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Povzetek 

V diplomskem delu so predstavljena različna teoretična izhodišča s področja 

inteligentnosti. Podrobneje je predstavljena Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti, 

njena izhodišča, kritike in uporabnost v vrtcih. 

Empirični del diplomskega dela se nanaša na raziskovanje in analizo strokovnih podlag za 

delo v vrtcu (Kurikulum za vrtce in mesečna priprava na vzgojno delo) ter prepoznavanje 

Gardnerjevih mnogoterih inteligentnostih v ciljih in dejavnostih. En mesec sem v skupini 

otrok, starih od 3 do 4 leta, opazovala spontane oz. nenačrtovane dejavnosti med dnevno 

rutino in prosto igro in poskušala ugotoviti kako se v vzgojnem delu kažejo Gardnerjeve 

inteligentnosti. 

Rezultati so pokazali, da v Kurikulu za vrtce najdemo vseh osem Gardnerjevih 

inteligentnosti, da so prepletene med seboj in zajete v vseh šestih področjih dejavnosti. Iz 

pridobljenih podatkov ni mogoče sklepati, da sta v vrtcu jezikovna in logično-matematična 

inteligentnost zastopani v večji meri kot ostale inteligentnosti, kar kritiki očitajo šoli. V 

mesečni načrt vzgojnega dela so zajete prav vse inteligentnosti. Tudi načrtovane 

dejavnosti, dnevna rutina in prosta igra so v mojih opazovanjih zajemale vseh šest področij 

dejavnosti in spodbujanje razvoja vseh osmih  inteligentnosti. 

 

Ključne besede: inteligentnost, teorije inteligentnosti, Gardnerjeva teorija mnogoterih 

inteligentnosti, spodbujanje razvoja inteligentnosti, načrtovane dejavnosti, dnevna rutina, 

prosta igra  



 
 

 
 

Abstract 

In the thesis various theoretical baselines from the field of intelligence are presented. In 

more detail I presented Gardner's theory of multiple intelligences, its bases, criticism and 

application in preschool education. 

The empirical part of the thesis deals with research and analysis of literature ("Curriculum 

for preschool" and monthly preparation for educational work) and recognizing Gardner's 

multiple intelligences in its goals and activities. For one month I observed a group of 

children age 3 to 4 years at spontaneous or unplanned activities, such as daily routine and 

free play, and tried to ascertain how Gardner's intelligences are exhibited in preschool 

education.  

The results showed that in the "Curriculum for preschool" we find all eight of Gardner's 

intelligences and that they are intertwined with each other and included in all six fields of 

activity. From the obtained data, it cannot be concluded that in preschool there is more 

representation for language and logical-mathematical intelligence than for other 

intelligences, what is believed by the critics of current educational system. It can also be 

concluded, that all intelligences are included in the monthly plan of educational work. 

Even planned activities, daily routines and free play, by my observations, cover all six 

areas of activity and encouragement for the development of all eight multiple intelligences. 

 

Key words: intelligence, intelligence theory, Gardner theory of multiple intelligences, 

promotion of intelligence development, planned activity, daily routine, free play 
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Uvod 

 

S teorijo Gardnerjevih mnogoterih inteligentnosti sem se prvič srečala v prvem letniku 

študija. Takrat še nisem poznala razlike med besedama inteligentnost in inteligenca. Pri 

pisanju dispozicije diplomskega dela sem opazila, da se v strokovni literaturi nemalokrat 

namesto izraza inteligentnost uporablja izraz inteligenca, zato sem se odločila, da v 

diplomskem delu na začetku teoretičnega dela najprej pojasnim pomen obeh izrazov in 

razliko med njima. 

Ljudje se med seboj razlikujemo, ne le po videzu, temveč tudi po različnih intelektualnih 

sposobnostih. Nekateri so jezikovno zelo spretni, drugi imajo dobro razvito orientacijo v 

prostoru, tretji dobro razumejo ljudi, ki jih obdajajo, spet drugi so zelo kreativni. Če ljudje 

delamo tisto, kar nam je všeč, smo uspešnejši in bolj zadovoljni v življenju. 

Kadar govorimo o inteligentnosti, je naša prva asociacija inteligentnostni količnik (IQ). IQ 

je rezultat inteligentnostnega testa, ki preverja predvsem obvladovanje šolskih primerov, 

premalo pozornosti pa namenja ostalim sposobnostim, ki so prav tako pomembne za 

uspešnost v življenju. Nadpovprečno visok IQ sam po sebi ne daje garancije za uspešnost, 

potrebne so tudi izkušnje, motiviranost in razvijanje naših sposobnosti (Gardner, 2010). 

Tudi Tort (1986) meni, da s številko izražen količnik nima tolikšne pomembnosti, kot mu 

jo radi pripisujemo, in da med njim ter kreativnostjo ni nobene zveze, saj testi 

inteligentnosti sploh ne upoštevajo sposobnosti, kot so fantazija, originalnost, bogastvo 

idej in konstruktivno obvladovanje socialnih konfliktov. 

Večine sposobnosti ne moremo meriti s standardnimi jezikovnimi metodami, ki temeljijo 

na logičnih in jezikovnih zmožnostih, zato je Gardner (2010) zbral rezultate različnih 

raziskav in z njihovo pomočjo izdelal nek seznam inteligentnosti na katerega se je najprej 

uvrstilo sedem inteligentnosti z različnih področij: jezikovna inteligentnost, glasbena 

inteligentnost, logično-matematična inteligentnost, prostorska inteligentnost, telesno-

gibalna inteligentnost in dve osebni inteligentnosti – znotrajosebna in medosebna. Kasneje 

je dodal še osmo, naravoslovno inteligentnost. 

V diplomskem delu sem želela s pomočjo literature ugotoviti, katere Gardnerjeve 

inteligentnosti najdemo v Kurikulu za vrtce (1999), katere inteligentnosti so zajete v 

vzgojiteljev načrt vzgojnega dela ter razvoj katerih inteligentnosti spodbujata dnevna rutina 
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in prosta igra. Zanimalo me je tudi, ali sta v vrtcu, jezikovna in logično-matematična 

inteligentnost zastopani v večji meri kot ostale inteligentnosti. 
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1 Opredelitev inteligentnosti 

Pojem inteligentnost izvira iz francoščine (fran. l'intelligence) in sodi med pogosto 

omenjene pojme v psihološki in pedagoški literaturi. Ker pa je francoski jezik romanskega 

izvora, je potrebno iskati korenine besede v latinskem jeziku. Pojem tako izvira iz latinske 

besede »inteligentia«, ki pomeni razum, pojmovanje, znanost, izvedenost, vednost in se 

nanaša na funkcije človeškega razuma (Jurman, 2004). 

Izraz inteligentnost je znanstveni pojem, ki se ne nanaša na nekaj konkretnega, otipljivega 

temveč na neko dispozicijo. Kljub temu, da je ne vidimo z očmi, lahko vsepovsod 

zaznavamo njene učinke. S pojmom inteligentnosti lahko pojasnjujemo naše dosežke in 

medosebne razlike v teh dosežkih (Musek, 2005). 

Strokovnjakom definiranje pojma inteligentnost povzroča veliko težav. Laiki pa kot 

inteligentnega opredeljujejo človeka, ki zna hitro in učinkovito reševati miselne probleme, 

ima dobro razvite besedne sposobnosti in je zmožen učinkovite interakcije z drugimi 

ljudmi (Kompare idr., 2002).  

Sternberg in Detterman (1986, nav. po Kompare idr., 2002) pravita, da je psihologom kljub 

različnemu razumevanju in opredeljevanju pojma inteligentnost skupno to, da pojem 

pojmujejo kot sposobnost učinkovitega mišljenja, učenja in prilagajanja okolju. 

Včasih, predvsem v prevodih tujejezične literature, je možno kot sinonim za inteligentnost 

zaslediti pojem inteligenca. Vendar ni vseeno, katero besedo se kdaj uporablja, saj je v 

strokovnem jeziku med njima pomenska razlika. Inteligenca je sociološki izraz za družbeni 

sloj izobražencev, inteligentnost pa psihološki koncept, ki opisuje in pojasnjuje 

posameznikovo umsko sposobnost (Kompare idr., 2002). 

Pogačnik (1995) pravi, da kadar mislimo na sposobnost, uporabljamo izraz inteligentnost, 

izraz inteligenca pa naj označuje družbeni sloj izobraženstva. 

