med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri 

vključevanju matematičnih dejavnosti v pedagoški proces. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 

1.1 KURIKULUM ZA VRTCE PRI NAS 

Po drugi svetovni vojni je predšolska vzgoja postala vse bolj prepoznavni sestavni del 

družbenega, socialnega, zdravstvenega in vzgojnega varstva. Vrtce je najprej urejala 

posebna zvezna Uredba o ustanavljanju dečjih jasli in otroških vrtcev. V petdesetih in 

šestdesetih letih 20. stoletja se je pokazala potreba po večjem vključevanju otrok v 

vrtce, katere so ustanavljali občinski odbori, stanovanjske skupnosti ter gospodarske 

in družbene organizacije; urejal pa jih je Splošni zakon o šolstvu (1958). Leta 1971 so 

vrtci dobili prvi samostojni zakon, imenovan Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih 

za predšolske otroke. Le nekaj let kasneje, leta 1979, je bil sprejet prvi nacionalni 

program za vrtce, imenovan Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 

ter leta 1981 še Vzgojni program priprave otrok na osnovno šolo. Oba programa sta 

bila visoko strukturirana, vsebine so bile natančno določene za vsako leto otrokove 

starosti, poudarek pri dojenčkih in malčkih je bil na negi in zdravju, pri starejših otrocih 

pa so bile prevladujoče vsebine s področja spoznavnega razvoja; v programu priprave 

na šolo pa vsebine povezane z usvajanjem akademskih veščin. Leta 1993 je bila 

predšolska vzgoja vključena v Ministrstvo za šolstvo in šport, kjer se je takrat 

načrtovala in nato pričela pripravljati reforma celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja. Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve so vzpostavile skupni 

vrtec in bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995), Zakonu o vrtcih 

(1996) in Kurikulu za vrtce (1999). Premik v razumevanje koncepta otroštva in vzgojnih 

konceptov se med drugim kaže z »zamenjavo« pojma vzgojni program s pojmom 

kurikulum, s katerim so opredeljene vse dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki 

so jih otroci deležni v vrtcu (Bela knjiga, 2011). 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za 

delo v vrtcih. V njem so zapisana temeljna načela o razvoju otroka in učenju v 

predšolskem obdobju, globalni cilji in cilji za posamezna kurikularna področja. 

Namenjen je vsem strokovnim delavcem v vrtcu in omogoča strokovno načrtovanje in 

kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in 

spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 

življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje. 

Kurikulum za vrtce je bil v obdobju od leta 1999 do leta 2001 postopoma uvajan v vrtce. 

Več let so potekala spremljevalna uvajanja in dodatna strokovna izpopolnjevanja, v 

katera je bil vključen visok delež vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Pripravljen pa 

je bil tudi Priročnik h kurikulu za vrtce (Bela knjiga, 2011).  
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Področja dejavnosti v Kurikulumu za vrtce so: 

- gibanje, 

- jezik, 

- umetnost, 

- družba, 

- narava, 

- matematika.  

Cilji Kurikuluma za vrtce (1999) stremijo k temu, da je kurikulum bolj odprt in fleksibilen 

v različnih programih, ponudba dejavnosti na vseh področjih je pestrejša in 

raznovrstnejša, vendar hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih. Cilj 

kurikuluma je tudi večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, ter 

upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok. Izpostavljeno je tudi 

izboljšanje sodelovanja s starši, rekonceptualizacija in reorganizacija časa, prostora in 

opreme v vrtcu, večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih 

strokovnih delavcev, ter povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v 

vrtcu. 

1.2 KURIKULUM ZA VRTCE DRUGOD 

Hočevar A. (2009) v preglednem znanstvenem prispevku opredeljuje programe 

predšolske vzgoje na Danskem, Finskem in Švedskem. Te tri države pa primerja tudi 

s Slovenijo. 

V Sloveniji je za področje predšolske vzgoje pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci, v katere so 

vključeni otroci, stari od ena do šest let. Zakon poleg delovanja javnih in zasebnih 

vrtcev, ki izvajajo dnevne, poldnevne in krajše programe, ureja tudi druge 

institucionalne oblike predšolske vzgoje, in sicer: predšolsko vzgojo na domu, 

delovanje vzgojno-varstvenih družin ter delovanje zasebnih vzgojiteljic.  

V nadaljevanju so predstavljeni sistemi iz skandinavskih dežel. Za predstavitev teh 

držav smo se odločili zato, ker imajo s Slovenijo primerljiv sistem institucionalne 

predšolske vzgoje (zlasti države Danska, Finska in Švedska).  

Na Danskem je za področje predšolske vzgoje pristojno Ministrstvo za socialno 

varstvo. Od leta 1998 ureja delovanje vseh javnih institucij na področju predšolske 

vzgoje Zakon o socialni službi. Tako kot v Sloveniji, je podobno tudi na Danskem. 

Poznajo različne oblike predšolske vzgoje, kot so: jasli (otroci od šest mesecev do treh 

let starosti), vrtce (v vse večji meri enovite za otroke od prvega do šestega leta starosti) 

in varovanje otrok na domu (za otroke od šestega meseca starosti). Leta 2004 je na 

Danskem začel veljati Zakon o pedagoškem kurikulu (angl. The Law on Pedagogical 

Curriculum), ki določa načela predšolske vzgoje in področja dejavnosti, s katerimi 
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morajo biti seznanjeni otroci v vrtcu. Zakon o pedagoškem kurikulu določa tudi, da 

vsak vrtec na podlagi prej omenjenih načel in opredeljenih področij dejavnosti oblikuje 

svoj kurikul.  

Na Finskem je za področje predšolske vzgoje pristojno Ministrstvo za socialne zadeve 

in zdravje. Osnovni zakon o vzgoji in izobraževanju iz leta 1998 (angl. Basic Education 

Act) ureja različne institucionalne oblike predšolske vzgoje, ki pa se le malo razlikujejo 

od slovenskih oziroma danskih. Le-ti so: vrtci (vanje so vključeni otroci od prvega do 

šestega leta starosti), enoletne priprave na šolo (namenjena otrokom od šestega do 

sedmega leta starosti), varovanje otrok na domu (namenjeno otrokom od prvega do 

sedmega leta starosti) in odprti vrtci. Od leta 2000 velja Jedrni kurikul, ki vsebuje 

nacionalne smernice za to, kako oblikovati kakovostne kurikule enoletne priprave na 

šolo na lokalni ravni. Od leta 2004 pa imajo na Finskem še Nacionalne kurikularne 

smernice za predšolsko vzgojo in varstvo, te opredeljujejo temeljna načela, po katerih 

delujejo institucije predšolske vzgoje na lokalni ravni. V vseh institucionalnih oblikah 

predšolske vzgoje morajo otrokom zagotoviti vzgojo in izobraževanje, osebnostni 

razvoj in dobro počutje. 

Na Švedskem je področje predšolske vzgoje v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje 

in raziskave. Zakon o vzgoji in izobraževanju določa te institucionalne oblike 

predšolske vzgoje: vrtce (vanje so vključeni otroci, stari od ena do šest let), enoletno 

pripravo na šolo (to so celodnevni programi za šest do sedem let stare otroke), ki sicer 

potekajo v šoli, in odprte vrtce, ter varovanje otrok na domu.  

Vse evropske države imajo programe za otroke od treh do šest let starosti, za mlajše 

otroke (od nič do treh let) pa je ureditev veliko bolj raznolika. Bolgarija, Malta, 

Romunija, Lihtenštajn in Združeno kraljestvo (Anglija s programom Birth to Three 

Matters) imajo posebne nacionalne programe za majhne otroke. Pet nordijskih držav 

in Slovenija organizirajo in načrtujejo kurikulume ter vzgojne metode za celotno 

starostno skupino od nič do šest let. V Španiji je za zdaj podobno, vendar pa so v letih 

2008/09 odgovornost za program prvega obdobja (od rojstva do treh let) prevzele 

avtonomne pokrajine (zakonodaja iz leta 2006). Nekatere druge države (Belgija – 

flamska skupnost, Estonija, Irska, Litva in Združeno kraljestvo – Anglija), ki sicer nimajo 

enovitega sistema, so sprejele ali pripravljajo predpise, s katerimi bodo združili 

programe in kurikulume za otroke vseh starosti (od nič do šest let). Preostale države 

tega vprašanja ne omenjajo, ali pa programov, ki bi jih morale predšolske institucije 

upoštevati, sploh nimajo. V Belgiji (francosko govoreči skupnosti) in Franciji skrbijo za 

to, da institucije same oblikujejo vzgojne načrte (Eurydice, 2009). 

Smernice in vzgojne cilje ponavadi določa ministrstvo, pristojno za predšolsko politiko. 

V nekaterih primerih so smernice in cilji določeni v zakonodaji. Toda tudi tam, kjer je 

kurikulum uradno določen, smo priča težnjam po deljeni odgovornosti: lokalni organi 

ali institucije dobivajo pooblastila, da v sodelovanju s strokovnimi delavci, starši in 

otroki prilagajajo kurikulum in načrtujejo razvoj. Namen te politike je zagotoviti 

usklajenost načrtov in dejavnosti z lokalnimi potrebami (kulturnim in socialnim okoljem) 

po eni strani, po drugi pa vplesti in motivirati lokalne sodelavce. Različne vzgojne 
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programe lahko razumemo v okviru dveh glavnih filozofskih šol, ki se razlikujeta tako 

v ciljih in metodah kot vlogi odraslih in »otroških aktivnostih« v vzgojnem procesu. 

Značilnosti prvega modela (vanj so uvrščeni »programi usmerjeni na otroka«) so 

osredinjenost na razvoj celotne osebnosti, spodbujanje učenja skozi spontano 

raziskovanje, samoiniciativno delovanje in igro. Velik pomen je pripisan sodelovanju s 

sovrstniki; simbolna ali navidezna igra je enako pomembna kot kulturno učenje. Vloga 

odraslih se po eni strani nanaša na organiziranje urnika, pripravo prostora in opreme 

za igro in druge dejavnosti, po drugi pa na sodelovanje z otroki. Način sodelovanja naj 

spodbuja učenje (bralno in matematično pismenost, naravoslovje). Vzgojitelji so tako 

vodniki kot opora pri otrokovem socialnem in intelektualnem razvoju. V drugem modelu 

(model »na učitelja usmerjenih programov«) zgodnje učenje navdihujejo teorije vzgoje, 

po katerih učitelj prenaša znanje in spretnosti na otroke. Prednost imajo jezik in 

akademske spretnosti v navezavi s primarnim kurikulumom. Metode poučevanja 

temeljijo na navodilih, usmerjenih dejavnostih in utrjevanju temeljnih spretnosti; 

natančno razčlenjen in načrtovan kurikulum je temelj celotnega procesa (Eurydice, 

2009).  

Med preučevanimi evropskimi državami lahko opazimo precejšnje zbližanje vzgojnih 

politik. Tudi pri smernicah za vzgojno delo je mogoče opaziti določeno raven 

homogenosti. Z redkimi izjemami države dajejo prednost vzgojnim praksam, v katerih 

se združuje osebni razvoj otroka z njegovo socializacijo (prvi model). Cilj je razvoj 

otrokove celotne osebnosti: vzgoja v prihodnjega državljana, v osebnost, ki se zaveda 

svojega fizičnega in družbenega okolja ter sodeluje v šolskem življenju. Otroci 

sodelujejo pri lastnem razvoju; poseben pomen imajo fizične in motorične dejavnosti, 

hkrati pa se spodbuja tudi otrokov intelektualni, socialni in umetniški napredek. Igra in 

sodelovanje z drugimi otroki sta izbrani sredstvi za spodbujanje razvoja, otroci pa so 

partnerji, ki jih spremljajo in jim pomagajo vzgojitelji. V Belgiji, na Češkem, v Španiji, 

Franciji, Italiji, Latviji, na Portugalskem in Norveškem je pri starejših otrocih zaželena 

tudi vzgoja za bralno in matematično pismenost kot priprava na primarno šolo. 

Nekatere države prav tako omenjajo prenos znanja (drugi model). Vendar pa je malo 

podatkov o tem, kako se ti programi izvajajo, zlasti o vlogi odraslih v teh programih 

(Eurydice, 2009). 

1.3 NAČINI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC VZGOJITELJA 

Izobraženost pedagoškega kadra je tesno povezana s kakovostjo predšolske vzgoje. 

Na kakovost predšolske vzgoje vplivata formalna izobrazba vzgojiteljev (Barnett, 2004, 

str. 3) in njihova vključenost v neformalno izobraževanje (Huntsman, 2008). Podobno 

tudi OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) navaja, da je boljša 

izobrazbena struktura učnega osebja tesno povezana s hitrejšim napredkom otrok. 

Določitev minimalne ravni kvalifikacij učnega osebja ima pomembno vlogo pri 

ustvarjanju spodbudnih interakcij med vzgojiteljem in otroki. Bolje izobraženo učno 

osebje je sposobno ustvarjati spodbudnejše učno okolje, ki prispeva k uspešnejšemu 

razvoju otrok. Formalne izobrazbene zahteve morajo biti dovolj visoke, da prispevajo 

k ustvarjanju spodbudnega učnega okolja in kakovostne predšolske vzgoje. Glavni 
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pomen učnega osebja je v njihovem vplivu na pedagoški proces. Višje izobraženo 

osebje izvaja bolj kakovosten pedagoški proces, kar pozitivno vpliva na razvoj in 

napredek otrok. Če so vzgojitelji bolje izobraženi, je večja verjetnost, da bodo otroci 

vključeni v kompleksno igro s predmeti in v ustvarjalne dejavnosti. Večja je tudi 

verjetnost, da bodo izbrali igrala in pripomočke, ter organizirali dejavnosti, ki so 

primerne starosti otrok v skupini (Vandell in Wofe, 2000). Z vidika kakovosti pa ni 

pomembna le dosežena formalna izobrazba, ampak vključenost osebja v neformalno 

izobraževanje (Čelebič, 2012). 

Na Danskem ima vzgojiteljica v vrtcu končano triinpolletno izobraževanje na terciarni 

stopnji (višja ali visoka šola). Pomočnice vzgojiteljice imajo srednjo stopnjo izobrazbe 

medicinske ali vzgojno-varstvene smeri (Hočevar, 2009).  

Na Finskem imajo vzgojiteljice v vrtcu končan triletni študij na prvi bolonjski stopnji, 

nekatere pa imajo končan študij na drugi bolonjski stopnji. Pomočnice vzgojiteljice 

imajo končano izobraževanje na srednji stopnji za medicinske sestre (Hočevar, 2009). 

Na Švedskem je za vzgojiteljice v vrtcih zahtevano končano triinpolletno univerzitetno 

izobraževanje, za pomočnice vzgojiteljice je zahtevana izobrazba na srednji stopnji. 

Večina pomočnic vzgojiteljic pa ima pridobljeno diplomo v triletnih strokovnih 

programih (Hočevar, 2009).  

Čelebič (2012) navaja, da mora vzgojitelj predšolskih otrok v Sloveniji imeti višješolsko 

ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem 

programu za področje predšolske vzgoje ali visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in 

opravljen izobraževalni oziroma študijski program za izpopolnjevanje za področje 

predšolske vzgoje. Osebam, ki so pridobile najmanj srednjo strokovno izobrazbo iz 

predšolske vzgoje, ni treba opravljati študijskega programa za izpopolnjevanje iz 

predšolske vzgoje. Pomočnik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, 

pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali zaključen 

četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Pogoje 

glede izobrazbe za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev je določil Zakon o vrtcih iz leta 

1996. Po zakonu vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki 

vzgojiteljev, svetovalni delaveci, organizatorji zdravstveno higienskega režima, 

organizatorji prehrane in drugi kadri. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 

o vrtcih (ZVrt-D) iz leta 2008 so se ob uvajanju bolonjskih študijev prilagodili 

izobrazbeni pogoji za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev. 

Za delo v waldorfskem vrtcu izobraževanje na visokih pedagoških šolah ali univerzah 

in študijskih seminarjih ne vsebuje vseh vsebin, ki jih waldorfski vzgojitelj potrebuje pri 

svojem delu. Potrebno je opraviti izobraževanje prilagojeno zahtevam dela v 

waldorfskem vrtcu (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008).  

V Ameriki je za vzgojiteljice v vrtcih zahtevana splošna diploma. Priporočeno je, da je 

diploma iz predšolskega ali osnovnošolskega poučevanja, vendar to ni pogoj. Za 

poučevanje v javnih vrtcih vzgojiteljica potrebuje licenco, medtem ko za poučevanje v 

zasebnih vrtcih licenca ni potrebna. Na voljo je tudi magistrski študij, ki je primeren za 
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tiste, ki še nimajo diplome s področja predšolske vzgoje, a se želijo zaposliti v vrtcu. 

Primeren je tudi za tiste, ki že imajo diplomo, in želijo svoje znanje le še izboljšati. 

Magistrski študij v Ameriki lahko torej primerjamo s Slovenijo, saj lahko na enak način 

pridemo do zaposlitve v vrtcu (Teaching degree, 2017).   

Na Norveškem zakon o vrtcih navaja, da morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok 

diplomo iz predšolske vzgoje – triletni univerzitetni program predšolske vzgoje. Lahko 

imajo tudi diplomo iz drugega programa visokošolskega izobraževanja, kjer pridobijo 

znanje za delo z otroki in praktično pedagoško znanje. Opraviti pa morajo dodatno 

izobraževanje za delo v predšolskem obdobju (Government.no, 2014).  

V preteklosti je bilo, tako kot v Sloveniji, tudi v Švici, za vzgojitelje predšolskih otrok 

dovolj le srednješolsko izobraževanje. Danes pa je tudi v Švici za vzgojitelje potrebna 

univerzitetna izobrazba – univerza za izobraževanje učiteljev, ki je usmerjena v 

poklicna področja. Izobraževanje poteka po bolonjskem sistemu, torej po diplomskem 

in magistrskem programu (Swiss education, 2017).    

Vzgojitelji se udeležujejo različnih programov stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja, uporabljajo pa tudi druge oblike in strategije poklicnega učenja. Pri 

vključevanju v posamezne oblike dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja imajo 

vzgojitelji večkrat težave z usklajevanjem želja in izobraževalnih potreb, z delovnimi 

obveznostmi in pričakovanji vodstva vrtcev, v katerih izvajajo vzgojni proces. Včasih je 

zaznati, da udeleženci različnih izobraževanj novo pridobljena znanja in spretnosti v 

premajhni meri vključujejo v svoje vsakodnevno pedagoško delo. Z različnimi 

raziskavami se poskuša pridobiti podlaga za oblikovanje modela nadaljnjega  

izobraževanja  vzgojiteljev. Namen tega modela bi bil zagotovitev kar največje lastne 

aktivnosti udeležencev ter učinkovit prenos novih spoznanj v pedagoško prakso 

(Devjak in Polak, 2007, str. 86). 

Po mnenju strokovnih delavcev ima nadaljnje izobraževanje in usposabljanje tudi šibke 

točke oziroma pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti so: 

- prevelika razpršenost ponudbe; 

- sistem postaja nepregleden in težko obvladljiv; 

- premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni v profesionalne komponente 

vzgojiteljskega poklica; 

- premalo je možnosti za širitev dobre prakse iz vrtca v vrtec; 

- izvedbe so prostorsko v večini vrtcev preveč oddaljene, čas pa premalo 

prilagojen ritmu dela v vrtcih; 

- sistem ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe vrtcev in vzgojiteljev; 

- vloge in odgovornosti posameznih nosilcev izobraževanja niso dovolj jasno 

definirane in razmejene (Devjak in Polak, 2007, str. 90). 
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2 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE PRI NAS 

Področje matematike vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, 

da si z igro ali z vsakodnevnimi opravili pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, 

kaj je veliko in kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v 

čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne so oblike, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je 

zdaj, prej in potem, kaj so simboli … (Kurikulum, 1999, str. 44). 

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da lahko nekatere naloge, 

vsakodnevne probleme reši učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije 

mišljenja (Kurikulum, 1999, str. 44). 

Globalni cilji so: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja, 

- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Skupna značilnost sodobnih predšolskih kurikulov je, da niso visoko strukturirani 

oziroma so bolj odprti in fleksibilni (Kurikulum za vrtce 1999, str. 10). Za učenje je 

pomembno podporno in spodbudno ozračje v vrtčevski skupini. De Vries in Kohlberg 

(1990, str. 84) pravita, da vzgojiteljica ustvarja za učenje spodbudno okolje in ozračje, 

v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, reče, kar misli, izraža interese, sprašuje, 

preizkuša … Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne interakcije v vrtcu, ki jih 

je otrok deležen. Sodobni kurikuli poudarjajo, da se otrok ne uči le na podlagi 

načrtovanih dejavnosti, ki jih usmerja vzgojiteljica (Batistič Zorec, 2013). 

Bredekamp in Rosegrant (1993) menita, da je kurikulum za otroke smiseln, če: 

- temelji na vedenju o tem, kako se otroci učijo, in upošteva cikel učenja; 

- upošteva otroka v celoti (razvoj, družbeni in kulturni kontekst) in je osredotočen 

na otroka;  

- zagotavlja globino razumevanja in promovira pojmovni razvoj skozi integracijo 

izkušenj;  

- je individualno primeren, temelji na otrokovih potrebah in interesih;  

- izhaja iz baze znanj posameznih predmetnih področij in ima intelektualno 

integriteto;  

- rezultira iz interaktivnega učenja (Garvas, 2010). 
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2.1 MATEMATIKA V VRTCU 

Matematika v vrtcu ni nič novega, je pa velikokrat postavljena na stranski tir oziroma 

je ne obravnavamo in izvajamo načrtovano, ampak le spontano skozi dnevno rutino, v 

povezavi z drugimi področji … Pomembno je, da se otrok v vrtcu ukvarja z matematiko, 

da jo vključujemo v igre in dnevno rutino. Pomembno pa je tudi, da matematične 

dejavnosti načrtujemo, saj se le tako otrok zaveda, kaj sploh je matematika in jo 

doživlja drugače, kot pa če jo spoznava skozi igro. 

Otrok ima npr. pregled nad svojimi igračami, vsakdanjimi predmeti, ki jih primerja, 

razvršča, prikazuje s simboli, jih poimenuje in opisuje ter prešteje in se o njih pogovarja. 

Otrok se tako ob vsakem koraku srečuje z vsebinami števil, oblik, orientacijo v prostoru 

in merjenjem (Bahovec idr., 1999; v Hodnik Čadež, 2002). 

Otrok matematične izkušnje in znanja uporablja pri vsakdanjih problemih. Reševanje 

matematičnih problemov ga zabava; veseli se uspeha in dosežkov. Prav zato išče še 

nove in nove situacije, ki so vsakokrat znova izziv za preizkušanje njegove rešitve 

problema in potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja. Hkrati pa od ljudi v svoji 

okolici pričakuje pomoč pri doseganju znanja in izkušenj (Bahovec idr., 1999; v Japelj 

Pavešič, 2001). 

Specifična znanja v predšolskem obdobju niso potrebna; pri načrtovanju matematičnih 

vsebin pa je potrebno upoštevati dejstvo, da otrok doživlja svet celostno. Pri vsem tem 

pa je najpomembnejše, da ne pozabimo na otrokov interes (Hodnik Čadež, 2002). 

Med igro se otrok uči tudi matematiko. Uči se iz poskusov pri igri, pri ponavljanju v 

enakih in spremenjenih pogojih sklepa na splošne resnice, s ponavljanjem se uči tudi, 

ko opazuje okoli sebe. Otrok se matematiko uči v majhnih korakih. Česa se je 

pripravljen naučiti, je odvisno od tega, kako bo lahko novo znanje čim bolj učinkovito 

uporabil (Japelj Pavešič, 2001). 

Matematična znanja in izkušnje si otrok v vrtcu pridobiva tudi ob vsakodnevnih 

spontanih dejavnostih in načrtovanih dejavnostih, s katerimi si ustvari pogoje za 

doseganje ciljev na področju matematike (npr. igranje trgovine) (Japelj Pavešič, 2001). 

2.2 MATEMATIČNE VSEBINE V VRTCU  

Otrok se že zelo zgodaj sreča z matematiko. Števila, oblike, orientacija v prostoru in 

merjenje so vsebine, ki jih srečuje tako rekoč ob vsakem koraku. Otrok si vsebine iz 

matematike tudi precej priredi. Tako na primer triletni otrok »šteje«: »Ena, dva, tri, pet, 

sedem« in je s svojim »štetjem« prav zadovoljen ter ga vedno znova na enak način 

uporablja. Otroka začnemo že zelo zgodaj sistematično seznanjati s »pravo« 

matematiko (naštevamo števila v pravilnem vrstnem redu, seznanjamo ga z 

velikostnimi odnosi, z različnimi oblikami, z orientacijo v prostoru …). Pri tem seveda 

upoštevamo otrokove izkušnje, predznanja, in ne nazadnje njegove interese in potrebe 

(Hodnik Čadež, 2002). 



Govek, K. (2017). Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na 
področju matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

10 
 

Urejanje so dejavnosti, ki se končajo tako, da med razsutimi objekti nastane nek rez. 

To je lahko pospravljanje podobnih reči v škatle ali zlaganje na kupe (Japelj Pavešič, 

2008). Množico elementov lahko uredimo tudi glede na intenzivnost vrednosti 

določene spremenljivke: od najmanjšega do največjega, od najdebelejšega do 

najtanjšega (Hodnik Čadež, 2002). 

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost oziroma lastnosti 

(Hodnik Čadež, 2002). Otrok razvršča zelo zgodaj, opazuje lastnosti in potem skupino 

predmetov loči glede na opazovano lastnost (Japelj Pavešič, 2001). 

Z relacijami vzpostavimo med elementi nekakšen odnos. Če imamo na primer množico 

domačih živali in množico različnih vrst hrane, potem med elementi teh dveh skupin 

lahko vzpostavimo relacijo »se hrani z/s«. Za otroke je pomembno, da znajo oblikovati 

prikaz s črtami (puščični diagram), ga tudi prebrati in uporabljati v različnih situacijah. 

Ta prikaz je namreč koristen, ko se začnemo ukvarjati s pojmi več, manj, enako. Če 

imamo na primer množico dečkov in množico žog, se lahko vprašamo, ali ima vsak 

deček svojo žogo. Otrok ugotovi, katerih je več, tako da vsakemu dečku priredi eno 

žogo. Če kateri ostane brez nje, potem je žog manj kot dečkov. Pri tovrstnih 

dejavnostih se otrok seznani s prirejanjem enega enemu in s tem, kaj je osnova štetju, 

ki ga opredelimo kot povratno enolično prirejanje elementov, preštevanje množice v 

množico prvih nekaj naravnih števil (Hodnik Čadež, 2002). 

Vzorci predstavljajo vsebino, ki je ključna v matematiki. Razumevanje vzorcev vodi 

otroke k spoznavanju vnaprejšnjega napredovanja in k ponavljanju vzorcev (Hansen 

idr., 2000). 

Števila in štetje sta dve ločeni znanji, ki se običajno pri otroku šele v petem letu 

povežeta v skupen sistem. Števila so osnova, brez katere ni mogoča niti osnova 

komuniciranja z zelo majhnim otrokom. Najpogostejši številski vzorci, ki jih 

uporabljamo, so: dve nogi, dve roki, pet prstov, trije družinski člani in podobno. Tako 

se otrok od rojstva naprej uči imen za števila ob pesmicah, rimah, poslušanju štetja 

odraslega. Števila ponavlja najprej kot eno besedo »enadvatrištiri«, kasneje loči med 

posameznimi besedami. Običajno to še ni štetje, in sicer vse do tedaj, ko ob 

izgovarjanju števil pravilno ne kaže preštetih stvari, vsako po enkrat in nobene ne 

izpusti (Japelj Pavešič, 2001). 

Geometrija predstavlja obravnavo prostorskih odnosov. Pri otrocih se kaže tako, da 

proučujejo predmete in odnose med njimi ter spoznavajo oblike in vzorce (Hansen idr., 

2000). 

2.3 MATEMATIČNO OKOLJE 

Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo znanje v obliki sporočil. Otroku nudi 

priložnost, da sreča zapise števil in datumov, simbole, grafične prikaze, meritve, 

primere geometrijskih teles in likov, ko jih še ne zmore zapisati sam. Sporočila iz okolja 

otroku pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja 

(Japelj Pavešič, 2001, str. 181). Matematika je tudi del vsakdanjega življenja v vrtcu. 
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Dobro opremljena igralnica v vrtcu nam daje obilo možnosti, da otrok raziskuje, zbira, 

organizira, gradi – vse to so aktivnosti, ki vsebujejo matematično razmišljanje (Hansen 

idr., 2000). Da pa bi bili otroci vsakodnevno še bolj vpeti v matematično okolje, da bi 

se zavedali matematike okoli sebe, bi matematični kotiček vsekakor pripomogel k 

temu. Tako kot na primer glasbeni kotiček, bi lahko v oddelku imeli tudi matematičnega, 

ki bi ponujal različne pripomočke. In poleg tega, da smo že ugotovili, da je matematika 

kot načrtovana dejavnost včasih postavljena na »stranski tir«, bi lahko z matematičnim 

kotičkom to izboljšali in jo nekako približali otrokom. 

V igralnici je najprej treba poiskati in nastaviti na dostopna mesta igrače, kot npr.: 

- vse, kar nastopa v mnogih koščkih: kocke, storži, gumbi, plastični žebljički, 

sestavljanke, barvice, punčke in avtomobili, več manjših žog; 

- številke: telefoni, ploščice s številkami, plastični denar, družabne igre ipd.; 

- vse, iz česar naredimo makete, načrte, gradimo, sestavljamo; od kock do mivke 

v peskovniku; 

- igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje; lopate, lončki, modelčki, 

tehtnice, metri, vrvi (Japelj Pavešič, 2001). 