Izraz je iz francoščine v slovenščino prišel z Binetovim delom in uporabo njegovih 

inteligentnostnih testov, slovenski jezikoslovci pa so tujko »l'intelligence« poslovenili 

tako, da so ji dodali pripono »-ost« in ji s tem pripisali značaj osebnostne lastnosti, kar se 

ne sklada z Binetovim pojmovanjem te človekove značilnosti. V slovenski literaturi je zato 

mogoče zaslediti dosledno uporabo pojma »inteligenca« pri starejših psihologih, kar zopet 
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povzroča jezikovni nesporazum, saj je ta izraz v slovenskem slovarju definiran kot sloj 

izobražencev (Jurman, 2004). 

V diplomski nalogi bom zaradi pomenske razlike med izrazoma inteligentnost in 

inteligenca uporabljala termin inteligentnost. 

 

2 Teorije o inteligentnosti skozi zgodovino 

Franz Joseph Gall je bil dunajski zdravnik in utemeljitelj frenologije – vede, ki je 

prepoznavala človekovo osebnost iz oblike lobanje in kot so jo frenologi 19. stoletja 

imenovali »edina prava znanost uma« (Van Wyhe, 1999-2011). Bil je prvi sodobni 

znanstvenik, ki je menil, da imajo različni deli možganov različno vlogo in opravljajo 

različne funkcije. Trdil je tudi, da ne obstajajo neke splošne duševne zmožnosti, temveč za 

vsako izmed več intelektualnih zmožnosti obstajajo različne oblike zaznavanja in spomina 

(Gardner, 2010). Gall je menil, da obstaja več duševnih sposobnosti, ki naj bi bile vsaka 

posebej zastopane v ustreznem delu možganov. Trdil je, da naj bi bila iz oblike možganov 

razvidna razvitost določenega možganskega središča, izbokline in vbokline pa naj bi kazale 

na duševne moči posameznika (Musek, 2003). 

Z raziskovanjem in merjenjem razlik med ljudmi se je ukvarjal tudi angleški raziskovalec 

Francis Galton. Menil je, da je inteligentnost podedovana ter da sta njena kazalca 

predvsem hitrost in natančnost razlikovanja čutnih pojavov (Kompare idr., 2002). Bil je 

neposredni začetnik raziskovanja inteligentnosti, ki je doumel velik pomen umskih 

sposobnosti in je za njihovo raziskovanje spodbudil tudi druge raziskovalce (Musek, 

2005). K raziskovanju, kako izboljšati človeški rod, ga je spodbudilo delo bratranca 

Charlesa Darwina – Izvor vrst. Bil je prepričan, da so za napredek človeštva nujne 

človekove sposobnosti, kot sta inteligentnost in genialnost. V svojem delu – Dedne 

lastnosti, je z zbranimi statističnimi podatki poskušal utemeljiti, da se sposobnosti in talenti 

podedujejo. Menil je, da bi lahko izboljšali sposobnosti celotnega človeštva s »križanjem« 

ustreznih oseb (npr. tistih z nadpovprečnimi sposobnostmi). S to idejo je postal utemeljitelj 

znanosti o genetskem izboljševanju (evgenike). Da bi lahko dokazal, da so posamezne 

lastnosti res dedne, je moral te lastnosti najprej izmeriti. Zbirati je začel različne podatke o 

lastnostih, ki jih je bilo mogoče objektivno izmeriti. Šlo je predvsem za telesne lastnosti: 

telesna višina, teža, mere glave in okončin ter ostrina vida. Z merjenjem lastnosti v 
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laboratoriju je pomagal oblikovati še eno znanost in sicer antropometrijo (Musek, 2003). 

Razvil je statistične metode, s pomočjo katerih je lahko ljudi razvrščal po njihovih telesnih 

in intelektualnih zmogljivostih in ugotavljal povezave med njimi. Ko je zbral mere, je 

lahko začel preverjati hipotezo, da je poklicna uspešnost dedno pogojena (Gardner, 2010). 

Kot raziskovalno gradivo za dokazovanje dedne pogojenosti sposobnosti in talenta je 

uporabil sorodstvene ter rodovniške analize oseb, ki so se izkazale za izjemno ustvarjalne 

in inteligentne. Ugotovil je, da je med sorodstvom teh oseb pomembnejši odstotek 

inteligentnejših in ustvarjalnejših. S to metodo ni prepričljivo razmejil vplivov dednosti od 

vplivov okolja, se je pa zavedal, da neugodno okolje ne dovoljuje dednim potencialom, da 

bi se izrazili v polni meri. Galton je kasneje začel tudi z merjenjem umskih sposobnosti. 

Dobil je idejo, da bi inteligentnost meril z različno težavnimi miselnimi problemi in 

nalogami, zato ga štejemo za pionirja psihološke »testologije«. Ves čas raziskovanja se je 

spraševal, ali obstaja kakšna enostavnejša lastnost, ki jo je mogoče meriti neposredno iz 

fizioloških reakcij, ne pa s pomočjo testnih nalog, in ki bi jo lahko jemali kot mero prave 

inteligentnosti (Musek, 2003). 

Poskusi merjenja inteligentnosti vse do Alfreda Bineta niso obrodili pomembnejših 

rezultatov. Leta 1905 je francosko ministrstvo za šolstvo Bineta prosilo za izdelavo testa, s 

katerim bi ugotovili stopnjo inteligentnosti šolarjev ter posledično, kateri otroci niso 

primerni za šolanje in bi pouku težko sledili (Kompare idr., 2002). Že leta 1895 sta Binet 

in Henri očitala poskusom merjenja inteligentnosti, da so usmerjeni v preveč enostavne 

sposobnosti, saj sta menila, da  inteligentnost zajema kompleksne miselne funkcije. Binet 

se je s sodelavci odločil, da bo za mero inteligentnosti vzel reševanje miselnih problemov 

(Musek, 2003). Skupaj s svojim študentom Theodorom Simonom je izdelal prvo različico 

testa inteligentnosti in jo kasneje dopolnil ter poimenoval Test za ugotavljanje razvoja 

inteligentnosti med otroki (Kompare idr., 2002).  Lestvico je sestavljalo 30 nalog, ki so bile 

razporejene po težavnosti od najlažje do najtežje. Otrok je za vsako pravilno rešeno nalogo 

dobil točko in glede na to, koliko nalog je uspešno rešil, tolikšen je bil njegov uspeh na 

lestvici. Rezultate je primerjal s standardi, ki jih je poimenoval razvojne stopnje. Dobil jih 

je tako, da je izračunal povprečno število točk testne skupine otrok za posamezno starostno 

obdobje. Binet je primerjal otrokov dosežek na lestvici z najustreznejšo razvojno stopnjo in 

tako videl, ali otrok prehiteva/zaostaja v razvoju ali je normalno razvit (Jurman, 2004). 

Gardner (2010) meni, da naloge inteligentnostnega testa dajejo prednost posameznikom, ki 

so dalj časa hodili v šolo, saj so navajeni reševati pisne teste, poleg tega so testi bolj 
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uporabni za napoved šolske uspešnosti, kot pa za napoved uspešnosti v vsakdanjem 

življenju, še posebej če upoštevamo družbeno in gospodarsko okolje. 

Znanstvenik, ki ga je bolj kot pravilnost odgovorov na Binetovem testu inteligentnosti 

zanimalo, kako otroci razmišljajo in kaj je razlog za njihove nepravilne odgovore, je bil 

švicarski biolog in psiholog Jean Piaget. Pri svojem raziskovanju ni uporabljal 

standardiziranih testov temveč klinične intervjuje, ki so veliko bolj odprti in prilagojeni 

posamezniku, zanje pa je ključna tudi fleksibilnost spraševalca (Batistič Zorec, 2006). 

»Inteligentnost zanj ni neka izmerljiva osebnostna lastnost, ampak miselna struktura 

(organizirana celota različnih shem in operacij), ki se v interakciji med dednostjo 

(zorenjem) in okoljem (izkušnjami) postopoma razvija. Osnovna funkcija inteligentnosti je 

prilagajanje okolju, « (Kompare idr., 2002, str. 281). Piaget govori o štirih dejavnikih 

razvoja: dednosti, izkušnjah, socialni transmisiji in uravnoteženju. Dednost oziroma zrelost 

je nujni pogoj, da lahko otrok ob ustreznih spodbudah iz okolja napreduje in osvoji 

določeno miselno sposobnost. Piaget omenja fizične in logično-matematične izkušnje. 