Spodbudno okolje v vrtcu dopolnjujejo sporočila na stenah igralnice: ure, koledarji, 

plakati s številkami, načrti, grafični prikazi ter različni plakati z razpredelnicami. 

Vzgojiteljica matematično okolje prilagaja in spreminja glede na potrebe in zanimanja 

otrok. Zamenja plakate, če se nanje otrok ne odziva, zamenja igrače na najbolj 

dostopne police. Prav tako dodaja zahtevnejše sestavljanke in knjige na dostopnejša 

mesta. Ko opremlja okolje, mesta igrač, če se da, označi z napisi in simboli (Japelj 

Pavešič, 2001). Tudi v Montessori vrtcih je okolje bistvenega pomena. Otrok se uči na 

različne načine in naloga vzgojitelja ni, da mu informacije preda, ampak da pripravlja 

in prilagaja okolje (Tourosgottesman, 2017).   

V vrtcu Reggio Emilia pa so prostori zasnovani malo drugače. Veliko je stekla, 

prevladujejo bele stene in posledično je zato tudi veliko svetlobe. Omenimo lahko, da 

je v vrtcu veliko ogledal – ob steni, visijo s stropa, v obliki piramid, nekatera so 

ukrivljena …, in omogočajo, da otrok raziskuje samega sebe ter se opazuje v različnih 

položajih. Razgiban prostor je razdeljen na kotičke. Vsak del igralnice je dobro 

izkoriščen, tako da je spalnica otrok pogosto nad kotički. Med prostori, ki so posebni v 

tem modelu, je treba omeniti še osrednji prostor, ki ga imenujejo piazza – prostor za 

druženje, igro, prijateljevanje in druge dejavnosti. Prostori so vizualizirani in že ob 

vhodu v vrtec je vrsta informacij – dnevni red, slike aktivnosti otrok ob različnih 

dejavnostih … (Devjak idr., 2009). 
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2.4 VLOGA VZGOJITELJA 

Vloga vzgojitelja je pri načrtovanju matematičnih dejavnosti zelo pomembna. Ni dovolj 

le to, da določi cilj, h kateremu teži, in dejavnost, s katero želi uresničiti zastavljen cilj. 

Prisotnih je še veliko pomembnih dejavnikov, ki jih mora upoštevati in so prav tako 

pomembni za realizacijo ciljev. V Kurikulumu za vrtce (1999) med pomembnejše 

elemente načrtovanja uvrščajo sledeče: 

- Iskanje zveze med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma. 

- Opazovanje razvoja otroka in odločanje o stopnji zahtevnosti dejavnosti, ki jih 

ponujajo posameznemu otroku. 

- Opazovanje otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem trenutku, glede na 

njegov razvoj in njegovo zanimanje, pomagajo razširiti matematično znanje.  

- Veliko pogovora z otroki, kjer lahko mimogrede uporabljajo matematične izraze, 

opišejo možen način reševanja problema, štejejo ipd. 

- Sprejemanje otrokovih napak kot priložnost za napredovanje otroka. 

- Omogočanje otroku, da sam spozna, kdaj je rešitev ali premislek napačen in 

ustvarjanje situacije, v kateri otrok pride do pravilne rešitve. 

- Seznanjanje s postopki preverjanja rešitve in s kriteriji, ki odločajo o njeni 

smiselnosti. 

- Spodbujanje otroka k opravljanju zahtevnejših nalog, ki jih je potrebno razdeliti 

med seboj. 

- Omogočanje otroku, da predmete prijema in spoznava v igri preden jim 

nadenejo imena. 

- Omogočanje otroku, da opazuje in posluša odrasle pri glasnem štetju, merjenju 

in ostalih matematičnih opravilih. 

- Dajanje pohval otroku ob uspešni rešitvi problema in vsakem individualnem 

napredku. 

- Povezovanje s starši in izmenjava informacij o otrokovem napredku.  

Pomembna vloga vzgojitelja je skrb, da je oddelek dovolj in dobro opremljen z 

materialom, kar omogoča razvijanje temeljnih matematičnih vsebin (Hansen idr., 

2000). Vloga vzgojitelja je tudi skrb, da so dejavnosti načrtovane, in da izbira ustrezne 

vsebine, oblike in metode dela (Opis poklica – vzgojitelj predšolskih otrok, 2016). 

Zapisuje si informacije o otrokovem napredku in delu v oddelku, ter se trudi za 

izboljšanje pedagoškega procesa. Vloga vzgojitelja je tudi sodelovanje s starši, 

strokovnjaki in strokovnemu timu vrtca, kot tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Torej, odgovoren je za izvajanje pedagoškega procesa z otroki, pripravo materiala in 

učnega gradiva, ki se uporablja pri delu z otroki (Bebić, 2008).  
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Japelj Pavešič (2001) v Priročniku h Kurikulu za vrtce dodaja, da mora vzgojitelj pri 

načrtovanju dejavnosti, in sploh pri učenju matematike v vrtcu, upoštevati nekatere 

pomembne zakonitosti, ki veljajo za to področje. 

- Matematika je za otroka naporna, ker ob njej misli. Zato lahko učinkovito 

sodeluje v matematični dejavnosti le kratek čas. Otrok v vrtcu ni sposoben ostati 

zbran dlje kot nekaj minut v mlajši starostni skupini in morda do pol ure v starejši 

skupini. 

- Ker matematika zahteva mnogo koncentracije, vzgojitelj načrtuje dejavnost 

tako, da je lahko tudi sam popolnoma zbran ves čas trajanja dejavnosti. 

Nedokončana matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni 

odgovori na matematična vprašanja lahko otroka zmedejo.  

- Matematika je izrazito vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je 

individualen. V času pripravljenih dejavnosti ta običajno ni mogoč, zato vzgojitelj 

izkoristi zanj vmesni čas. 

- Otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase. 

- Ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, da je matematika potrebna za vsakdanje 

življenje. 

- Matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in doma, ne zato, 

ker jo bo potreboval nekoč kasneje. 

- Opazovanja vzgojitelju omogočijo določiti težavnost za načrtovanje 

matematičnih dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko 

spremlja njegov napredek iz dneva v dan. 

Večina sodobnih kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojiteljice kot opazovalke. 

Že M. Montessori (1990, str. 50) je bila prepričana, da mora biti vzgojiteljica predvsem 

opazovalka, biti mora bolj pasivna kot aktivna. V pristopu Reggio Emilia vzgojiteljice 

niso vezane na predpisane metode poučevanja, ampak so zlasti opazovalke in 

interpretatorke problemskih situacij. Vzgojiteljice morajo biti občutljive, razmišljajoče in 

kritične, dobro morajo poznati otroke in imeti sposobnost komunikacije s starši, jih 

poslušati ter se od njih tudi učiti (Malguzzi, 1993, str. 63, v Batistič Zorec, 2013).  

Tako kot drugi pedagoški delavci so tudi vzgojitelji postavljeni pred številne poklicne 

izzive. Od vzgojiteljev se danes pričakuje kakovostno delo z otroki ter tudi sodelovanje 

s starši in družbeno skupnostjo. V delu z naslovom Kompetentni vzgojitelji 21. stoletja, 

objavljenim v Pedagoških standardih, ISSA (2011, str. 14), je navedeno: »vloga 

vzgojiteljev in učiteljev je, otroku zagotoviti podporo, da bi odrasel v odgovornega člana 

družbe, razvil občutek empatije in občutljivost za potrebe drugih ter tudi odprtost do 

različnosti, razvil veščine, potrebne za oblikovanje in izražanje svojega mnenja in 

stališč, in da bi z upoštevanjem poslušal in bil strpen do mnenj, različnih od njegovih, 

ter razvil sposobnost za nenasilno reševanje sporov« (Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014).  
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Vzgojitelj v vrtcu ni le vzgojitelj, ampak je njegova vloga sestavljena še iz nekaterih 

drugih področij, za katera mora biti vzgojitelj usposobljen. Torej, vzgojitelj v vrtcu mora 

biti tudi (Bean-Mellinger, 2017): 

- Organizator: načrtuje vsakodnevni pedagoški proces, pripravlja dejavnosti, 

kotičke v igralnici, ureja igralnico – tako mize, stole, kot tudi oglasne deske in 

stene. 

- Inštruktor: vloga vzgojitelja ni le, da izvaja pedagoški proces, ampak pripravlja 

otroke tudi za prvi razred in življenje nasploh. Poznati mora različne učne 

metode in oblike dela ter poznati vsakega otroka posebej. 

- Mora znati postaviti pravila v igralnici, ker le tako lahko pedagoški proces dobro 

poteka. Sposoben mora biti ohranjati red in disciplino v igralnici.  

- »Medicinska sestra«: med igranjem v igralnici ali na igrišču lahko slej ko prej 

pride do poškodbe oziroma le blagega udarca. Mora pa tudi prepoznati slabo 

počutje otrok oziroma bolezen.  

- Povezovalec: znati mora sodelovati z drugimi vzgojitelji, tudi osnovnošolskimi 

učitelji, lokalno skupnostjo in starši.  

3 UČENJE IN POUČEVANJE MATEMATIKE V VRTCU 

3.1 RAZLIČNI KONCEPTI IN TEORIJE O UČENJU MATEMATIKE 

Na področju poučevanja matematike obstaja kar nekaj različnih konceptov in teorij. Na 

tem mestu bomo predstavili le nekatere, ki so za nas aktualni z raziskovalnega vidika. 

Človekov razvoj je v prvih dveh letih osredotočen po eni strani na telesni razvoj, po 

drugi strani pa na razvoj nekaterih osnovnih duševnih funkcij, kot so zaznavanje 

(percepcija), motorika in morda še govor. Piaget je eden tistih psihologov, ki je kljub 

temu, da je priznaval neprekinjenost človekovega duševnega razvoja, stalno trdil, da 

se ta odvija v določenih stadijih (Horvat in Magajna, 1989). 

Piaget je veliko informacij o miselnem razvoju otrok dobil iz opazovanja treh svojih 

otrok pri spontanih aktivnostih. Govori o štirih dejavnikih razvoja, in sicer o dednosti 

(dozorevanju), izkušnjah, socialni transmisiji in uravnoteženju (ekvilibraciji). Dednost v 

njegovi teoriji določa časovni urnik, po katerem se na periodnih točkah otrokovega 

odraščanja odpirajo nove razvojne zmožnosti, in jih poimenuje kot nujni pogoj, da lahko 

ob ustreznih spodbudah iz okolja otrok usvoji določeno miselno sposobnost. Med 

izkušnjami Piaget loči fizične in logično-matematične izkušnje. Prve otrok pridobiva 

direktno in spontano pri raziskovanju ter manipuliranju z objekti v okolju, pri tem pa 

pridobiva znanje o njihovih značilnostih. Logično-matematične izkušnje se nanašajo 

na akcije z objekti, preko katerih otrok pridobiva sintetična izkustva, ki ga oddaljujejo 

od konkretnega (Batistič Zorec, 2003). 
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Bruner je opredelil potek razvoja matematičnih pojmov pri otroku. Novejše raziskave 

kažejo, da so bolj kot zaporedje reprezentacij pomembne relacije med 

reprezentacijami določenega matematičnega pojma (Chapman, 2010).  Bruner je za 

razliko od Piageta trdil, da lahko kogarkoli, ne glede na starost, naučimo karkoli, a v 

smiselnih mejah in mu vsebino predstavimo na njemu primeren način. Iz tega 

razmišljanja je izpeljal različne reprezentacije istega pojma. Razlikuje tri stopnje pri 

učenju matematičnih pojmov: enaktivno, ikonično in simbolično stopnjo. 

Enaktivna reprezentacija – je reprezentacija preteklega dogodka z namišljenimi ali 

dejanskimi motoričnimi odzivi (Bruner, 1961, po Lipovec, 2013, str. 32). 

Ikonična reprezentacija – omogoča povzemanje dogodkov s selektivno organizacijo in 

z naknadno transformacijo dražljajev/podob (Bruner, 1961, po Lipovec, 2013, str. 32). 

Simbolna reprezentacija – se nanaša na reprezentacijo (izpeljanih) pojmov v 

simbolnem svetu (Bruner, 1961, po Lipovec, 2013, str. 32). 

 

 Enaktivna Ikonična Simbolna 

Seštevanje 

             

2+1=3 

    Slika 1: Prikaz stopenj po Brunerju 

 

Na podlagi Piagetevega dela je Dienes (1960) oblikoval štiri načela, ki igrajo 

pomembno vlogo pri oblikovanju matematičnih pojmov: načelo dinamičnosti (pomeni 

prehajanje med različnimi reprezentacijami izbranega pojma), načelo konstrukcije 

(izhaja iz načela konstruktivizma, ki zagovarja aktivno vlogo učenca pri oblikovanju 

pojmov), predstavna spremenljivost (matematične ideje predstavljamo s konkretnimi, 

grafičnimi in simbolnimi reprezentacijami) in konceptualna spremenljivost 

(poenostavljeno pomeni večdimenzionalnost izbranega pojma) (Lawton, 2006). S 

pomočjo teh načel bi vzgojitelji lahko spodbujali otroke h kakovostni matematični 

izkušnji (Sriraman in D. English, 2005). 

Stopnje, ki jih je opredelil Bruner, pa je Dienes opredelil znotraj načela predstavne 

spremenljivosti. V procesu poučevanja in učenja matematike pogosto razumemo 

prehajanje med konkretnimi, grafičnimi in simbolnimi reprezentacijami kot nekaj 

naravnega, spontanega. Nemalokrat pozabimo, da zunanje reprezentacije potrebujejo 

razlago, interpretacijo, v kateri so udeleženi tako otroci kot tudi vzgojitelji (Hodnik 

Čadež, 2013). 

Med konkretne reprezentacije štejemo uporabo konkretnega materiala oziroma vse 

reči, ki jih uporablja otrok kot pripomoček pri igri oziroma poučevanju matematike. 

Primer nestrukturiranega materiala za pomoč pri štetju so npr. kamenčki, jabolka, 

žetoni. Pomen konkretnega materiala poudarimo v začetni fazi poučevanja o 

določenem matematičnem pojmu. Pomembno vlogo pri osmišljanju konkretnega 
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materiala pa ima vzgojitelj, saj sam konkretni material ne zagotavlja izkušenj, kot tudi 

ne vsebuje matematike, ampak ga osmislimo šele s svojimi mislimi, ki pa jih, kot že 

rečeno, pomaga usmerjati tudi vzgojitelj (Hodnik Čadež, 2003).  

Grafične reprezentacije so v matematiki precej zastopane pri ponazarjanju 

matematičnih idej. Matematične grafične reprezentacije se med seboj razlikujejo po 

domiselnosti, izvirnosti ter korektnosti. Nekatere so celo matematično vprašljive in 

didaktično neustrezne. Predstavljajo nekakšen most med konkretnimi reprezentacijami 

in reprezentacijami z matematičnimi simboli. Heedens (1986, v Hodnik Čadež, 2003) 

je most, ki vodi od konkretnega proti abstraktnemu, predstavil kot most grafičnih 

reprezentacij, ki so bodisi semikonkretne bodisi semiabstraktne. 