Fizične izkušnje otrok pridobiva direktno in spontano pri raziskovanju objektov v okolju. 

Logično-matematične pa se nanašajo na akcije z objekti, ki otroka oddaljujejo od 

konkretnih izkušenj. Socialna transmisija se nanaša na izobraževanje oziroma prenos 

znanja iz socialnega okolja, pri katerem je vloga govora zelo pomembna. Uravnoteženje je 

zadnji dejavnik razvoja, ki uravnava dednost, izkušnje in socialno transmisijo in ima 

glavno, usklajevalno vlogo (Batistič Zorec, 2003).  

Po Piagetovi kognitivno-razvojni teoriji poteka kognitivni razvoj otrok po točno določenih 

zaporednih stopnjah in sicer od senzomotoričnega ali zaznavno-gibalnega stadija preko 

preoperativnega mišljenja in stadija konkretnih operacij do stadija formalnih operacij 

(Pergar Kuščer, 1999). Za vsak stadij so značilne specifične oblike intelektualne aktivnosti 

in vedenja, kar pomeni, da otroci približno enake starosti dajejo ob reševanju nekega 

problema podobne odgovore. Med stadiji ni stroge meje, ker se v posameznem stadiju 

ohranjajo določeni vzorci mišljenja iz prejšnjega stadija, se pa med seboj razlikujejo v 

kakovosti. Zaporedje stadijev je stalno, se pa lahko odvisno od posameznika razlikuje čas 

pojavljanja določenega stadija. Senzomotorični stadij je predverbalno obdobje, kjer otrok 

za razumevanje sveta uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti in traja od rojstva do 

starosti dveh let. Stadij preoperativnega mišljenja traja od dveh do sedmih let starosti, 

začne pa se z otrokovo zmožnostjo razumevanja, ustvarjanja in uporabljanja simbolov, ki 

se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri in uporabi jezikovnih spretnosti. V 
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obdobju konkretnih informacij, ki traja od sedmega do enajstega leta starosti, postane 

mišljenje otrok bolj fleksibilno in logično. Uporabljati začnejo miselne operacije ob 

konkretnih objektih, situacijah in dogodkih, ki so resnični oziroma si jih otroci lahko 

predstavljajo. V stadiju formalnih operacij mladostniki od enajstega do petnajstega leta 

starosti nadgradijo svoje mišljenje in lahko razmišljajo tudi o abstraktnih problemih 

(Batistič Zorec, 2006). 

Osnova, na kateri lahko gradimo razumevanje otrokovega mišljenja, je vsekakor Piagetova 

teorija, ki natančno opisuje razvojne stadije ter vedenje otrok na posamezni razvojni 

stopnji. Teorija pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti, največja je gotovo ta, da podcenjuje 

sposobnosti otroka na preoperativni stopnji. Piaget namreč poudarja, česa predšolski otroci 

ne zmorejo, če jih primerjamo s starejšimi otroki in odraslimi, ne upošteva pa drugačnih 

značilnosti mišljenja (Pergar Kuščer, 1999). Piaget s predšolskimi otroki ni opravil veliko 

empiričnih raziskav, poleg tega pa pri raziskovanju obstajajo težave, ki so povezane z 

otrokovim razumevanjem naloge in njegovo sposobnostjo govora. Novejše raziskave tako 

kažejo, da predšolski otroci niso tako egocentrični, kot je predvideval Piaget (Batistič 

Zorec, 2003). 

Da so preskusi inteligentnosti in drugi umski dosežki v korelaciji med seboj, je ugotavljal 

britanski psiholog Charles Spearman (nav. po Musek, 1993). Ugotovil je, da obstaja neka 

splošna sposobnost, ki vpliva na najrazličnejše intelektualne dosežke. Spearman se je 

odločil, da bo izračunal splošno umsko sposobnost s pomočjo matematike. Izdelal je 

postopek faktorske analize, s katero je ugotovil, v kolikšni meri je v posameznih dosežkih 

zaslediti skupni faktor inteligentnosti, ki ga je označil kot generalni faktor (g-faktor). 

Celotni dosežek na posameznem testu pa ni odvisen le od g-faktorja temveč tudi od 

dodatnega specifičnega dejavnika, ki ga je Spearman poimenoval specifični faktor (s-

faktor). Strukturo intelektualnih dosežkov si lahko razlagamo kot učinek delovanja dveh 

vrst inteligentnosti: g-faktorja in večjega števila s-faktorjev. Spearman je teorijo 

poimenoval dvofaktorska teorija inteligentnosti. Teorija nam omogoča, da z njo 

ugotovimo, katere testne naloge so najbolj odvisne od g-faktorja in tako je mogoče 

sestaviti preizkuse inteligentnosti, ki v veliki meri merijo splošno umsko sposobnost (prav 

tam). Bil je prvi raziskovalec, ki je s svojim g-faktorjem empirično dokazal obstoj 

inteligentnosti, poleg tega pa je s tremi neogenetičnimi zakoni razložil tudi bistvo 

spoznavnega procesa. Testi, ki so osredotočeni na odkrivanje odnosov med izkušnjami, so 
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najbolj nasičeni z g-faktorjem in tako v najbolj čisti obliki merijo inteligentnost (Pogačnik, 

1995). 

Pomembno delo v zvezi s skupinskimi faktorji inteligentnosti (da le-ti obstajajo je zaslutil 

že Spearman) je opravil ameriški psiholog Louis L. Thurstone (nav. po Musek, 1993). 

Identificiral je sedem faktorjev, ki jih je poimenoval kot primarne mentalne sposobnosti: 

1) besedno razumevanje (V-faktor): razumevanje besednih in jezikovnih odnosov 

2) besednost, besedna tekočnost (W-faktor): količina in hitrost ravnanja z besednim 

gradivom 

3) številski faktor (N-faktor): sposobnost hitrega in točnega računanja 

4) prostorski faktor (S-faktor): razumevanje in zaznavanje prostorskih odnosov 

5) zaznavni faktor (P-faktor): sposobnost hitrega in točnega zaznavanja 

6) spominski faktor (M-faktor): sposobnost zapomnitve in ohranitve miselnega 

gradiva 

7) faktor presojanja (R-faktor) ali faktor indukcije (I-faktor): sposobnost presojanja 

logičnih in miselnih odnosov, sklepanja, iskanja pravil itd.  

Cyril Burt in Philip E. Vernon (nav. po Musek, 2005) pa sta poskušala odgovoriti na 

vprašanja, ali je ob skupinskih faktorjih še smiselno govoriti o generalnem faktorju ter če 

je, v kakšnem odnosu je le-ta do primarnih faktorjev. Je inteligentnost enotna ali 

sestavljena, ali celo oboje hkrati? Ugotovila sta, da obstaja določena medsebojna odvisnost 

med vsemi intelektualnimi dosežki, vendar ne splošni ne skupinski faktorji inteligentnosti 

ne pojasnjujejo posameznih dosežkov v celoti. Obstajajo tudi specifični faktorji, ki svoj 

delež prispevajo le k posameznim testnim dosežkom.Umske sposobnosti sta razporedila v 

hierarhičen model inteligentnosti, ki vsebuje vse odkrite faktorje. Najvišji nivo predstavlja 

g-faktor, sledi mu raven primarnih (skupinskih) faktorjev in raven specifičnih faktorjev 

(prav tam). 

Sledila je Cattell-Hornova teorija inteligentnosti, ki se je razvijala vrsto let. Prve raziskave 

so se začele že na začetku II. svetovne vojne, leta 1963 in 1966 pa sta bili objavljeni 

ključni raziskavi, ki sta teorijo tudi potrdili (Pogačnik, 1995). Raymond B. Cattell in John 

L. Horn sta kot rezultat faktorske analize dobila štiri faktorje višjega reda, med njimi dva, 

ki sta bila videti skoraj enako. Ti dve pomembni sestavini splošne inteligentnosti sta 

fluidna (Gf) in kristalizirana (Gc) inteligentnost. Poleg njiju sta dobila tudi faktor 

vizualizacije (Gv) in faktor fluentnosti (F) (Musek, 2005). Fluidna inteligentnost je 
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prirojena in predstavlja zmogljivost obdelovanja informacij ter sposobnost sklepanja in 

reševanja novih miselnih in abstraktnih problemov (Kompare idr., 2002). Je neodvisna od 

izobrazbe, učenja in kulture, pomeni temeljno sposobnost razumevanja miselnih in 

likovnih odnosov ter kaže našo naravno sposobnost reševanja novih problemov, s katerimi 

nimamo izkušenj (Musek, 2005). Kristalizirana inteligentnost predstavlja sistem za 

obdelovanje informacij, ki jih pridobimo z izkušnjami. Psihologi so ugotovili, da sta 

inteligentnosti med seboj odvisni. Fluidna inteligentnost namreč vpliva na kristalizirano, 

saj je od prirojenih zmožnosti odvisno v kolikšni meri bo posameznik pridobival in 

izkoriščal izkušnje (Kompare idr., 2002). Kristalizirana inteligentnost je tesno povezana z 

besednim razumevanjem in razumevanjem mehanskih odnosov ter računsko uspešnostjo. 