 

Konkretna 

reprezentacija 

Semikonkretna 

reprezentacija 

Semiabstraktna 

reprezentacija 

Simbolna 

reprezentacija 

  

 3 

 

 

Slika 2: Prikaz vrst reprezentacij po Heedens (1986, v Hodnik Čadež, 2003) 

 

Simbolna reprezentacija – reprezentacije z matematičnimi simboli – pri poučevanju 

matematike moramo najprej čas in pozornost posvetiti konkretni in slikovni ravni, 

preden preidemo na simbolno raven. Vendar pa to vedno ni mogoče, saj so določeni 

matematični pojmi, ki jih ni mogoče konkretno predstaviti (npr. neskončno, velika 

števila, premice …) (prav tam).  

Otroke že od vsega začetka navajamo, da ob neki dejavnosti pripovedujejo, kaj delajo 

oziroma, da ob delu s slikovnim materialom pripovedujejo o situaciji, ki jo neka slika 

predstavlja (Hodnik Čadež, 2001). 

Pri učenju matematičnih pojmov je v današnjem času pomembno, da se znanje ne 

prenaša z vzgojitelja ali starša na otroka, ampak si mora vsak otrok graditi svoje 

znanje. Vendar to ne pomeni, da je otrok pri učenju matematičnih pojmov prepuščen 

samemu sebi. Še vedno je tu vzgojitelj ali so starši, ki ga z ustreznimi pristopi vodijo in 

spodbujajo, ter ga postavljajo v aktivno vlogo učenja. 

V otroškem učenju pojmov obstajata dve poti, in sicer:  

- samostojno oblikovanje (odkrivanje) pojmov, ki dajejo veliko pozornost 

spreminjanju obstoječih, še posebej napačnih pojmovanj;  

- pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih, predvsem na podlagi besednih 

razlag, kar pa poteka na dva načina: kot poučevanje s primeri in kot poučevanje 

pojmov preko definicij oziroma po deduktivni poti. 
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Pri učenju in poučevanju matematike je ena od ved tudi razvijanje teorij o učenju 

geometrije, pri kateri proces abstrahiranja poteka na specifične načine. V nadaljevanju 

bomo predstavili nekatere teorije o pridobivanju geometrijskih pojmov. Zelo pomemben 

predstavnik razvoja geometrijskih pojmov je Van Hiele, didaktik matematike z 

Nizozemske. 

Van Hielova teorija geometrijskega mišljenja opisuje različne ravni razumevanja, skozi 

katere otroci napredujejo pri učenju geometrije. V nadaljevanju bomo predstavili le prve 

tri stopnje. 

Stopnje razumevanja geometrije so (Van de Walle idr., 2013): 

 

Slika 3: Van Hielove stopnje razumevanja geometrije (Van de Walle idr., 2013) 

Na sliki 3 smo predstavili vse stopnje, ki jih je opredelil Van Hiele, podrobneje pa bomo 

predstavili vizualno, analitično in abstraktno stopnjo, ki so aktualne tudi v predšolski 

vzgoji in zgodnjem učenju geometrije. 

Stopnja 0 – vizualna stopnja: 

Na tej stopnji so v središču otrokovega mišljenja individualne oblike, ki jih otrok 

razvršča glede na njihov celosten videz. Otroci preprosto rečejo »to je krog«, brez 

vsakega nadaljnjega razmišljanja. Na tej stopnji prepozna oblike posameznih 

geometrijskih likov, kot so trikotnik, krog in kvadrat, ter te oblike uporablja za 

opisovanje ostalih oblik. Kvadrat se zdi otroku drugačen od pravokotnika in romb 

drugačen od paralelograma. Na tej stopnji gleda na oblike samo vizualno in ne 

razmišlja o njihovih lastnostih ter verjame, da nekaj temelji na podlagi enega samega 

primera. 

Stopnja 1 – analitična stopnja: 

Na tej stopnji postanejo oblike nosilci svojih lastnosti. Predmet misli so skupine oblik, 

ki se jih je otrok naučil ločevati glede na lastnosti. Lastnosti na tej ravni postanejo 

pomembnejše od videza oblik. Otrok razume lastnosti oblik in oblike loči po teh 
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lastnostih, še vedno pa bo na primer trdil, da kvadrat ni pravokotnik. Otrok začne 

opažati številne lastnosti oblik, vendar ne vidi povezave med temi lastnostmi. 

Stopnja 2 – abstraktna stopnja 

Predmet razmišljanja na tej stopnji so geometrijske lastnosti. Učenec spoznava 

odnose med vrstami oblik. Zavedati se začne, da je kvadrat pravokotnik in da ni vsak 

pravokotnik kvadrat, hkrati pa tudi razume, zakaj je kvadrat vrsta pravokotnika. 

Sledita še stopnja 3 – deduktivna stopnja in stopnja 4 – matematična stopnja. 

Za napredovanje med stopnjami poznamo pet faz poučevanja (Van Hiel, 1984; Howse 

in Howse, 2014), kot so:  

- Informacija – otrok se seznani s področjem raziskovanja tako, da uporablja 

material. Na ta način odkriva določene strukture. Naloga vzgojitelja je razlagati 

o materialu in ga približati otroku.  

- Vodeno odkrivanje – otrok se seznani z objekti, iz katerih bo kasneje abstrahiral 

geometrijske pojme. Raziskuje področje z uporabo konkretnega materiala, tako 

da zgiba, meri, išče simetrijo … Vzgojiteljeva vloga je voditi otrokovo aktivnost 

s primernimi nalogami.   

- Razlaga – otrok postane pozoren na mrežo odnosov, jih skuša razložiti z 

besedami, ter se uči zahtevanih izrazov (npr. izraža pojme o lastnosti oblik). 

Vzgojiteljeva naloga je, da vodi otroka v diskusiji o geometrijskih pojmih, 

odnosih, vzorcih … v njihovem lastnem izrazoslovju, nato pa jim poda ustrezno 

matematično terminologijo.  

- Prosto odkrivanje – otrok dobiva vse več zahtevnih nalog, s katerimi raziskuje 

področje na sebi lasten način. Vzgojiteljeva naloga je, da oblikuje naloge tako, 

da otroci lahko poiščejo različne rešitve.   

- Integracija – otrok naredi pregled vsega, kar je spoznal o neki stvari, ter poda 

svoje lastno razumevanje. Vzgojitelj ima vlogo usmerjanja. 

Za učenje in poučevanje matematike poznamo različne teorije in koncepte, ki pa jih je 

potrebno pravilno izbrati za določeno starost otroka. Upoštevati je potrebno tudi 

njihovo predznanje ter dejavnosti prilagoditi glede na predznanje in starost otrok. Za 

uspešno učenje in poučevanje matematike v predšolskem obdobju je potrebno znanje, 

poznavanje različnih teorij in faz poučevanja, ki nam omogočajo lažje in učinkovitejše 

poučevanje matematike. Hkrati pa ob upoštevanju različnih ravni ali faz poučevanja 

olajšamo učenje tudi otrokom, saj se na ta način lažje in hitreje učijo. Teorije učenja 

podajajo okvir za načrtovanje dejavnosti v praksi. Ena zelo pomembnih je tudi 

konstruktivistična teorija, ki v ospredje postavlja otrokovo lastno oblikovanje pojmov. 
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3.2 KRITERIJI DOBRE POUČEVALNE PRAKSE 

Dobra poučevalna praksa je pomembna pri učenju in poučevanju matematike v 

predšolskem obdobju. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj kriterijev dobre 

poučevalne prakse, ki so aktualni za naš primer. 

Dobra poučevalna praksa temelji na grajenju miselnih shem, kar pomeni zagotavljanje 

dinamičnega prepletanja otrokovega znanja in veščin ter vključuje generične modele 

(Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). 

Merila dobre poučevalne prakse so opredeljena z različnimi raziskavami, le redki pa 

so na enem mestu opredelili merila dobre poučevalne prakse. Freudenthal (1973, v 

Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) je opredelil učinkovito poučevanje matematike 

s tremi kognitivnimi kategorijami, in sicer:  

- otrok razume matematiko (njegovo znanje ni mehanično);  

- otrok je nenehno motiviran za učenje;  

- otrok intelektualno napreduje (komunicira pisno in ustno na matematičen način, 

sodeluje v skupini ali vodi skupino pri reševanju problemov …).  

Hejny predstavi učenje matematike na drugačen način. Otrok raziskuje matematiko 

preko sebe in ob tem doživlja zadovoljstvo. Avtor učenje predstavi s pomočjo 

dvanajstih načel, s katerimi se otrok srečuje, jih usvaja in tako pride do želenega 

rezultata (Hejny, 2016). 

V nadaljevanju bomo opisali vseh dvanajst načel, ki so zapisana na spletni strani H-

mat (http://www.h-mat.cz/en/principles). 

12 KLJUČNIH NAČEL: 

1. Gradnja miselne sheme – otroci vedo več, kot smo jih naučili: prvo načelo 

govori o tem, da imamo odrasli in otroci v glavi neko shemo, načrt. Avtor uporabi 

primer, če vemo, koliko oken imamo v hiši. Večina odgovora ne ve na pamet, 

ko pa malo pomislimo in si v glavi zamislimo neko shemo, načrt hiše, bomo 

kmalu prišli do rešitve. Hejnyjeva metoda krepi in povezuje te sheme in sklepa 

splošne vzorce iz njih. 

2. Delo v znanih okoliščinah – učenje skozi ponavljajoče obiske: otroci morajo 

dobro poznati okolje in se v njem dobro počutiti, da jih ne zmotijo neznane stvari 

in da se lahko popolnoma osredotočajo na reševanje nalog. Vsako okolje vpliva 

na otroka drugače (npr. družina, vožnja z avtobusom, stopanje na igrišče …). 

Sistem okolja temelji na upoštevanju različnih učnih stilov otrok in na delovanje 

otrokovega uma. Tako je otrok motiviran za nadaljnje eksperimentiranje. 

3. Medsebojno povezane teme – povezanost matematičnih pojmov: otrokom ne 

predstavljamo izoliranih informacij, temveč so informacije prisotne v znani 

shemi, katero lahko otroci kadarkoli prikličejo. Prav tako matematičnih pojmov 

ne predstavljamo ločeno, ampak upoštevamo različne strategije za njihovo 

http://www.h-mat.cz/en/principles
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reševanje. Otroci sami izberejo, katera strategija jim najbolj ustreza in pri kateri 

se počutijo najbolj naravno. 

4. Spodbujanje otrokovega razmišljanja – spodbujanje otrokovega 

neodvisnega razmišljanja: eden glavnih motivov Hejnyja je bilo kreiranje učnih 

metod, ki bodo otroke varovale pred manipuliranjem skozi življenje. Zaradi tega 

razloga vzgojitelji uporabljajo metode, s katerimi učijo otroke, kako iskati 

razloge, diskutirati in evalvirati znanje, namesto da bi jih učili že 

»pripravljenega« znanja. Otroci se tako naučijo, kaj je dobro zanje, spoštujejo 

drug drugega, se znajo odločati in sprejemajo posledice svojih dejanj. 

5. Prava motivacija – ko «jaz tega ne vem« in »rad bi vedel«: pri Hejnyjevi metodi 

so vsi matematični problemi zastavljeni tako, da otroci preprosto uživajo pri 

reševanju le-teh. Resnična motivacija izhaja iz notranjosti, saj na otroke ne 

vlivajo zunanji dejavniki. Otroci pridejo do rešitve problemov s svojim lastnim 

trudom. Pomembno je, da se otrokom ne odvzame veselja do uspeha, ampak 

se jih spodbuja, npr. v igralnici vsak prejme pohvalo, tudi tisti, ki kasneje pridejo 

do ugotovitve. 

6. Izhajanje iz izkušenj – mi vplivamo na otrokove osebne izkušnje: s situacijami 

vplivamo na tvorjenje otrokove osebne izkušnje: doma s starši, raziskovanje 

sveta pred hišo, z otroki pri igri v peskovniku idr. Gradimo naravne, konkretne 

situacije, ki otrokom koristijo za sklepanje novih ugotovitev. Avtor navede primer 

»šivanja obleke« za kocko, preko česar se otroci avtomatično naučijo koliko 

stranic, oglišč in robov ima kocka, kako izračunati površino … 

7. Zadovoljstvo ob učenju matematike – zadovoljstvo vodi k nadaljnjemu 

učenju: glede na izkušnje je jasno, da je najbolj učinkovita motivacija, ki izvira 

iz otrokovega občutka uspeha in njegovega zadovoljstva ob reševanju nalog. 

Otroci, ki imajo to motivacijo, ne izkusijo t. i. matematične paralize, ki je postala 

znana v tradicionalnih metodah poučevanja. 

8. Osebno znanje – to odtehta prejeto znanje: avtor opiše primer osebnega 

znanja, ko mora šestletnik zgraditi kvadrat s pomočjo paličic, ki jih zlaga. 

Ugotovi, da potrebuje štiri paličice, da sestavi kvadrat. Če želi sestaviti večji 

kvadrat, ugotovi, da potrebuje še štiri dodatne paličice. Na podlagi 

samostojnega znanja lahko otrok sam odkrije formulo za izračun obsega 

kvadrata. 

9. Vloga vzgojitelja – vodenje in spodbujanje diskusije: po Hejnyjevi metodi ne 

gre za to, da vzgojitelj razlaga, otroci pa poslušajo, ampak ima vzgojitelj 

popolnoma drugačno vlogo. Vzgojitelj piše priprave glede na različne stopnje 

težavnosti, tj. probleme z različnimi stopnjami zahtevnosti, da bi ustrezalo vsem 

otrokom v igralnici. 
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10. Učenje iz napak izogibanje nepotrebni anksioznosti: avtor začne s stavkom: 

»Če bi bilo otroku prepovedano pasti, se ne bi nikoli naučil hoditi.« Delati in 

analizirati naše lastne napake tvori bogato izkušnjo, ki nam pomaga razumeti 

znanja, ki smo jih pridobili. Napake uporabimo kot sredstvo za učenje. Pri tej 

metodi spodbujamo otroke, da odkrijejo lastne napake in si skušajo razložiti, 

zakaj in kje so jih naredili. 

11. Primeren izziv – naloge za vsakega otroka na svoji ravni: vzgojitelj izbere 

primeren nivo za vsakega otroka. V učbenikih so predstavljeni problemi, naloge 

po različnih težavnostih. Tako vsi otroci hkrati stremijo k naslednjim izzivom, se 

ne dolgočasijo in nimajo občutka strahu pred neuspehom. 