Nastala je kot produkt fluidne inteligentnosti in izkušenj pridobljenih v kulturnem, 

domačem in šolskem okolju (Musek, 2005). Fluidna in kristalizirana inteligentnost se 

naglo razvijata od rojstva do obdobja odraslosti, fluidna kot posledica biološkega zorenja 

centralnega živčnega sistema, kristalizirana pa kot posledica produkta fluidne 

inteligentnosti in socialnega okolja (Pogačnik, 1995). Faktor vizualizacije je višji faktor 

primarnega prostorskega in zaznavnega faktorja, faktor fluentnosti pa višji faktor 

primarnih faktorjev ustvarjalnosti, izrazne tekočnosti in fleksibilnosti (Musek, 2005). 

Robert Jeffrey Sternberg (1985, nav. po Musek, 2005) meni, da nam pri reševanju mnogih 

življenjskih problemov poleg analitične pomagata tudi praktična in kreativna 

inteligentnost. V svojem modelu obravnava tri vidike inteligentnosti: sestavni (proces 

analiziranja, predelave informacij, načini reševanja nekega problema in proces ocenjevanja 

rešitev), izkustveni (odnos med izkušnjami in umom) in kontekstni vidik (učljivi del 

inteligentnosti, ki je odvisen od kulture in izobrazbe). Pri sestavnem vidiku inteligentnosti 

Sternberg razločuje metakomponente (usmerjajo ostale komponente: nadzirajo, vodijo in 

ocenjujejo miselne procese), komponente izvajanja (izvršujejo strategije, ki jih določajo 

metakomponente) in komponente pridobivanja znanja (sprejemajo, povezujejo in 

primerjajo informacije). 

Sternberg je svojo teorijo trojne inteligentnosti kasneje preoblikoval v teorijo uspešne 

inteligentnosti, ki temelji na štirih sestavnih delih: definicija inteligentnosti, tipi procesov 

intelekta, uporaba teh procesov in mehanizmi za uporabo. Analitični, kreativni in praktični 

proces so trije temeljni procesi, ki ustrezajo sestavnemu, izkustvenemu in kontekstnemu 

vidiku teorije trojne inteligentnosti (Musek, 2005). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Baloh Diana, diplomsko delo 
 
 

10 
 

V preteklosti je bilo narejenih veliko raziskav, ki bi lahko dokazale obstoj neodvisnih 

inteligentnosti, vendar rezultati niso bili prepričljivi, ker so se raziskovalci posvetili zgolj 

eni vrsti dokazov (npr. le zgodovini pedagoških ved,  rezultatom psihološkega testiranja ali 

rezultatom preučevanja možganov). Trditev, da obstaja več inteligentnosti se je zdela 

neprepričljiva, ker so bile raziskave med seboj nepovezane in niso ponudile istega seznama 

sposobnosti (Gardner, 2010).  

Howard Gardner je verjetno najbolj znani ameriški psiholog, ki zagovarja 

večdimenzionalni model inteligentnosti. Meni, da inteligentnost ni enotna sposobnost, 

temveč jo sestavljajo vse tiste sestavine, ki v neki kulturi veljajo za bistre in razumne 

(Musek, 2005).   

Gardner (2010) inteligentnost definira kot zmožnost reševanja problemov in ustvarjanja 

izdelkov, ki so cenjeni v enem ali več kulturnih okoljih. V knjigi Razsežnosti uma (prav 

tam) večkrat poudari, da se večina ljudi še vedno zmotno oklepa predpostavke, da je 

inteligentnost ena sama sposobnost, ki jo lahko merimo s standardiziranimi 

inteligentnostnimi testi, ki temeljijo na vprašanjih, pri katerih je potrebno obkrožiti 

pravilen odgovor ali pa zapisati kratek odgovor. Ker meni, da večine sposobnosti ni moč 

meriti s standardiziranimi metodami, je zasnoval svojo teorijo o mnogoterih 

inteligentnostih.  

»Teorija o več inteligencah v svoji skrajni obliki predpostavlja majhen niz človeških 

intelektualnih potencialov, morda celo samo sedmih, ki so jih posamezniki  zmožni 

preprosto zato, ker pripadajo človeški vrsti. Zaradi dednosti, zgodnjega urjenja ali – 

najverjetneje – neprestanega medsebojnega delovanja teh dejavnikov nekateri posamezniki 

določene inteligence razvijejo mnogo bolj kot druge; toda vsak normalen posameznik bi 

moral vsako inteligenco razviti do določene stopnje, če le ima vsaj skromne priložnosti za 

to,« (prav tam, str. 313). 
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3 Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti 

3.1 Izhodišča teorije 

Izhodišče Gardnerjeve teorije je kritika tradicionalnega razumevanja in merjenja 

inteligentnosti z uporabo testov, ki merijo le jezikovno in logično-matematično 

inteligentnost (Štirn, Štirn in Jeznik, 2007). Gardner (2010) je tako svojo teorijo o 

mnogoterih inteligentnostih zasnoval na nevroloških, razvojnih in medkulturnih dokazih. 

Pregledal je dokaze iz ogromne skupine do tedaj nepovezanih virov (preučevanja genijev, 

nadarjenih posameznikov, bolnikov s poškodbami možganov, normalnih otrok in odraslih 

iz različnih kultur). Dokazi so se ujemali in podpirali začasni seznam kandidatk, ki bi se 

lahko uvrstile na seznam  inteligentnosti. Ugotovil je, da skoraj vsa področja (stroke, obrti 

in druge dejavnosti) zahtevajo uspešnost v nizu inteligentnosti (npr. področje glasbene 

uspešnosti zahteva poleg glasbene inteligentnosti še npr. telesno-gibalno, osebno in 

jezikovno inteligentnost).  

Ljudje imamo različne intelektualne sposobnosti. Prvi je jezikovno zelo spreten, drugi ima 

dobro razvito orientacijo v prostoru, tretji pa zelo dobro razume ljudi, ki ga obdajajo. 

Nevrobiologi so potrdili, da določena področja v možganih ustrezajo določenim oblikam 

intelektualnih sposobnosti. S pomočjo številnih raziskav so prišli do spoznanj, da naše 

živčevje sestavljajo različni centri, ki omogočajo različno obdelovanje podatkov. Ker se pri 

raziskovanju človeških inteligentnosti ni mogoče osredotočiti le na eno raven analize ali na 

en cilj, ni možno zapisati nekega dokončnega seznama inteligentnosti, ki bi ga podprli 

znanstveniki različnih področij (prav tam). 

Gardner (prav tam) se je odločil, da bo zbral rezultate različnih raziskav in z njihovo 

pomočjo izdelal nek seznam inteligentnosti, ki sicer ne bo zadovoljeval vseh 

raziskovalcev, bo pa omogočil vpogled na delovanje človekovega uma in posredno vplival 

na področje vzgoje in izobraževanja. Na podlagi različnih virov je določil kriterije, ki so 

jim morale kandidatke za inteligentnost zadostiti, da jih je uvrstil na seznam. 
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Merila za uvrstitev na seznam mnogoterih inteligentnosti: 

1)  možnost osamitve ob možganski poškodbi 

2) obstoj genialnih bebcev, čudežnih otrok in drugih izjemnih posameznikov 

3) opredeljiv osnovni postopek ali niz postopkov 

4) samosvoj potek razvoja in opredeljiv niz strokovnih dosežkov 

5) evolucijski potek in evolucijska verodostojnost 

6) podpora s strani eksperimentalnih psiholoških nalog 

7) podpora s strani psihometrijskih dognanj 

8) dovzetnost za vkodiranje v simbolni sistem (prav tam). 