12. Sodelovanje – pridobivanje znanja skozi pogovor: s Hejnyjevo metodo otrokom 

ni treba čakati, da se bodo rešitve pojavile na tabli. Vsak lahko dela individualno, 

sam išče rešitve in jih potem (če želi) deli z ostalimi otroki ter jim razloži 

postopek, kako je prišel do določene ugotovitve. Lahko pa otroci tudi sodelujejo 

v paru ali v skupinah ter po navadi pridejo do rešitve preko sodelovanja.  
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III EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrskem delu smo raziskovali stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev 

matematike v kurikulumu za vrtce. Namen raziskave je bil, da ugotovimo, kako pogosto 

izvajajo načrtovane matematične dejavnosti, ali vključujejo matematične dejavnosti v 

dejavnosti ostalih področij, kakšna so stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

do uresničevanja ciljev, in ali bi potrebovali dodatna izobraževanja. Na podlagi zgoraj 

opisanih teoretičnih izhodišč bodo v nadaljevanju predstavljeni rezultati.  

5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev vključujejo matematične 

dejavnosti v pedagoški proces? 

 

2. Ali so matematične dejavnosti načrtovane ali jih izvajajo spontano v povezavi 

z drugimi področji? 

 

3. Katera matematična področja so največkrat vključena v pedagoški proces? 

 

4. Ali imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dovolj znanja (didaktičnih in 

strokovnih) za uresničevanje matematičnih ciljev v predšolskem obdobju? 

 

5. Ali bi potrebovali dodatna izobraževanja (strokovna in didaktična) za 

kakovostno izvajanje matematičnih dejavnosti? 

 

6. Ali delovna doba vpliva na razlike v stališčih med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev pri vključevanju matematičnih dejavnosti v pedagoški proces? 

6 METODOLOGIJA 

Raziskava je kvantitativna, uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

6.1 VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni. V raziskavi je sodelovalo 113 strokovnih delavcev, ki so 

zaposleni v različnih vrtcih v Savinjski dolini, od tega sta samo dve osebi moškega 

spola (1,8 %), ostalih 111 (98,2 %) pa je ženskega spola. Zato bomo v nadaljevanju 

uporabili termin vzgojiteljice. Glede na delovno mesto je bilo 66 (58,4 %) vzgojiteljic in 

47 (41,6 %) pomočnic vzgojiteljic. Največ, skoraj polovica anketirancev (46 %) ima 

dokončano fakulteto oziroma visoko šolo, nekaj več kot tretjina (38,1 %) anketirancev 
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pa ima dokončano srednjo šolo. Najmanj anketirancev ima dokončano poklicno šolo 

(4,4 %) in z istim deležem tudi dokončan magisterij ali doktorat. 

 

 

Slika 4: Stopnja končane izobrazbe anketirancev 

Skoraj polovica (49,6 %) strokovnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi, dela v 

oddelkih drugega starostnega obdobja, in nekaj manj kot polovica (40,7 %) dela v 

oddelkih prvega starostnega obdobja. Ostali anketiranci delajo v kombiniranem 

oddelku, ali pa pomagajo v vseh oddelkih. V empirični raziskavi so sodelovali 

zaposleni, stari od 22 do 58 let. Povprečna starost zaposlenih je 39,85 let. Največ (38,1 

%) jih ima od 7 do 18 let delovnih izkušenj, najmanj (8,0 %) pa od 1 do 3 let. Velik 

delež zaposlenih (20,4 %), ki je sodeloval pri raziskavi, ima od 19 do 30 let delovnih 

izkušenj.  

6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), ki smo ga sestavili 

sami. Vprašalnik je sestavljen tako, da se vprašanja navezujejo na raziskovalna 

vprašanja. Večina vprašanj je v obliki zaprtega oziroma izbirnega tipa, tri vprašanja pa 

so odprtega tipa. Zbiranje podatkov je potekalo od januarja do marca 2017. 

Anketne vprašalnike smo razdelili po vrtcih v Savinjski dolini. Pripravili smo točno 

določeno število anketnih vprašalnikov, le-te so razdelile vodje vrtcev (ravnateljice ali 

pomočnice ravnateljic) na aktivu ali kakšnem drugem strokovnem srečanju. 

Razdeljenih je bilo 163 vprašalnikov, vrnjenih pa 113, kar je 69,3 %. 

6.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS in jih bomo predstavili v obliki grafov 

in tabel. Izračunali smo srednje vrednosti, mere razpršenosti in odstotne deleže. Za 

ugotavljanje korelacij smo uporabili hi-kvadratni test in Kullbackov 2Î preizkus. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bomo predstavili po sklopih. Najprej bomo predstavili rezultate o pogostosti 

izvajanja matematičnih dejavnosti ter kakšna so stališča vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev do matematičnega kotička, nato bomo predstavili stališča do uresničevanja 

ciljev matematike, in na koncu še, kaj menijo o svojem znanju za matematično 

področje. Rezultati bodo predstavljeni v tabeli in grafično. 

7.1 NAČRTOVANE MATEMATIČNE DEJAVNOSTI 

V raziskavi smo anketirance spraševali, kako pogosto izvajajo načrtovano 

matematično dejavnost v vrtcu. Približno tretjina (31,9 %) anketirancev je odgovorila, 

da matematično dejavnost izvaja načrtovano le enkrat na teden. Presenetljiv pa je 

rezultat, da kar 23,9 % anketirancev izvaja načrtovano dejavnost kar trikrat na teden. 

Iz tega lahko vidimo, da veliko vzgojiteljic izvaja matematične dejavnosti v povezavi z 

drugimi področji.  

 

Slika 5: Kako pogosto na teden izvajate načrtovano matematično dejavnost v vrtcu? 

Otrok se že zelo zgodaj sreča z matematiko. Že s tem ko našteva, prepoznava barve, 

pozna svoj simbol v vrtcu … Pri načrtovanih dejavnostih pa se lahko usmerimo le na 

eno področje, ali pa področja med seboj povežemo. Zanimalo nas je, s katerega 

področja največkrat načrtujejo matematično dejavnost. Ugotovili smo, da kar 48,7 % 

anketirancev največkrat izvaja načrtovano matematično dejavnost s področja urejanja 

in razvrščanja. To področje je največkrat izvajano tako v prvem kot v drugem 

starostnem obdobju. Merjenje pa je matematično področje, za katerega je kar 45,1 % 

anketirancev odgovorilo, da to področje izvajajo najmanjkrat (tako v prvem kot tudi v 

drugem starostnem obdobju). Ker smo v anketnem vprašalniku zajeli le 5 matematičnih 

področij nas je zanimalo, če izvajajo katero drugo matematično področje, ki ni bilo 

omenjeno. Ugotovili smo, da predvsem v prvem starostnem obdobju velikokrat izvajajo 

dejavnosti, kjer spoznavajo barve (61,1 %) in predloge (na, v, pred, pod – 56,2 %). V 
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drugem starostnem obdobju pa izvajajo tudi simetrijo (46 %), obdelujejo podatke (39 

%), razne zapise v tabelah, grafe, beležijo opazovano (ugotovitve). V obeh starostnih 

obdobjih pa kot matematične dejavnosti ponudijo družabne igre (73,4 %). 

7.2 STALIŠČA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJICE DO 
MATEMATIČNEGA KOTIČKA 

Zanimalo nas je, koliko anketirancev ima dejansko matematični kotiček v svojem 

oddelku. Ugotovili smo, da kar 35,4 % anketirancev v svojem oddelku nima 

matematičnega kotička, 17,7 % pa ga ima. Ker so bili rezultati pričakovani nas je 

zanimalo, kaj je vzrok, da v večini oddelkov ni matematičnega kotička, ali pa je le-ta 

občasni. Dobljene rezultate smo strnili v naslednje vzroke. V 73,4 % primerih je vzrok 

za to prostorska stiska, saj je v oddelkih enostavno premalo prostora, da bi se lahko 

posluževali stalnih kotičkov. Zato imajo nekatere stalne kotičke, veliko pa je takšnih 

(kot tudi matematični), da so le-ti občasni. Pogosto (57,3 %) je vzrok tudi to, da 

matematiko ponujajo ob vsakem koraku, in da je matematika dejansko v vsaki 

dejavnosti, le da je v povezavi z drugimi področji. Navedeno je bilo tudi, da je v tekočem 

letu prednostna naloga drugo področje (13 %); da delajo v prvem starostnem obdobju 

(45,1 %); da o tem niso nikoli razmišljali (16,5 %).  

Kljub temu, da ima le 17,7 % anketirancev stalni matematični kotiček v igralnici nas je 

zanimalo, katere materiale oziroma matematične pripomočke vsebuje, in sicer: 

- naravni in odpadni material (kostanj, kartonasti tulci, zamaški); 

- matematične didaktične igre in ročno narejene igre (sestavljanke, spomin); 

- meter – merjenje velikosti; 

- učno (magnetna) tablo (oblike, barve); 

- lesene kocke; 

- žoge in barvne kroglice; 

- geometrijske like, škarje, ravnila, šablone z liki; 

- presipni material (pesek, mivka) – lončki, žlice; 

- pripomočke za nizanje; 

- konstruktorje; 

- računalnik, tipkovnico, blagajno; 

- predloge z matematičnimi nalogami, delovne liste.  
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7.3 STALIŠČA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC  

Raziskovali smo predvsem stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede področja 

matematike v predšolskem obdobju. Področje matematike smo razdelili na pet 

sklopov: na izvajanje matematičnih dejavnosti, na vlogo vzgojiteljice, na matematične 

materiale, na kurikulum za vrtce ter odziv otrok na matematično dejavnost. Rezultati 

bodo predstavljeni po sklopih. 

Tabela 1: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na izvajanje matematičnih dejavnosti v 
vrtcu 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinjam 
se 

Se 
popolnom
a strinjam 

Pri načrtovanju matematičnih 
dejavnosti si pomagam s 
Kurikulumu za vrtce. 

0% 0% 0,9 % 50,4 % 48,7 % 

Izvajam predlagane matematične 
dejavnosti iz Kurikuluma. 

0,9 % 5,3 % 4,4 % 69,0 % 20,4 % 

Izvajam matematične dejavnosti, ki 
jih sestavim sam/-a. 

0 % 0,9 % 5,3 % 74,3 % 19,5 % 

Matematiko v vrtcu izvajam v dnevni 
rutini. 

0 % 0,9 % 4,4 % 57,5 % 37,2 % 

Matematične dejavnosti izvajam v 
manjši skupini otrok ali individualno. 

0,9 % 4,4 % 9,7 % 61,1 % 23,9 % 

Matematične dejavnosti izvajam 
krajši čas, kot dejavnosti drugih 
področij. 

7,1 % 42,5 % 11,5 % 31,0 % 8,0 % 

Matematične dejavnosti izvajam v 
povezavi z drugimi področji 
kurikuluma. 

0 % 0 % 0 % 54,0 % 46,0 % 

Matematično dejavnost izvajam na 
konkretnem nivoju. 

0 % 3,5 % 13,3 % 50,4 % 32,7 % 

Matematično dejavnost izvajam 
preko družabnih iger. 

0 % 7,1 % 2,7 % 61,1 % 29,2 % 

Pomembno je, da se otrok v vrtcu 
nauči matematičnih simbolov za 
števila. 

11,5 % 29,2 % 15,9 % 30,1 % 13,3 % 

Za uresničevanje matematičnih 
ciljev otroci rešujejo delovne liste z 
nalogami. 

19,5 % 38,9 % 12,4 % 26,5 % 2,7 % 

Pri učenju matematike je najbolj 
pomembna konkretna izkušnja. 

1,8 % 3,5 % 0 % 52,2 % 42,5 % 

Bolj kot poimenovanje geometrijskih 
teles je pomembna konkretna 
izkušnja. 

0,9 % 7,1 % 8,0 % 45,1 % 38,9 % 

 

Pri prvem sklopu vprašanj, kjer smo se osredotočili na izvajanje matematičnih 

dejavnosti, so bili odgovori anketirancev zelo enotni. Pri trditvi, da si pri načrtovanju 

pomagajo s Kurikulumu za vrtce, jih je kar večina (99,1 %) odgovorila s strinjam se 

oziroma se popolnoma strinjam. To nam pove, da res večina anketirancev uporablja 
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Kurikulum za vrtce. V tabeli lahko vidimo, da večina uporablja predlagane dejavnosti 

iz kurikuluma kot tudi, da jih sestavijo sami. Matematika je povsod, predvsem pa v 

dnevni rutini. Nekateri se tega ne zavedajo, vendar v tabeli lahko vidimo, da anketiranci 

(94,7 %) matematiko izvajajo v dnevni rutini. Otroci se z matematiko v dnevni rutini 

srečajo že ob samem prihodu v vrtec (simboli v garderobi, napisi njihovih imen, 

pogovori ob obuvanju desnega in levega copata), tudi pri prikazovanju prisotnosti otrok 

v vrtcu in spremljanju vremena na koledarju (Japelj Pavešič, 2001). Matematične 

dejavnosti lahko izvajamo na različne načine. Prvič, dejavnosti lahko izvajamo z vsemi 

otroki na enkrat, v manjši skupini ali pa individualno. Odgovori so pokazali, da se 

večina (85 %) strinja s tem, da matematične dejavnosti izvajajo v manjših skupinah ali 

pa celo individualno. Drugič, lahko jih izvajamo v povezavi z drugimi področji, s tem se 

strinjajo kar vsi anketiranci. Tretjič, preko družabnih iger, s tem se zopet strinja večina 

(90,3 %). Je pa matematično področje mogoče zahtevnejše kot so preostala področja, 

oziroma se ga vzgojiteljice ne poslužujejo tako pogosto kot ostalih. To nam pokaže 

tudi odgovor na trditev »matematične dejavnosti izvajam krajši čas, kot dejavnosti 

drugih področij«, saj se s tem strinja tretjina (31 %) anketirancev. Vendar pa se več kot 

tretjina (42,5 %) s tem ne strinja, kar pomeni, da se vsakemu področju posvetijo enako 

dolgo. Otroci se v vrtcu naučijo veliko različnih simbolov. Naučijo pa se tudi simbolov 

za števila, vendar se to ne zdi pomembno kar 40,7 % anketirancem. Prav tako se več 

kot polovica (58,4 %) ne strinjam s tem, da bi za uresničevanje matematičnih ciljev 

uporabljali delovne liste. Ko izvajajo matematično dejavnost, le-to izvajajo na 

konkretnem nivoju (83,1 % - se strinja/se popolnoma strinja), kajti konkretna izkušnja 

je pomembna. Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni dejavnosti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj. Za otroka smiselno učenje izhaja iz njegovih 

predhodnih izkušenj ter možnosti povezovanja novih izkušenj s starimi. Njegova 

izkušnja mora biti konkretna, oprijemljiva, dojemljiva čutilom in dosegljiva njegovemu 

delovanju, saj se otrokom konkretna izkušnja mnogo trajneje vtisne v spomin kot 

kakršnokoli drugačno učenje. To še posebno velja za mlajše otroke (Garvas, 2010). 