 

Na seznam Gardnerjevih mnogoterih inteligentnosti se je najprej uvrstilo sedem 

inteligentnosti z različnih področij: jezikovna inteligentnost, glasbena inteligentnost, 

logično-matematična inteligentnost, prostorska inteligentnost, telesno-gibalna 

inteligentnost in dve osebni inteligentnosti – znotrajosebna in medosebna. Gardner se je 

odločil, da zaenkrat ne bo posegal v prvotni seznam inteligentnosti, čeprav meni, da morda 

obstaja tudi duhovna inteligentnost (prav tam). V literaturi z Gardnerjeve spletne strani je 

zapisana še osma inteligentnost – naravoslovna inteligentnost, ki jo je Gardner uvrstil na 

seznam leta 1996 in je edina definirana inteligentnost, ki se je pridružila originalnemu 

seznamu sedmih inteligentnosti (Davis, Christodoulou, Seider in Gardner, 2012). 

 

3.2 Jezikovna inteligentnost 

Gardner (2010) meni, da je jezikovna inteligentnost vodilna oblika človeške inteligentnosti 

in izmed vseh inteligentnosti tudi najbolj temeljito raziskana. Pri tej inteligentnosti je moč 

dobiti številne podatke o razvoju človeškega jezika, njegovi pojavnosti v različnih kulturah 

po celem svetu in o njenem razmerju z drugimi inteligentnostmi. Po njegovih merilih za 

opredeljevanje inteligentnosti sta skladnja in glasoslovje jedro jezikovne inteligentnosti, 

semantika in pragmatika pa vključujeta tudi prispevke drugih inteligentnosti (npr. logično-

matematične). 

Gardner (prav tam) navaja ugotovitve jezikoslovca Chomskyja, da se vsak otrok rodi s 

»prirojenim znanjem« o oblikah in pravilih jezika. Do tega sklepa je jezikoslovec prišel na 
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podlagi dejstva, da je težko razložiti, kako se je otrok sposoben hitro in natančno naučiti 

jezika, in da je večina otrokovih drugih sposobnosti v tem obdobju še precej nerazvitih.  

Center jezikovne inteligentnosti je v možganih v levem senčničnem režnju. Če je to 

območje poškodovano ali nenormalno razvito, se pojavijo jezikovne okvare. Zaradi tega 

velja, da se osebe s poškodovano ali celo odstranjeno levo možgansko poloblo jezika učijo 

počasneje. V otrokovi zgodnji mladosti odstranitev leve možganske poloble ni tako usodna 

za otrokov govorni in na splošno jezikovni razvoj. Možgani so namreč še dovolj prožni, da 

se jezik razvije v desni polobli, vendar na račun slabšega delovanja vidnih in prostorskih 

funkcij, ki se tu nahajajo. Če pride do poškodbe leve poloble v poznejšem življenju pa je 

možnost, da bi se jezik razvil v desni polobli zelo majhna (prav tam). 

Jezik se uporablja vsakodnevno in po Gardnerjevem mnenju lahko človek jezik zato 

uporablja kot orodje, pripomoček, s katerim izvrši neko dejavnost. Jezik uporabljajo 

pisatelji in pesniki, ki želijo z besedami bralcem čim bolje predstaviti svoja razmišljanja, 

doživljanja in čustva. V človeški družbi je pomemben govorniški vidik, ki nam omogoča, 

da z uporabo jezika druge prepričamo za določeno ukrepanje. To zmožnost imajo v naši 

družbi najbolj razvito politični voditelji in pravniki. Velik del učenja in poučevanja temelji 

na razlaganju, ki je najbolj zastopano v znanosti. Znanstveniki s pomočjo jezika 

predstavljajo rezultate svojih raziskav. Tudi humanisti želijo z jezikom kar se da natančno 

opisati problem, ki so ga raziskovali in prepričati druge, da so njihove razlage pravilne 

(prav tam). 

 

3.3 Glasbena inteligentnost 

Gardner (2010) pravi, da se glasbena nadarjenost pri človeku pokaže kot prva nadarjenost. 

Zaenkrat razlog za to še ni znan. Od vsakega otroka in okolja, v katerem živi, pa je 

odvisno, kako se bo njegova nadarjenost razvijala. Glasbena izjemnost se lahko pokaže 

zaradi vključenosti v glasbeno-izobraževalno ustanovo, zaradi življenja v domu, ki je poln 

glasbe ali kot del bolezni. Možno je, da bo nadarjen otrok svoje glasbene sposobnosti 

razvil do zelo visoke stopnje, enako mogoče pa je, da nikoli ne bo dosegel takih višav.  

Strokovnjaki so za osrednji sestavini glasbe določili višino in ritem. Za vsako glasbeno 

dejavnost je izjemnega pomena sluh. Vendar lahko tudi gluhe osebe sprejemajo glasbo, 

čeprav je ne slišijo, ravno zaradi ritma. Glasbo je zelo težko opisati objektivno, saj bi v 
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takem primeru morali govoriti le o melodičnih in ritmičnih vidikih glasbe. Vendar človek, 

ki je povezan z glasbo, težko govori le o njenih objektivnih vidikih, ampak omeni tudi 

njeno čustveno plat. Skladatelji namerno ali nenamerno želijo izraziti ali posnemati 

določena čustva, kar oseba, ki glasbo posluša, zazna (prav tam). 

Glasbena sposobnost se začne razvijati že zelo zgodaj. Otrok v prvih letih življenja tako 

čeblja kot tudi poje. Neka raziskava je podala rezultate, da je že dvomesečni dojenček 

sposoben posnemati višino, jakost in melodični obris materine pesmi, štirimesečni otrok pa 

tudi njeno ritmično zgradbo. Na podlagi te raziskave so strokovnjaki podali tezo, da imajo 

otroci predispozicije za usvajanje glasbe in ustvarjajo tako, da se igrajo z zvoki. V naši 

kulturi se glasba v šoli uvršča razmeroma nizko in ob glasbeno nepismenost se nihče ne 

spotika, medtem ko so dosežki na jezikovnem področju zelo zaželeni (prav tam). 

Glasbena inteligentnost se močno prepleta s preostalimi inteligentnostmi. Tako kot 

jezikovna inteligentnost je tudi glasbena močno povezana z zvočno-slušnim sistemom. 

Medtem ko jezikovne zmožnosti ležijo skoraj izključno v levi možganski polovici, leži 

večina glasbenih zmožnosti v desni polobli. Raziskovalci so našli povezave glasbene 

inteligentnosti tudi s prostorsko inteligentnostjo. Center za prostorsko inteligentnost naj bi 

se ravno tako nahajal v desni polobli in zaradi teh povezav so se pojavile razlage, zakaj naj 

bi bile skladateljice tako redke. Po mnenju psihologov je glavni razlog ta, da morajo 

skladatelji imeti dobro razvite prostorske zmožnosti (v čemer so ženske šibkejše), da si 

lahko zamislijo in doživijo zapleteno zgradbo skladbe. Glasbena inteligentnost je povezana 

tudi z osebnima inteligentnostma, saj so v glasbo vedno vpeta različna čustva. Najbolj 

povezana z glasbeno inteligentnostjo pa naj bi bila logično-matematična inteligentnost. 

Glasba naj bi vsebovala številčne prvine in kdor želi razumeti delovanje ritmov v glasbi, 

mora imeti določeno številčno sposobnost. Izvajanje glasbe zahteva posluh za redno 

ponavljanje in zapletena razmerja, ki je osnova matematičnega mišljenja (prav tam). 
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3.4 Logično-matematična inteligentnost 

Logično-matematična inteligentnost ima izvor ob soočenju s svetom predmetov in ne na 

slušno-zvočnem področju kot jezikovna in glasbena inteligentnost. Otrok se že zelo zgodaj 

sooči s predmeti in ob igri z njimi spoznava osnove logično-matematične inteligentnosti. Z 

odraščanjem otrok spoznava, kako predmeti vplivajo drug na drugega, sčasoma pa se 

njegovo razumevanje nadaljuje z razumevanjem odnosov med trditvami, dejanji, dokler ni 

sposoben razumeti tudi abstrakcij. Logično in matematično mišljenje se tako v resnici 

začne že v otrokovih najzgodnejših letih. Otrok sprva izvaja dejanja fizično z delovanjem 

na snovni svet (računa s pomočjo kock), tudi prvi poskusi uvrščanja predmetov v skupine 

se sprva kažejo v opazovanju in ravnanju s predmeti, kasneje je otrok zmožen ista dejanja 

izvajati tudi umsko in po določenem času jih ponotranji. Po Piagetu otrok pride od 

konkretnih miselnih operacij do formalnih miselnih operacij v prvih mladostniških letih. 

Takrat je zmožen uporabljati simbole, ki predstavljajo predmete, odnose in funkcije na 

višjih ravneh matematike (Gardner, 2010). 

V možganih se področja matematike, logike in znanosti ne prekrivajo, so pa med seboj 

močno povezana. Po mnenju znanstvenikov naj bi se logika ukvarjala bolj z izjavami, 

matematika pa z abstraktnim. Matematika je zelo povezana z znanostjo. Marsikatero 

matematično spoznanje je bilo namreč osnova za poznejše znanstveno raziskovanje. 

Znanstvenik ne more brez matematike, ker samo iz dejstev ne more izpeljati ničesar. 

Matematika mu predstavlja orodje, saj s pomočjo abstrakcije, ki jo vključuje, lahko 

marsikaj razišče in pojasni (prav tam). 

Zmožnost branja in pisanja je navadno funkcija leve poloble, razumevanje številskih 

odnosov in pojmov pa desne. Če ima oseba težave pri jeziku, se to pozna tudi pri 

razumevanju številskih izrazov, če pa ima okvare na področju, kjer je center prostorske 

inteligentnosti, pa je lahko onesposobljena zmožnost uporabe svinčnika in papirja za 

seštevanje ali geometrijske dokaze (prav tam). 

Gardner (prav tam) meni, da bo potrebno še precej raziskav, da bo lahko z večjo gotovostjo 

trdil, da sta za logične in matematične zadeve najpomembnejša leva temenična režnja in 

senčnični ter zatilni predeli poleg njiju. Poškodbe v tem predelu povzročijo, da oseba ne 

prepozna več leve in desne, ne razlikuje prstov in ne more več računati in risati. Na splošno 

pa velja, da logično-matematičnih sposobnosti ne prizadenejo poškodbe ali bolezni nekega 
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ozkega območja možganov, ampak bolj splošne bolezni, kot je demenca, ki zmanjšujejo 

splošne umske sposobnosti. 

 

3.5 Prostorska inteligentnost 

Pri prostorski inteligentnosti je najpomembnejša zmožnost zaznavanja vidnega sveta. Zato 

bi jo lahko poimenovali tudi vidna inteligentnost, saj je pri večini ljudi prostorska 

inteligentnost tesno povezana z opazovanjem vidnega sveta. Ker pa se lahko prostorska 

inteligentnost razvije tudi pri slepih in slabovidnih ljudeh, bi bilo takšno poimenovanje 

neustrezno (Gardner, 2010). 

Prostorska inteligentnost vključuje veliko različnih zmožnosti: zmožnost prepoznavanja 

različnih pojavljanj iste prvine, zmožnost preoblikovanja ali prepoznavanja ene prvine v 

drugo, zmožnost ustvarjanja miselnih predstav in njihovo nadaljnje preoblikovanje ter 

zmožnost grafične predstavitve prostorskih podatkov. Najosnovnejša operacija pri 

prostorski inteligentnosti je zaznavanje likov ali predmetov in ravnanje z njimi v prostoru 

(prav tam). 

Gardner (prav tam) pravi, da je Piaget videl prostorsko inteligentnost kot neločljiv del 

logičnega razvoja. Napredek na prostorskem področju je tako viden od dojenčkove 

sposobnosti, da se premika v prostoru, preko malčkove zmožnosti, da oblikuje miselne 

predstave in zmožnosti šolskega otroka, da s temi predstavami nekaj počne. Ker se je 

Piaget v glavnem omejil na merjenje prostorskih zmožnosti z reševanjem nalog na papirju, 

je zanemaril otrokovo razumevanje širšega prostorskega okolja. 

Desna polobla možganov je najpomembnejše območje za prostorsko inteligentnost. Ob 

poškodbi zadnjega dela desne poloble se občutno zmanjša zmožnost znajdenja v prostoru 

in prepoznavanja predmetov. Medtem ko so ostale inteligentnosti v starosti precej krhke in 

znanstveniki ugotavljajo, da se uspešnost zmanjšuje pri vseh ljudeh, določeni vidiki 

prostorskega znanja ostajajo na enakem nivoju, zlasti pri posameznikih, ki so jih redno 

uporabljali (prav tam). 

Prostorska inteligentnost je bila pomembna že v preteklosti, ko so morali posamezniki 

premagovati velike razdalje in se varno vračati domov z lova. Zanje je bilo pomembno, da 

so imeli izostren prostorski razum. To spretnost še danes uporabljajo Eskimi, ki najdejo pot 
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do doma tudi skozi na videz brezoblično ozemlje. Tudi v naši družbi ima dobro razvita 

prostorska inteligentnost visoko ceno. Bistvena je pri delu kiparja, matematičnega topologa 

ali pri igralcu šaha, ki ima dobro razvito zmožnost predvidevanja potez in njihovih 

posledic, kar je močno povezano s predstavljivostjo (prav tam). 

 

3.6 Telesno-gibalna inteligentnost 

Za telesno-gibalno inteligentnost je značilna zmožnost uporabe lastnega telesa na zelo 

različne in spretne načine. Osrednji zmožnosti te inteligentnosti sta obvladovanje telesnih 

gibov in spretno ravnanje s predmeti. Lahko gre za drobne motorične gibe prstov (npr. pri 

pianistih in balerinah)  ali grobe motorične gibe celega telesa (npr. pri nogometaših ali 

boksarjih). Posamezniki, ki temeljito obvladajo gibanje svojih teles, so plesalci in plavalci 

(Gardner, 2010). 

»Spretna uporaba telesa je v zgodovini človeštva pomembna že tisoče, morda milijone let. 

Ko govorimo o mojstrski uporabi telesa, seveda najprej pomislimo na stare Grke. Občutek 

imamo, da je na Zahodu ta oblika inteligence svoj vrh dosegla v času antike. Grki so častili 

lepoto človeške oblike in s svojimi umetniškimi in športnimi dejavnostmi poskušali telo 

razviti tako, da bi bilo povsem skladno, elegantno v gibanju, ravnotežju in napetosti. Še 

splošneje so iskali uglašenost uma in telesa, tako da so um poskušali izuriti za to, da bo 

ustrezno uporabljal telo, telo pa izuriti tako, da se bo odzivalo na izredne moči uma« (prav 

tam, str. 242). 

Veliki deli možganske skorje, talamus, bazalni gangliji in mali možgani pošiljajo podatke 

hrbtnemu mozgu, ki predstavlja vmesno postajo na poti do izvršitve giba oziroma dejanja. 

Medtem ko je za večino oblik človeške dejavnosti možganska skorja najvišje središče, pa 

vsebujejo bazalni gangliji in mali možgani najbolj zapletene oblike predstavitve gibov. 

Gibalno območje možganske skorje je bolj neposredno vezano na hrbtni mozeg in tako na 

dejansko izvršitev specifičnih mišičnih gibov. Pri telesno-gibalni inteligentnosti je 

pomembno delovanje gibalnega sistema, ki zahteva različno in hkrati povezano 

usklajevanje številnih živčnih in mišičnih sestavin, npr. medsebojno delovanje oči in roke. 

Pri različnih možganskih poškodbah, okvarah ali motnjah delovanja možganov so lahko 

jezikovne in logično-matematične zmožnosti posameznikov povsem uničene, medtem ko 

pri izvajanju motoričnih dejavnosti nimajo skoraj nobenih težav. Takšen primer so 
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avtistični otroci, ki so lahko povsem odrezani od svojih vrstnikov, vendar kažejo zanimanje 

za telesne dejavnosti (prav tam). 

Gardner (prav tam) pravi, da je Piaget z opisom senzomotoričnega stadija osvetlil začetni 

razvoj telesno-gibalne inteligentnosti. Piagetov opis razvoja otroka kaže, kako napreduje 

od najpreprostejših refleksov do vedenjskih dejanj. Tudi drugi raziskovalci razvoj otroka 

dojemajo podobno kot Piaget. Otrok najprej spoznava svet s pomočjo refleksov, sčasoma 

pa začne predmete zavestno prijemati. Opazuje roko, ki prijema nek predmet, in se tako uri 

v gibanju. Čez čas svoje zmožnosti nadgradi tako, da prestavlja predmet iz ene roke v 

drugo ter na ta način razvija svoje telesne sposobnosti. 