Prav tako pa se jim zdi pomembnejša konkretna izkušnja, kot poimenovanje 

geometrijskih teles. Kot smo že omenili so odgovori zelo enotni, prav tako tudi ne 

prihaja do razlik med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, kot tudi delovna 

doba ne vpliva na odgovore. 
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Tabela 2: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na vlogo vzgojiteljice v vrtcu 

 Sploh 

se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Se ne 

morem 

odločiti 

Strinjam 

se 

Se 

popolnoma 

strinjam 

V pogovoru z otrokom uporabljam 

matematične izraze. 

2,7 % 8,0 % 8,0 % 64,6 % 16,8 % 

Matematične dejavnosti povezujem 

z ostalimi področji. 

0 % 0 % 0,9 % 63,7 % 35,4 % 

Poznam ustrezne matematične 

vsebine, oblike in metode dela. 

0 % 2,7 % 9,7 % 67,3 % 20,4 % 

Za izvajanje matematičnih 

dejavnosti imam dovolj didaktičnega 

in strokovnega znanja. 

0 % 5,3 % 17,7 % 56,6 % 20,4 % 

Otroku omogočam, da doživlja 

matematiko kot prijetno izkušnjo. 

0,9 % 0 % 1,8 % 54,0 % 43,4 % 

Opazujem otroka pri igri in se v 

primernem trenutku vključim z 

matematičnimi nalogami. 

0 % 2,7 % 6,2 % 66,4 % 24,8 % 

Otrokom pripravljam spodbudno 

matematično okolje. 

0 % 1,8 % 1,8 % 69,9 % 26,5 % 

Skrbim, da so otrokom matematične 

dejavnosti v veselje. 

0 % 0 % 0,9 % 61,1 % 38,1 % 

Posamezne matematične pojme 

vpeljujem glede na zanimanje in 

razvoj otrok. 

0 % 0,9 % 3,5 % 70,8 % 24,8 % 

Ob uspešni otrokovi rešitvi 

matematičnega problema pokažem 

otroku svoje veselje, ga pohvalim. 

0 % 0 % 3,5 % 42,5 % 54,0 % 

Pri načrtovanju si pomagam s 

primeri praks, ki so objavljene na 

spletu. 

1,8 % 16,8 % 17,7 % 52,2 % 11,5 % 

Ponudim probleme različne stopnje 

zahtevnosti, da ustreza vsem 

otrokom v igralnici. 

0 % 0,9 % 5,3 % 63,7 % 30,1 % 

Spodbujam otroke, da odkrijejo 

lastne napake in si skušajo razložiti, 

zakaj in kje so jih naredili. 

0,9 % 0 % 10,6 % 66,4 % 22,1 % 

Otrokom ne vsiljujem svojih strategij 

reševanja problemov. 

0 % 0,9 % 7,1 % 63,7 % 28,3 % 
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V tem sklopu vprašanj smo se osredotočili na vlogo vzgojiteljice in tudi v tem delu so 

odgovori zelo enotni. Pri načrtovani dejavnosti, in prav tako v dnevni rutini, lahko v 

pogovoru z otrokom uporabljamo matematične izraze, in tako je prisotna matematika, 

ne da bi se otrok tega zavedal. S to trditvijo se strinja večina (81,4 %). Da lahko 

dejavnost korektno izpeljemo, mora vzgojitelj poznati ustrezne vsebine, metode in 

oblike dela; tudi pri tej trditvi je odgovor pričakovan in z njim se strinja večina 

anketirancev (87,7 %). Večina (96,4 %) se strinja, da je potrebno pripraviti spodbudno 

matematično okolje, hkrati pa otroku omogočiti, da doživlja matematiko kot prijetno 

izkušnjo, in da so jim matematične dejavnosti v veselje. Vloga vzgojitelja ni pomembna 

le pri načrtovanih dejavnostih, temveč je pomembno tudi zaradi tega, da vzgojitelj 

otroke dobro opazuje in jim v primernem trenutku ponudi matematično nalogo (s tem 

se strinja kar 91,2 % anketirancev). Vzgojitelj mora spremljati zanimanje in razvoj 

otroka, ter temu primerno tudi ponuditi naloge – različno zahtevne naloge. Pomemben 

dejavnik, ne samo pri matematiki, ampak na vseh področjih, je pohvala. Kar 96,5 % 

anketirancev se strinja, da je ob uspešni rešitvi potrebno otroka pohvaliti. Opravljen je 

bil preizkus korelacije, pri katerem smo ugotovili, da razlik med odgovori vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic ni, prav tako tudi delovna doba ne vpliva na odgovore.  

Tabela 3: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na materiale za matematiko v vrtcu 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinjam 
se 

Se 
popolnoma 

strinjam 

V vrtcu imamo matematične 
didaktične igre. 

0 % 0,9 % 4,4 % 55,8 % 38,9 % 

V igralnici imam dovolj 
matematičnega materiala. 

0,9 % 22,1 % 16,8 % 45,1 % 15,0 % 

Naša igralnica je matematično 
opremljena (ura, števila na steni, 
grafični prikazi, ipd.). 

0,9 % 23,0 % 
 

17,7 % 47,8 % 
 

10,6 % 

Mesta igrač (police, škatle) so 
označena z napisi in simboli. 

3,5 % 
 

22,1 % 
 

8,8 % 53,1 % 
 

12,4 % 

Naravni  material (storži, listje …) 
lahko uporabim kot matematični 
učni material. 

0,9 % 
 

1,8 % 
 

2,7 % 
 

44,2 % 
 

50,4 % 

Obleko in obutev otrok uporabljam 
kot  matematični učni materiala. 

0,9 % 
 

3,5 % 
 

7,1 % 
 

50,4 % 
 

38,1 % 

Objekte v naši okolici uporabljam 
kot matematični učni material. 

0,9 % 1,8 % 4,4 % 
 

54,9 % 38,1 % 

Otroci imajo svoj simbol v 
garderobi, v predalu … 

0,9 % 
 

3,5 % 
 

4,4 % 44,2 % 46,9 % 

Odpadke uporabljam za 
matematični učni material. 

0,9 % 
 

3,5 % 
 

10,6 % 
 

49,6 % 
 

35,4 % 

Prst, pesek, voda, sneg … 
uporabljam kot matematični učni 
material. 

0 % 2,7 % 
 

6,2 % 
 

47,8 % 
 

43,4 % 

 

Če želimo matematične dejavnosti kvalitetno izvajati, potrebujemo za to tudi ustrezen 

material in primerno opremljeno igralnico. Večina (94,7 %) ima v vrtcu matematične 

didaktične igre. Vendar pa to še ne pomeni, da imajo dovolj ustreznega matematičnega 
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materiala, in kar 22,1 % anketirancev nima dovolj materiala. Tudi opremljenost 

igralnice je pomembna za matematično učenje, vendar lahko vidimo, da kar 23,0 % 

anketirancev nima matematično opremljene igralnice, niti mesta igrač nimajo 

označena z ustreznimi napisi in simboli (22,1 %). Večina anketirancev se strinja, da 

kot matematični učni material lahko uporabljamo naravni material, obleko in obutev, 

objekte v okolici, odpadke ter prst, pesek, vodo, sneg … Matematika je prisotna že v 

dnevni rutini in to lahko vidimo tudi po tem, da imajo otroci vsak svoj simbol v garderobi 

in na omari. Tudi za ta sklop vprašanj je bil opravljen preizkus korelacij in ugotovili smo, 

da ne prihaja do razlik pri odgovorih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic; 

prav tako delovna doba ne vpliva na odgovore. 

Tabela 4: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na kurikulum za vrtce 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinjam 

se 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Cilji v Kurikulumu za vrtce so jasno 
zapisani. 

0 % 1,8 % 7,1 % 67,3 % 23,9 % 

V kurikulumu so napisani uporabni 
primeri dejavnosti za otroke glede 
na njihovo starost. 

0 % 3,5 % 14,2 % 62,8 % 19,5 % 

Kurikulum vsebuje prilagoditvene 
dejavnosti za otroke s posebnimi 
potrebami. 

7,1 % 29,2 % 35,4 % 23,9 % 
 

4,4 % 

V kurikulumu so jasno napisane 
vloge vzgojitelja pri matematični 
dejavnosti. 

0,9 % 6,2 % 23,9 % 59,3 % 
 

9,7 % 

V kurikulumu je dobro opisano (s 
primeri) kvalitetno matematično 
učno okolje. 

0,9 % 13,3 % 36,3 % 44,2 % 
 

5,3 % 

V kurikulumu so matematični cilji 
sistematično urejeni (od konkretnih 
k abstraktnih). 

0 % 12,4 % 28,3 % 54,9 % 
 

4,4 % 

Kurikulum mi je v veliko pomoč pri 
izvajanju matematičnih dejavnosti 
v vrtcu. 

0 % 5,3 % 21,2 % 59,3 % 
 

14,2 % 

 

V tem sklopu vprašanj smo se osredotočili na stališča vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic glede na kurikulum za vrtce. Večina, kar 91,2 % anketirancev se strinja, da 

so cilji v Kurikulumu za vrtce jasno zapisani. Kurikulum za vrtce vsebuje primere 

dejavnosti za otroke glede na njihovo starost. Kar 82,3 % anketirancev se strinja, da 

so ti primeri uporabni. Pri trditvi »kurikulum vsebuje prilagoditvene dejavnosti za otroke 

s posebnim potrebam« prihaja do različnih mnenj, kar je predstavljeno v spodnji tabeli. 
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Tabela 5: Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede prilagoditvenih dejavnosti za 
otroke s posebnimi potrebami v kurikulumu za vrtce 

 

PRILAGODITVENE DEJAVNOSTI 

Skupaj 

SPLOH SE 

NE 

STRINJAM 

NE 

STRINJAM 

SE 

SE NE 

MOREM 

ODLOČITI 

STRINJAM 

SE 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

DELOVNO MESTO VZGOJITELJ N 8 22 24 10 2 66 

%  12,1% 33,3% 36,4% 15,2% 3,0% 100,0% 

POMOČNIK VZGOJITELJA N 0 11 16 17 3 47 

%  0,0% 23,4% 34,0% 36,2% 6,4% 100,0% 

Skupaj N 8 33 40 27 5 113 

% 7,1% 29,2% 35,4% 23,9% 4,4% 100,0% 

Legenda: N – število odgovorov, % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(2Î=15,266; g=4; α=0,004). S tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se v osnovni 

množici med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pojavljajo razlike glede 

prilagoditvenih dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami v kurikulumu za vrtce. 

Lahko vidimo, da se skoraj polovica (45,4 %) vzgojiteljic ne strinja/sploh se ne strinja 

s trditvijo »kurikulum vsebuje prilagoditvene dejavnosti za otroke s posebnimi 

potrebami«, medtem ko se s to trditvijo ne strinja le 23,4 % pomočnic vzgojiteljic.  

Pri ostalih trditvah so odgovori zopet enotni, kar pomeni, da se večina vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic strinja s trditvami, da so vloge vzgojitelja pri matematični 

dejavnosti jasno napisane, da je dobro opisano kvalitetno matematično učno okolje, 

da so matematični cilji sistematično urejeni (od konkretnih k abstraktnim) in da jim je 

kurikulum v veliko pomoč pri izvajanju matematičnih dejavnosti v vrtcu. Za vse trditve 

je bil opravljen preizkus korelacije, vendar rezultat ni pokazal razlik. 
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Tabela 6: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na otrokov odziv na matematično 
dejavnost 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinjam 
se 

Se 
popolnom
a strinjam 

Otroci radi posegajo po materialih, 
ki spodbujajo matematično 
mišljenje. 

0 % 0 % 4,4 % 69,0 % 26,5 % 

Otroci imajo radi matematične 
izzive. 

0,9 % 3,5 % 7,1 % 61,1 % 27,4 % 

Matematika je za otroka naporna, 
ker ob njej misli. 

16,8 % 52,2 % 7,1 % 22,1 % 1,8 % 

Otrok ima veselje z velikimi števili in 
ugibanjem. 

0 % 4,4 % 21,2 % 67,3 % 7,1 % 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju geometrijskih dejavnosti. 

0 % 4,4 % 11,5 % 75,2 % 8,8 % 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz števil in 
štetja. 

0 % 4,4 % 6,2 % 75,2 % 14,2 % 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz urejanja in 
razvrščanja. 

0 % 0 % 5,3 % 73,5 % 21,2 % 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz merjenja. 

0 % 3,5 % 15,9 % 62,8 % 17,7 % 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz področja 
vzorci. 

0 % 6,2 % 13,3 % 64,6 % 15,9 % 

Otroci sodelujejo pri načrtovanih 
matematičnih dejavnostih. 

0 % 7,1 % 12,4 % 62,8 % 17,7 % 

Otroci so v naravi bolj motivirani za 
matematične dejavnosti 
(opazovanje, primerjanje, merjenje). 

0,9 % 0,9 % 8,8 % 53,1 % 36,3 % 

Otroci pridejo do rešitve problemov 
s svojim lastnim trudom. 

0 % 6,2 % 8,8 % 62,8 % 22,1 % 

 

Pri stališčih vzgojiteljic in pomočnicah vzgojiteljic glede na otrokov odziv na 

matematično dejavnost so mnenja zopet zelo enotna. Kar 95,5 % anketirancev se 

strinja, da otroci radi posegajo po materialih, ki spodbujajo matematično mišljenje in 

88,5 % da imajo otroci radi matematične izzive. V večini primerov se anketiranci 

strinjajo tudi s tem, da ima otrok veselje z velikimi števili in z ugibanjem, da pokaže 

zanimanje za izvajanje geometrijskih dejavnosti, za dejavnosti, povezane s števili in 

štetjem, za urejanje in razvrščanje, merjenje in področje vzorcev. Večina se jih strinja 

tudi s tem, da otroci sodelujejo pri načrtovanih matematičnih dejavnostih in da otroci 

pridejo do rešitve problemov s svojim lastnim trudom. In kar 89,4 % se strinja s tem, 

da so otroci v naravi bolj motivirani za matematične dejavnosti, le 1,8 % se jih s tem 

ne strinja. Delovna doba na mnenje anketirancev ne vpliva. Tudi v tem sklopu vprašanj 

smo opravili preizkus korelacij. S testom smo ugotovili, da le pri trditvi »matematika je 

za otroka naporna, ker ob njej misli« ugotovimo statistično pomembne razlike, kar je 

predstavljeno v spodnji tabeli. Pri ostalih trditvah smo ugotovili, da razlik ni.  
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Tabela 7: Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede na stališče, če je matematika 
naporna za otroka 

 

MATEMATIKA NAPORNA ZA OTROKA 

Skupaj 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

NE STRINJAM 

SE 

SE NE MOREM 

ODLOČITI 

STRINJAM 

SE 

SE POPOLNOMA 

STRINJAM 

DELOVNO 

MESTO 

VZGOJITELJ N 15 35 4 11 1 66 

%  22,7% 53,0% 6,1% 16,7% 1,5% 100,0% 

POMOČNIK VZGOJITELJA N 4 24 4 14 1 47 

%  8,5% 51,1% 8,5% 29,8% 2,1% 100,0% 

Skupaj N 19 59 8 25 2 113 

%  16,8% 52,2% 7,1% 22,1% 1,8% 100,0% 

Legenda: N – število odgovorov, % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2Î=5,997; g=4; α=0,199). Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ni razlik. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. S trditvijo »matematika je za 

otroka naporna, ker ob njej misli« se ne strinja/se popolnoma ne strinja kar 75,7 % 

vzgojiteljic in le malo več kot polovica (59,6 %) pomočnic vzgojiteljic. Medtem ko se s 

to trditvijo strinja/se popolnoma strinja le 18,2 % vzgojiteljic in 31,9 % pomočnic 

vzgojiteljic.  