 

3.7 Osebni inteligentnosti 

Gardner (2010) pravi, da je o vsaki drugi inteligentnosti brez težav govoril neodvisno od 

drugih, znotrajosebne in medosebne inteligentnosti, kot ju je poimenoval, pa ni mogel 

ločiti, ker se v svojem razvoju ti dve obliki vedenja v vsaki kulturi tesno prepletata. 

Vedenje o sebi je namreč povezano z zmožnostjo prenašanja naučenega z opazovanjem 

drugih na razumevanje sebe. Osebni inteligentnosti sta pravzaprav zmožnosti obdelovanja 

podatkov, ki ju dobimo ob rojstvu, kot eno izmed lastnosti človeške vrste. 

Osrednja zmožnost znotrajosebne inteligentnosti je dostop do lastnega čustvenega 

življenja. Ljudje imamo sposobnost razlikovati med čustvi, jih poimenovati in uporabiti 

kot sredstva za razumevanje in usmerjanje svojega vedenja. Medosebna inteligentnost pa je 

usmerjena k drugim posameznikom. Pri njej ima osrednjo vlogo človekova zmožnost 

opazovati in razlikovati med drugimi posamezniki, med njihovimi razpoloženji, značaji, 

motivacijami in namerami. Že majhen otrok ima zmožnost medosebne inteligentnosti, saj 

razlikuje med posamezniki okoli sebe in prepozna njihova različna razpoloženja (prav 

tam). 

Osebni inteligentnosti se razvijeta najprej iz vezi med majhnim otrokom in mamo (oziroma 

osebo, ki zanj skrbi). Za razvoj osebnih inteligentnosti je pomembno, da ni odsotnosti te 

vezi, saj odsotnost le-te napoveduje težave pri poznavanju drugih ljudi in vzgajanju lastnih 

otrok (prav tam). 

Otrok je že pri dveh mesecih sposoben razlikovati med obraznimi izrazi drugih in jih 

posnemati. Kasneje začne povezovati različne občutke z določenimi osebami in 
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okoliščinami, kar predstavlja začetek zmožnosti vživljanja v druge (npr. otrok se odzove s 

sočutjem, ko zasliši jok drugega otroka). Čeprav morda še ne dojema povsem, kaj drugi 

občutijo, pa že nastaja povezava med poznavanjem drugega in skrbjo zanj (prav tam).  

Za različne oblike osebnega vedenja sta najpomembnejša čelna režnja možganov. Njune 

okvare lahko moteče delujejo na razvoj osebnih oblik vedenja. Med preučevanjem 

posameznikov včasih naletimo na avtističnega otroka, ki ima ohranjene zmožnosti 

obdelovanja podatkov, ni pa zmožen sporazumevanja z drugimi in tako je prizadeto tudi 

njegovo zavedanje samega sebe. Ima težave z uporabo besed jaz in mene, odvrača oči od 

drugih posameznikov in ne glede na to, kaj povzroči avtizem, gre za težave pri poznavanju 

drugih in uporabi tega znanja za to, da spozna samega sebe (prav tam). 

 

3.8 Naravoslovna inteligentnost 

Za naturalistično oz. naravoslovno inteligentnost je značilna sposobnost prepoznavanja in 

razlikovanja med različnimi vrstami rastlin, živali in vremenskimi pojavi, ki jih najdemo v 

naravnem svetu (Davis, Christodoulou, Seider in Gardner, 2012). 

Campbell (1997) opisuje, da je Gardner dodal naravoslovno inteligentnost na svoj seznam 

mnogoterih inteligentnosti leta 1996. Naravoslovna inteligentnost se nanaša na opazovanje, 

razumevanje in organiziranje vzorcev v naravnem okolju. Oseba z bolj razvito 

naravoslovno inteligentnostjo izkazuje strokovno znanje pri prepoznavanju in razvrščanju 

rastlin in živali. To inteligentnost imajo dobro razvito molekularni biologi, zdravniki in 

ljudje, ki se spoznajo na zelišča. 

Otrokom je potrebno omogočiti izkustveno učenje narave in izkoristiti njihovo prirojeno 

lastnost, da se čudi svetu okoli sebe. Namesto, da bi v učbeniku brali o vremenskih pojavih 

(npr. o vetru) je bolje, da gredo v naravo in pojave spoznajo na takšen način (npr. z 

vetrnico določijo smer pihanja vetra). Pri takšnih dejavnostih se otroci vključijo v niz 

pomembnih procesov opazovanja, opisovanja, primerjanja, razvrščanja in raziskovanja 

(Armstrong, 2000).   

Gardner (2012) meni, da ljudi z visoko stopnjo naravoslovne inteligentnosti, kot je biolog 

Charles Darwin, odlikuje sposobnost razlikovanja različnih vrst rastlin, živali, gora in 

oblakov med seboj. Čeprav mi razmišljamo o teh sposobnostih kot vizualnih, sta 
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prepoznavanje petja ptic in oglašanje kitov slušni sposobnosti. Nizozemski naravoslovec 

Geermant Vermij je slep, zato se pri svojem delu zanaša zgolj na svoj občutek dotika. 

Naravoslovna inteligentnost je bila tekom evolucije človeka zelo pomembna, saj je bilo 

preživetje pogosto odvisno od prepoznavanja živali in izogibanja plenilcev. 

Študija ljudi z možganskimi poškodbami predstavlja zanimive dokaze o posameznikih, ki 

so sposobni prepoznati in imenovati nežive predmete, vendar so izgubili sposobnost 

prepoznavanja živih stvari. Obratno se zgodi zelo redko, razlog za to pa so verjetno 

drugačni zaznavni procesi (prav tam).  

 

3.9 Duhovna in eksistencialna inteligentnost 

V Gardnerjevem (1999, nav. po Musek, 2005) delu se kasneje pojavljata tudi duhovna in 

eksistencialna inteligentnost, ki še nista bili vključeni v prvotno teorijo. 

Gardner (2012) na seznam ni uvrstil duhovne inteligentnosti, ker je za mnoge posameznike 

duhovnost neločljivo povezana s prepričanjem v religijo in pripadnostjo določeni veri, kar 

nas odpelje daleč stran od začetnih meril, ki jim morajo zadostiti kandidatke, da se uvrstijo 

na seznam. 

Eksistencialna inteligentnost ali kot ji pravi Gardner (prav tam) »inteligentnost velikih 

vprašanj« temelji na intelektualni sposobnosti človeške nagnjenosti k razmišljanju o 

najpomembnejših vprašanjih obstoja (npr. zakaj živimo, umremo, od kod prihajamo). 

Eksistencialna inteligentnost je presenetljivo v skladu z merili za vpis na seznam 

inteligentnosti. Gardner (prav tam) meni, da se eksistencialna vprašanja pojavljajo v vseh 

kulturah, v filozofiji in umetnosti. Ima pa pomisleke pri razglasitvi popolne eksistencialne 

inteligentnosti zaradi pomanjkanja dokazov, da so deli možganov povezani s temi 

globokimi vprašanji obstoja. Njegova konservativna narava mu narekuje previdnost pri 

dajanju devetega mesta eksistencialni inteligentnosti, zato bo govoril o »81/2 

inteligentnostih«. 
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4 Kritika Gardnerjeve teorije inteligentnosti 

Gardner v knjigi Razsežnosti uma (2010) in akademskem članku Reflections on multiple 

intelligences: Myths and messages (1995) piše tudi o kritikah teorije. V tem poglavju bom 

navajala njegove odzive na kritike, ki so se pojavile v znanstvenih krogih. 

Gardner (2010) meni, da bi lahko v prihodnosti prišlo do dveh možnih sprememb teorije 

inteligentnosti. Pri prvi spremembi bo splošna smer teorije ostala enaka, spremenile se 

bodo samo konkretne trditve (npr. nekatere kandidatke odpadejo s seznama mnogoterih 

inteligentnosti ali pa si druge prislužijo mesto med ostalimi izbrankami). Druga, vsebinsko 

tehtnejša sprememba pa bi bila, če bi veljavna teorija pojasnila pomemben del naše 

razumske dejavnosti, ki bi ji morali dodati še druge prvine ali zmožnosti (npr. zaznavanje, 

spomin, modrost ali zavedanje samega sebe). 

Mnogi Gardnerjevi teoriji očitajo uporabo pojmov. Kljub temu, da priznavajo obstoj 

različnih sposobnosti, se izogibajo uporabi izraza inteligentnost, ki bi ga morali po 

njihovem mnenju uporabljati za splošnejše zmogljivosti, za posameznikove sposobnosti in 

zmožnosti pa bi morali uporabljati izraz nadarjenost. Gardner (prav tam) meni, da z 

izrazom nadarjenost ni nič narobe, če enako poimenujemo tudi jezikovne in logične 

zmožnosti, ne le glasbene ali prostorske. 