7.4 STROKOVNO IN DIDAKTIČNO ZNANJE S PODROČJA MATEMATIKE 

Anketirance smo spraševali, kje so pridobili največ strokovnega in didaktičnega znanja 

s področja matematike. Noben rezultat ne izstopa, temveč so tri področja 

enakovredna. Torej, približno tretjina anketirancev je največ strokovnega in 

didaktičnega znanja pridobila preko študija (31,0 %), približno tretjina z dodatnim 

izobraževanjem (31,0 %), in prav tako tudi s samoizobraževanjem (31.9 %). 
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Slika 6: Kje ste pridobili največ strokovnega in didaktičnega znanja? 

Tabela 8: Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede na to, kje so pridobile največ 
strokovnega in didaktičnega znanja 

 

PRIDOBLJENO ZNANJE 

Skupaj 

PREKO 

ŠTUDIJA 

Z DODATNIM 

IZOBRAŽEVANJEM 

S 

SAMOIZOBRAŽEVANJEM 

JIH NISEM 

PRIDOBIL DRUGO 

DELOVNO MESTO VZGOJITELJ N 24 20 18 3 1 66 

%  36,4% 30,3% 27,3% 4,5% 1,5% 100,0% 

POMOČNIK VZGOJITELJA N 11 15 18 2 1 47 

%  23,4% 31,9% 38,3% 4,3% 2,1% 100,0% 

Skupaj N 35 35 36 5 2 113 

%  31,0% 31,0% 31,9% 4,4% 1,8% 100,0% 

Legenda: N – število odgovorov, % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2Î=2,654; g=4; α=0,617). Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic razlik ni, 

vendar podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Čeprav je dobra tretjina 

(36,4 %) vzgojiteljic največ strokovnega in didaktičnega znanja pridobila preko študija, 

je nekoliko več (38,3 %) pomočnic s samoizobraževanjem. Prav tako je približno 

tretjina (30,3 %) vzgojiteljic in približno tretjina (31,9 %) pomočnic največ znanja 

pridobila z dodatnim izobraževanjem. 
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31%
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izobraževanjem 

31%

S samoizobraževanjem
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Tabela 9: Prikaz razlik za pridobljeno znanje glede na delovno dobo 

 

PRIDOBLJENO ZNANJE 

Skupaj 

PREKO 

ŠTUDIJA 

Z DODATNIM 

IZOBRAŽEVANJEM S SAMOIZOBRAŽEVANJEM 

JIH NISEM 

PRIDOBIL DRUGO 

DELOVNA DOBA 1 - 3 N 7 0 0 2 0 9 

%  77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 100,0% 

4 - 6 N 6 4 5 1 0 16 

%  37,5% 25,0% 31,3% 6,3% 0,0% 100,0% 

7 - 18 N 11 13 15 2 2 43 

%  25,6% 30,2% 34,9% 4,7% 4,7% 100,0% 

19 - 30 N 9 7 7 0 0 23 

%  39,1% 30,4% 30,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

NAD 30 N 2 11 9 0 0 22 

%  9,1% 50,0% 40,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj N 35 35 36 5 2 113 

%  31,0% 31,0% 31,9% 4,4% 1,8% 100,0% 

Legenda: N – število odgovorov, % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2Î=35,828; g=16; α=0,003). Med anketiranci, glede na delovno dobo, razlik ni. 

Rezultati so pokazali, da je skoraj večina (77,8 %) tista, ki ima 1-3 let delovne dobe, 

anketiranci s 4-6 let delovne dobe (37,5 %), ter anketiranci z več kot 30 let delovne 

dobe (39,1%), največ znanja pridobila preko študija. Pri anketirancih s 7-18 let delovne 

dobe jih je največ (34,9 %) pridobilo s samoizobraževanjem. Ob tem smo ugotovili, da 

zaposleni, ki že imajo nekaj izkušenj, še vedno želijo izboljšati svoje znanje s 

samoizobraževanjem. Tisti, ki so študij šele zaključili in tisti, ki imajo že dolgo delovno 

dobo, se ne poslužujejo samoizobraževanj. 

Zanimalo nas je, ali bi potrebovali dodatna izobraževanja za kakovostno izvajanje 

matematičnih dejavnosti. Ugotovili smo, da bi večina (71 %) potrebovala dodatna 

izobraževanja, če bi želeli kakovostno izvajati matematične dejavnosti, in le majhen 

delež (14 %) dodatnih izobraževanj ne potrebuje.  

 



Govek, K. (2017). Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na 
področju matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

36 
 

 

Slika 7: Ali bi potrebovali dodatna izobraževanja za kakovostno izvajanje matematičnih dejavnosti? 

S tem podatkom lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje, da kljub temu, da so 

pridobili veliko strokovnega in didaktičnega znanja, še vedno potrebujejo dodatna 

izobraževanja. Iz tega lahko sklepamo, da anketiranci nimajo dovolj didaktičnega in 

strokovnega znanja za kakovostno izvajanje matematičnih dejavnosti. 

7.5 POVZETEK UGOTOVITEV 

V nadaljevanju bomo opisali povzetek ugotovitev. Na vsako raziskovalno vprašanje 

bomo posebej odgovorili. 

R1: Kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev vključujejo matematične 

dejavnosti v pedagoški proces? 

Z analizo odgovorov smo ugotovili, da je področje matematike redkeje vključeno v 

pedagoški proces kot ostala kurikularna področja. Sicer nas je presenetil odgovor, da 

nekateri (24 %) matematično dejavnost izvajajo kar trikrat na teden, vendar pa so ostali 

odgovori pokazali, da matematiko ne izvajajo prav pogosto – 32 % anketirancev je 

odgovorilo, da jo izvajajo le enkrat na teden in 15 % anketirancev je odgovorilo, da ne 

vsak teden oziroma je bil odgovor drugo.  

Anketiranci iščejo razloge, zakaj je matematika včasih postavljena na stranski tir, in za 

to je v 73,4 % razlog prostorska stiska. Kar 57,3 % anketirancev je odgovorilo, da je 

razlog to, da matematiko ponujajo ob vsakem koraku in je dejansko pri vsaki 

dejavnosti. 13 % anketirancev pa je odgovorilo, da matematika v tem letu ni prednostna 

naloga in je zato manjkrat vključena v pedagoški proces. Zato je tudi zelo majhen delež 

(17,7 %) anketirancev potrdilo, da imajo v igralnici matematični kotiček, saj ga 35,4 % 

anketirancev nima, ostali pa ga ponudijo le občasno.  

R2: Ali so matematične dejavnosti načrtovane ali jih izvajajo spontano v 

povezavi z drugimi področji? 

Glede na odgovore smo prišli do zaključka, da matematiko še vedno raje in pogosteje 

izvajajo v povezavi z drugimi področji, in ne kot primarno področje. To nam je pokazal 

odgovor na trditev »matematične dejavnosti izvajam v povezavi z drugimi področji 

DA
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Se ne morem odločiti
15%
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kakovostno izvajanje matematičnih 
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kurikuluma«, saj se s to trditvijo strinjajo oziroma se popolnoma strinjajo kar vsi 

anketiranci. To nam pokaže tudi trditev »matematično dejavnost izvajam preko 

družabnih iger«, saj se s to trditvijo strinja 61,1 % anketirancev in se popolnoma strinja 

29,2 % anketirancev. Torej, matematične dejavnosti so večkrat izvajane kot spontana 

dejavnost v povezavi z drugimi področji, kot pa načrtovana dejavnost. 

R3: Katera matematična področja so največkrat vključena v pedagoški proces? 

Anketiranci največkrat (48,7 %) izvajajo dejavnosti s področja urejanja in razvrščanja. 

To področje je izpostavljeno tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju. Iz 

rezultatov je bilo mogoče ugotoviti tudi, da je predvsem v prvem starostnem obdobju 

velikokrat izvajano področje barv (61,1 %) in področje, kjer spoznavajo predloge (na, 

v, pred, pod – 56,2 %), kljub temu da to nista izključno matematični vsebini. Medtem 

ko v drugem starostnem obdobju izvajajo dejavnosti simetrije (46 %), obdelujejo 

podatke (39 %), razne zapise v tabelah, grafe, beležijo opazovano (ugotovitve).  

Ugotovili smo, da se vzgojitelji pogosteje poslužujejo tistih področij, ki niso zahtevna 

za otroke, in prav tako niso zahtevna za samo pripravo dejavnosti. Za tista področja, 

za katere je potrebnih več priprav in znanja vzgojitelja (na primer merjenje, geometrija 

…), pa so izvajana manjkrat. 

R4: Ali imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dovolj znanja (didaktičnih in 

strokovnih) za uresničevanje matematičnih ciljev v predšolskem obdobju? 

Anketiranci, glede na odgovore, nimajo dovolj didaktičnih in strokovnih znanj za 

uresničevanje matematičnih ciljev v predšolskem obdobju. To smo ugotovili iz 

rezultatov, ki so pokazali, da bi večina (71 %) anketirancev potrebovala dodatna 

izobraževanja s področja matematike. 

R5: Ali bi potrebovali dodatna izobraževanja (strokovna in didaktična) za 

kakovostno izvajanje matematičnih dejavnosti? 

Odgovori so pokazali, da je veliko anketirancev dobilo matematično znanje s pomočjo 

dodatnih izobraževanjem (31 %), ali s samoizobraževanjem (32 %). Vendar pa kljub 

temu še vedno potrebujejo dodatna izobraževanja (71 %).  

R6: Ali delovna doba vpliva na razlike v stališčih med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev pri vključevanju matematičnih dejavnosti v pedagoški proces? 

V raziskavi smo primerjali odgovore vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in ugotovili, da 

so odgovori zelo enotni. Kot je prikazano v empiričnem delu, je le pri dveh trditvah 

prišlo do razlik v stališčih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Vendar pa 

kljub temu ne prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih glede na delovno 

dobo. 

Čeprav v naši raziskavi ne prihaja do statistično pomembnih razlik, tega vseeno ne 

moremo posplošiti, kajti več kot imaš delovne dobe, več imaš izkušenj, in že s tem bi 

lahko prišlo do različnih mnenj. Vendar, glede na naše podatke, delovna doba ne vpliva 

na razlike v stališčih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
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8 SKLEP 

V teoretičnem delu smo ugotovili, da je Kurikulum za vrtce primerljiv s sistemom v 

skandinavskih deželah. Tako kot v Sloveniji, tudi na Danskem, Finskem in Švedskem 

poznajo različne oblike predšolske vzgoje, ki pa so podobne slovenskim. 

Primerjali smo tudi izobraževanja za poklic vzgojitelja in ugotovili, da je tako kot v 

Sloveniji, tudi na Finskem in Švedskem za poklic vzgojitelja zahtevana izobrazba na 

prvi bolonjski stopnji, nekateri pa imajo dokončan študij na drugi bolonjski stopnji 

(Slovenija in Finska), medtem ko imajo na Danskem končano višjo ali visoko šolo. 

Podobno je tudi v Ameriki, na Norveškem in v Švici, kjer je potrebna diploma iz 

predšolske vzgoje. Za delo pomočnika vzgojitelja pa je dovolj srednješolska izobrazba. 

Predstavili smo tudi različne koncepte in teorije o učenju matematike ter ugotovili, da 

je pomembno, da te teorije vzgojitelji v vrtcu upoštevajo in jih znajo uporabiti pri učenju 

in poučevanju matematike v predšolskem obdobju. Predstavljene so Brunerjeve in 

Dienesove stopnje o učenju matematičnih pojmov, ter Van Hielova teorija 

geometrijskega mišljenja. Upoštevanju teh stopenj lahko vsekakor olajša učenje in 

poučevanje matematike v predšolskem obdobju. Te stopnje pa je potrebno prilagoditi 

starosti in predznanju otrok, kajti le tako je lahko poučevanje uspešno.  

V zadnjem delu teoretičnega dela smo se osredotočili na kriterije dobre poučevalne 

prakse, ki pa so tudi pomembni pri učenju in poučevanju matematike. Merila dobre 

poučevalne prakse so opredeljena z različnimi raziskavami; ugotovili smo, da je 

pomembno, da otrok razume matematiko in vsekakor, da je motiviran za učenje 

oziroma poučevanje. Dobro poučevalno prakso pa Hejny predstavi skozi 12 ključnih 

načel in tako učenje matematike predstavi na drugačen način. Ugotovili smo, da ob 

upoštevanju Hejnyjevih načel, lahko govorimo tudi o dobri poučevalni praksi. 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti stanje oziroma kakšna so stališča vzgojiteljev do 

uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike. Ugotovili smo, da je 

strokovnim delavcem sam kurikulum dobro poznan, da ga uporabljajo v praksi; prav 

tako uporabljajo dejavnosti, ki so zapisane v njem. 

Dobljeni rezultati kažejo, da si strokovni delavci sicer prizadevajo, da bi matematične 

dejavnosti vključili v pedagoški proces, vendar pa obstaja veliko dejavnikov, ki jim to 

na nek način onemogočajo. Že v prvem delu smo ugotovili, da je matematika sicer 

vključena v dejavnosti, vendar je le-ta pogosteje vključena spontano v povezavi z 

ostalimi področji, kot pa samostojna dejavnost. Namen naše raziskave je bil, da bi 

ugotovili stanje in stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja do uresničevanja ciljev 

matematike v kurikulu za vrtce. Nekatere, že samo misel na matematiko odvrne od 

izvajanja matematičnih dejavnosti, vendar se ne zavedajo, da je matematika preprosto 

področje, ki je otrokom zanimivo in ne preveč zahtevno, kot mislijo nekateri. 

Matematične dejavnosti lahko izvajamo na preprost in enostaven način, potrebno je le 

strokovno in didaktično znanje, ter ideje za izvajanje dejavnosti. Prav tako lahko 

omenimo, da je za izvajanje pomembno poznati različne teorije in koncepte učenja in 

poučevanja, saj si na ta način olajšamo delo in otroci uspešneje napredujejo v 

razumevanju matematičnih pojmov.   
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Ugotovili smo, da poleg tega, da so matematične dejavnosti redko izvajane, v večini 

primerov izvajajo dejavnosti zgolj nekaterih področij – področje urejanja in razvrščanja 

je največkrat vključeno, nato pa področje barve in predlogi (v, na, pred …). Ugotovili 

smo, da so to tista področja, s katerimi se srečujemo vsakodnevno; so vključena v 

dnevni rutini in so preprosta za izvajanje. Ostala matematična področja (števila in 

štetje, vzorci, geometrija in merjenje)  izvajajo le občasno, ali pa jih sploh ne izvajajo. 

Vsakodnevno pa imajo otroci na voljo družabne igre oziroma v času proste igre, le-te 

si vzamejo sami, ali pa jim jih ponudijo vzgojiteljice oziroma pomočnice vzgojiteljic.  

Prav tako želimo, da bi se v igralnicah večkrat ponudil matematični kotiček, vsaj 

občasno, ali še bolje, kot stalni kotiček. Iz rezultatov lahko vidimo, da je največkrat 

razlog za to prostorska stiska. S tem problemom se srečuje precej vrtcev. Tega 

problema sicer vzgojitelji sami ne morejo rešiti, vendar pa bi mogoče kakšen drugi 

kotiček poskusili zamenjati z matematičnim (vsaj za nekaj časa) nato pa bi opazovali 

odzive otrok. Kot smo pisali v teoriji, je za učenje matematike pomembno matematično 

okolje oziroma spodbudno okolje v vrtcu in k temu lahko pripomorejo različna sporočila 

na stenah igralnice (ure, koledarji, plakati s številkami …). V raziskavi smo povzeli še, 

da vzgojitelji nimajo dovolj ustreznega materiala. V kolikor je želja vzgojitelja za 

pripravo matematičnega kotička, tudi ustrezni material ne sme biti problem. Ponudimo 

lahko odpadni in naravni material ali pa pripomočke pripravimo kar sami. 

Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice smo razdelili v pet sklopov. V prvem 

sklopu smo se osredotočili na stališča glede izvajanja matematičnih dejavnosti. 

Odgovori so bili zelo enotni, z večino trditev so se anketiranci strinjali. Samo izvajanje 

matematičnih dejavnosti jim, glede na odgovore, ni tuje. V pomoč jim je kurikulum, in 

prav tako dejavnosti zapisane v njem, nekateri pa dejavnosti sestavijo tudi sami. Vedo, 

da je matematika v dnevni rutini in da jo je potrebno tudi na ta način približati otrokom. 

V drugem sklopu, kjer smo se osredotočili na vlogo vzgojitelja pri izvajanju 

matematičnih dejavnosti, so bili odgovori zopet zelo enotni. Anketiranci vedo, da je 

vloga vzgojitelja zelo pomembna in da je ključnega pomena pristop pri dejavnosti. Kot 

prvo sta potrebna znanje ter poznavanje ustreznih metod in oblik dela. Pripraviti 

moramo spodbudno učno okolje in vsebine vpeljevati glede na zanimanje otrok – ob 

pravem času ponuditi primerno dejavnost. Tudi med prosto igro moramo otroke 

opazovati in jim glede na zanimanje ponuditi matematične pripomočke, ali pa kar 

dejavnost. Otroci morajo probleme reševati sami, mi jih le usmerjamo in jim 

pomagamo, ko je to potrebno. Pomembna je vloga vzgojitelja, da zna ob pravem času 

pristopiti k otroku in mu ponuditi ustrezen material. V javnih vrtcih, kjer se uporablja 

kurikulum za vrtce, je pomembno tudi to, da vzgojitelj pozna metode in oblike dela, 

medtem ko v pristopu Reggio Emilia vzgojitelj ni vezan na predpisane oblike dela. V 

naši raziskavi smo se osredotočili le na vlogo ob uporabi kurikuluma za vrtce in 

ugotovili, da anketiranci poznajo ustrezne metode in oblike dela. 

V tretjem sklopu smo se osredotočili na stališča glede matematičnega materiala. V tem 

delu smo ugotovili, da je v vseh vrtcih matematičnega materiala premalo, ali pa ga 

sploh nimajo, in da v večini primerov uporabljajo odpadni in naravni material. Z 

magistrsko nalogo želimo tudi poudariti pomanjkanje matematičnega materiala v vrtcih 

in spodbuditi vrtce k nakupu le-tega. Kot smo že omenili, je za kakovostno izvajanje, 
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tako matematičnih kot tudi drugih dejavnosti, pomembno spodbudno okolje, za kar pa 

je potreben ustrezen material.  

V četrtem sklopu smo se osredotočili na stališča glede kurikuluma za vrtce. V tem delu 

ni bilo ugotovljenih nobenih posebnosti in odgovori so bili zopet enotni. Pri petem 

sklopu vprašanj, kjer so nas zanimala stališča glede na otrokov odziv, pa smo ugotovili, 

da kljub temu, da matematika sicer ni prav pogosto izvajana v vrtcih, nekateri otroci 

vseeno radi posegajo po matematičnem materialu in pokažejo zanimanje za 

matematične dejavnosti. Predlagamo, da se tam kljub temu izvaja več matematičnih 

dejavnosti, da bi bili vzgojitelji pozorni na zanimanje otrok in se temu tudi prilagodili. 

Pomembno je zanimanje otrok in predvsem, kakšen je njihov odziv na dejavnost. 

V zadnjem delu, kjer nas je zanimalo, kje so pridobili največ strokovnega znanja, smo 

ugotovili, da je približno enak delež anketirancev pridobil znanje ali preko študija, s 

samoizobraževanjem ali z dodatnim izobraževanjem. Zelo majhen delež pa je tistih, ki 

znanja niso pridobili. Kljub temu pa smo ugotovili, da anketiranci še vedno želijo več 

znanja in imajo željo po dodatnem matematičnem znanju. Poti do poklica vzgojitelja je 

v današnjem času več. In na različne načine, kot prideš do poklica, različno je tudi 

znanje. Prav tako za poklic pomočnika vzgojitelja. Nekateri to pridobijo v štirih letih 

srednješolske izobrazbe, spet drugi v enem letu poklicne prekvalifikacije. In če že 

primerjamo ti dve poti, lahko primerjamo tudi pridobljeno znanje. Dlje časa kot se 

izobražuješ, več znanja pridobiš. Seveda pa sta kasneje pomembna tudi 

samoizobraževanje in obiskovanje dodatnih izobraževanj. Predlagamo, da bi bilo na 

voljo več izobraževanj na temo matematike, saj bi s tem dosegli tudi to, da bi bila 

matematika pogosteje izvajana v pedagoškem procesu vrtca. 
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10 PRILOGA: Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 

Sem Karin Govek, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Stališča vzgojiteljev 

do uresničevanja ciljev Kurikuluma na področju matematike želim raziskati 

uresničevanje ciljev Kurikuluma za vrtce, so izvajane dejavnosti načrtovane ali 

spontane, izvajajo predlagane dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce, katera področja so 

največkrat vključena in kakšna je vloga vzgojitelja. Prosim Vas, da mi pomagate pri 

izvedbi raziskave, in sicer tako, da izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen 

in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. Zbrane podatke bom uporabila zgolj v 

raziskovalne namene.  

Za vašo pripravljenost sodelovati in ponuditi pomoč se Vam vnaprej najlepše 

zahvaljujem ter Vam želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

S spoštovanjem, 

Karin Govek 

1. Spol    M      Ž 

 

2. Starost  _____ 

 

3. Delovno mesto: 

a) Vzgojitelj 

b) Pomočnik vzgojitelja 

 

4. Stopnja izobrazbe: 

a) Dokončana poklicna šola 

b) Dokončana srednja šola 

c) Dokončana višja poklicna šola 

č) Dokončana fakulteta, visoka šola 

d) Dokončan magisterij ali doktorat 

 

5. Delovna doba:  

a) 1 – 3 let 

b) 4 – 6 let 

c) 7 – 18 let 

č) 19 – 30 let 

d) 31 – 40 let 

 

6. V katerem starostnem oddelku trenutno delate? 

a) Prvo starostno obdobje 

b) Drugo starostno obdobje 

c) Kombiniran oddelek 
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č) Drugo: _______________________ 

 

7. Kako pogosto na teden izvajate načrtovano matematično dejavnost v 

vrtcu? 

a) 1x na teden 

b) 2x na teden 

c) 3x na teden ali več 

č) Ne vsak teden 

d) Drugo: ________________________ 

8. S katerega področja največkrat načrtujete matematično dejavnost? 

Razvrsti od 1 do 5 (1 - največkrat in 5 - najmanjkrat) 

 

Števila in štetje  

Geometrija  

Urejanje, razvrščanje  

Merjenje  

Vzorci  

 

 

9. Katere matematične vsebine, ki zgoraj niso omenjene, še izvajate? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________ 

 

10. Imate v igralnici matematični kotiček?  

a) Da 

b) Ne 

c) Občasno 

 

Če NE, zakaj ne? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

 

11. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, navedite, katere materiale 

oziroma matematične pripomočke vsebuje vaš matematični kotiček. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________ 
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12. Zapisane trditve se navezujejo na IZVAJANJE matematičnih dejavnosti v 

vrtcu. Obkrožite.  

TRDITEV OBKROŽITE 

Pri načrtovanju matematičnih 
dejavnosti si pomagam s 
Kurikulumu za vrtce. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Izvajam predlagane 
matematične dejavnosti iz 
Kurikuluma. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Izvajam matematične 
dejavnosti, ki jih sestavim 
sam/-a. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematiko v vrtcu izvajam v 
dnevni rutini. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematične dejavnosti 
izvajam v manjši skupini otrok 
ali individualno. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematične dejavnosti 
izvajam krajši čas, kot 
dejavnosti drugih področij. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematične dejavnosti 
izvajam v povezavi z drugimi 
področji kurikuluma. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematično dejavnost 
izvajam na konkretnem nivoju. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematično dejavnost 
izvajam preko družabnih iger. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Pomembno je, da se otrok v 
vrtcu nauči matematičnih 
simbolov za števila. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Za uresničevanje 
matematičnih ciljev otroci 
rešujejo delovne liste z 
nalogami. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 
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Pri učenju matematike je 
najbolj pomembna konkretna 
izkušnja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Bolj kot poimenovanje 
geometrijskih teles je 
pomembna konkretna 
izkušnja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

 

13. Zapisane trditve se navezujejo na VLOGO VZGOJITELJA v vrtcu. 

Obkrožite.  

TRDITEV OBKROŽITE 

V pogovoru z otrokom 
uporabljam matematične 
izraze. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematične dejavnosti 
povezujem z ostalimi področji. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Poznam ustrezne 
matematične vsebine, oblike in 
metode dela. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Za izvajanje matematičnih 
dejavnosti imam dovolj 
didaktičnega in strokovnega 
znanja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otroku omogočam, da doživlja 
matematiko kot prijetno 
izkušnjo. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Opazujem otroka pri igri in se 
v primernem trenutku vključim 
z matematičnimi nalogami. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrokom pripravljam 
spodbudno matematično 
okolje. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Skrbim, da so otrokom 
matematične dejavnosti v 
veselje. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Posamezne matematične 
pojme vpeljujem glede na 
zanimanje in razvoj otrok. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 
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Ob uspešni otrokovi rešitvi 
matematičnega problema 
pokažem otroku svoje veselje, 
ga pohvalim. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Pri načrtovanju si pomagam s 
primeri praks, ki so objavljene 
na spletu. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Ponudim probleme različne 
stopnje zahtevnosti, da 
ustreza vsem otrokom v 
igralnici. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Spodbujam otroke, da 
odkrijejo lastne napake in si 
skušajo razložiti, zakaj in kje 
so jih naredili. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrokom ne vsiljujem svojih 
strategij reševanja problemov. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

 

14. Zapisane trditve se navezujejo na MATERIALE v vrtcu za matematiko. 

Obkrožite. 

TRDITEV OBKROŽITE 

V vrtcu imamo matematične 
didaktične igre. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

V igralnici imam dovolj 
matematičnega materiala. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Naša igralnica je matematično 
opremljena (ura, števila na 
steni, grafični prikazi, ipd.). 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Mesta igrač (police, škatle) so 
označena z napisi in simboli. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Naravni  material (storži, listje 
…) lahko uporabim kot 
matematični učni material. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Obleko in obutev otrok 
uporabljam kot  matematični 
učni materiala. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 
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Objekte v naši okolici 
uporabljam kot matematični 
učni material. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otroci imajo svoj simbol v 
garderobi, v predalu … 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Odpadke uporabljam za 
matematični učni material. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Prst, pesek, voda, sneg … 
uporabljam kot matematični 
učni material. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

 

15. Zapisane trditve se navezujejo na KURIKULUM ZA VRTCE. Obkrožite. 

TRDITEV OBKROŽITE 

Cilji v Kurikulumu za vrtce so jasno 
zapisani. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

V kurikulumu so napisani uporabni 
primeri dejavnosti za otroke glede na 
njihovo starost. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Kurikulum vsebuje  prilagoditvene 
dejavnosti za otroke s posebnimi 
potrebami. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

V kurikulumu so jasno napisane vloge 
vzgojitelja pri matematični dejavnosti. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

V kurikulumu je dobro opisano (s 
primeri) kvalitetno matematično učno 
okolje. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

V kurikulumu so matematični cilji 
sistematično urejeni (od konkretnih k 
abstraktnih). 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 
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odloči
ti 

Kurikulum mi je v  veliko pomoč pri 
izvajanju matematičnih dejavnosti v 
vrtcu. 

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Ne 
strinj
am 
se 

Se ne 
more
m 
odloči
ti 

 
Strinj
am 
se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

16. Zapisane trditve se navezujejo na OTROKOV ODZIV na matematično 

dejavnost. Obkrožite. 

TRDITEV OBKROŽITE 

Otroci radi posegajo po 
materialih, ki spodbujajo 
matematično mišljenje. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otroci imajo radi matematične 
izzive. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Matematika je za otroka 
naporna, ker ob njej misli. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok ima veselje z velikimi 
števili in ugibanjem. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju geometrijskih 
dejavnosti. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz števil in 
štetja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz urejanja 
in razvrščanja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz 
merjenja. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otrok pokaže zanimanje pri 
izvajanju dejavnosti iz 
področja vzorci. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otroci sodelujejo pri 
načrtovanih matematičnih 
dejavnostih. 

    
Strinj
am se 

Se 
popolno
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Sploh 
se ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Se ne 
morem 
odločiti 

ma 
strinjam 

Otroci so v naravi bolj 
motivirani za matematične 
dejavnosti (opazovanje, 
primerjanje, merjenje). 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

Otroci pridejo do rešitve 
problemov s svojim lastnim 
trudom. 

 
Sploh 
se ne 
strinjam 

 
Ne 
strinjam 
se 

 
Se ne 
morem 
odločiti 

 
Strinj
am se 

Se 
popolno
ma 
strinjam 

 

17. Kje ste pridobili največ strokovnega in didaktičnega znanja s področja 

matematike? 

a) Preko študija 

b) Z dodatnim izobraževanjem  

c) S samoizobraževanjem 

č) Jih nisem pridobil 

d) Drugo: _______________________________ 

 

 

18. Ali bi potrebovali dodatna izobraževanja za kakovostno izvajanje 

matematičnih dejavnosti? 

a) Da 

b) Ne 

c) Se ne morem odločiti 

 

 