V psihologiji skoraj vsak test zmožnosti korelira z drugimi testi, kar daje zadovoljstvo 

tistim, ki zagovarjajo obstoj splošne inteligentnosti. Ti testi so sestavljeni tako, da so 

večinoma usmerjeni na jezikovne in logične zmožnosti, oblika vprašanja pa običajno 

nakazuje tudi pravilno rešitev. Zato ima reševalec, ki je jezikovno in logično spretnejši, več 

možnosti za dober rezultat tudi na testih glasbenega in prostorskega področja, medtem ko 

je drugi, ki ni tako jezikovno in logično spreten, v slabšem položaju, kljub spretnostim na 

področju, ki naj bi ga test meril (npr. glasbeno zmožnost). Ni še znano, kakšen je dejanski 

odnos med različnimi inteligentnostmi. To bomo spoznali, ko bomo razvili ustrezen način 

ocenjevanja inteligentnosti (prav tam).  

Po mnenju nekaterih znanstvenikov je seznam mnogoterih inteligentnosti podoben 

seznamom raziskovalcev, ki raziskujejo različne sloge učenja, dela in osebnosti. Mnogi so 

se spraševali, kaj je pri tej teoriji novega. Na seznam inteligentnosti so se uvrstile 

kandidatke, ki so s pomočjo postopka sinteze pomembnih sklopov znanstvenih dokazov o 

razvoju, okvarah in organizaciji možganov zadostile kriterijem, večina drugih seznamov pa 
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je posledica odvisnosti med testnimi rezultati ali empiričnimi opazovanji. Drugič, 

mnogotere inteligentnosti se vežejo na določeno vsebino (ljudje imamo določene 

sposobnosti zaradi številčnih podatkov, podatkov o prostoru in podatkov o drugih ljudeh). 

In tretjič, inteligentnosti niso podobne slogom. Obstaja možnost, da so določeni slogi 

vezani na določene inteligentnosti ali pa ravno obratno. Ne smemo se prenagliti in sklepati, 

da slogi niso odvisni od vsebine ali da je inteligentnosti mogoče združiti s slogi (prav tam). 

Kritiki so Gardnerju (prav tam) očitali, da ostaja na opisni ravni, moral pa bi pokazati s 

pomočjo kakšnih procesov deluje človeški um. Gardner (prav tam) priznava, da so 

inteligentnosti večinoma opisne, čeprav je na nekaterih mestih v knjigi nakazano, kateri 

postopki so morda povezani z inteligentnostmi, vendar vsebina ne onemogoča nadaljevanja 

preučevanja procesov. Ker znanost napreduje tako, da preverja, dopolnjuje in zavrača 

teorije, Gardner (prav tam) pozdravlja strokovna prizadevanja, da bi ugotovili kako 

delujejo vse inteligentnosti skupaj. 

Teorija o mnogoterih inteligentnostih je nastala kot znanstvena teorija in ne kot orodje 

družbene politike, zato Gardner (prav tam) zavrača očitke, da novi seznam inteligentnosti 

omogoča še hujše ožigosanje posameznikov (npr. Simona je samo jezikovno inteligentna) 

kot merjenje inteligentnosti z inteligentnostnimi testi. 

Musek (2005) se sprašuje, ali so vsi tipi inteligentnosti res neodvisni med seboj. Meni, da 

logično-matematična, jezikovna in prostorska inteligentnost dokaj visoko korelirajo med 

seboj, ostale inteligentnosti pa tradicionalno uvrščamo med posebne sposobnosti ali talente 

in tako sodijo bolj na nekognitivno področje osebnosti. 

Na kritiko, da bi morali potem, ko smo odkrili sedem inteligentnosti, ustvariti sedem 

testov, ki bi zagotovilo sedem rezultatov, Gardner (1995) odgovarja, da teorija mnogoterih 

inteligentnosti predstavlja kritiko psihometrije in da testiranje preko jezikovne ali logične 

inteligentnosti (s papirjem in svinčnikom) ni v skladu z glavnimi načeli teorije. Njegov 

koncept inteligentnosti je rezultat znanja o človeških možganih in različnih kulturah, ne pa 

testnih rezultatov.   
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5 Uporabnost Gardnerjevih inteligentnosti v vrtcu 

Pri razumevanju razlogov, zakaj so nekateri učni programi bolj učinkoviti kot drugi, si 

lahko pomagamo z Gardnerjevo teorijo, v kateri so kot okvirne komponente za 

proučevanje izobraževalnega sistema navedene: vpletene inteligentnosti, sredstva prenosa 

vedenja in znanja, prostor, kjer se prenos vrši in posredniki prenosa ter situacij, v katerih se 

odvija prenos (Pergar Kuščer, 1993). 

Kroflič in Kratsborn (2006, nav. po Štirn, D., Štirn, P. in Jeznik, K., 2007) menita, da je 

način uporabe mnogoterih inteligentnosti v šolah in vrtcih primeren, saj predstavlja 

demokratični in didaktični način izkazovanja spoštovanja do individualnih razlik pri 

doživljanju in učnih pristopih.  

S pojavom sodobnih šol so se pojavile tudi precejšnje spremembe pri tem, na katerih 

inteligentnostih je poudarek in katere so v sedanjem času bolj cenjene. V preteklosti je bila 

medosebna inteligentnost veliko bolj cenjena kot pa je v današnjem. Takrat je bil zelo 

pomemben človekov posluh za druge posameznike, njegova zmožnost razumevanja z 

drugimi in razumevanje njihovih znamenj. Nasprotno pa so znotrajosebne spretnosti 

postale bistveno bolj pomembne kot so bile v preteklosti. V sodobnih šolah je veliko bolj 

cenjena logično-matematična zmožnost, v ospredje pa je stopila tudi povezava jezikovnih 

in logičnih spretnosti, saj se od posameznika pričakuje, da bo sintetiziral in kritično 

ovrednotil besedila, ki jih bere (Gardner, 2010). 

Osnovni učiteljev oziroma vzgojiteljev izziv je načrtovanje ovir, ki jih mora otrok 

premagati, da bo napredoval na določenem področju in prišel do naslednje stopnje. To je 

zelo zahtevna naloga, saj je potrebno usklajevanje raznolikih intelektualnih profilov učenca 

in različnih metod ter ciljev (prav tam). 

V šoli se posvečamo testiranju in kvalifikaciji znanja. Ker pa vedno bolj potrebujemo ljudi 

z uravnoteženo kombinacijo različnih sposobnosti, nam nič ne koristi, da smo zmanjšali in 

prenesli na izvenšolske dejavnosti telesno-gibalne, glasbene in medosebne inteligentnosti 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem in so seznanjeni z uspehi azijskih 

otrok z različnih področij znanosti, so te uspehe pripisovali drugačnim izobraževalnim 

sistemom. V novejši raziskavi pa so odkrili, da dosegajo nadpovprečne rezultate tudi 
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begunski otroci iz Azije. Pomembno vlogo pri tem imajo vrednote družine, kar potrjuje 

Gardnerjevo prepričanje, da na motivacijo vplivajo vrednote določenega kulturnega okolja 

(Pergar Kuščer, 1993). 

 

5.1 Projekt To-gather 

To-gather ali Evropska identiteta mnogoterih izbir je mednarodni izobraževalni projekt, ki 

mladim pomaga pri razumevanju kulturne, jezikovne, politične in ekonomske raznolikosti 

Evrope in jih podpira pri oblikovanju svoje lastne identitete. Nastal je na pobudo profesorja 

Wima Kratsborna. Projekt povezuje več kot 30 vzgojno-izobraževalnih institucij iz več kot 

10 držav. V Sloveniji poteka projekt To-gather v Vrtcu Vodmat. Z njim želijo v vrtcu 

oblikovati pogoje za čim zgodnejši razvoj otrokove individualnosti in razvoj njegovih 

mnogoterih inteligentnosti. Učni proces temelji na aktivnem vpletanju otrok in spodbujanju 

kritičnega mišljenja, poudarjeno vlogo pa imata umetnost in glasba (Izobraževalni projekt 

To-Gather, 2017). 

Izvajajo pet poti projekta: 

1) Identiteta: otroci se preko igre, glasbe in likovnega ustvarjanja učijo zavedanja drugih 

in prepoznavati lastno identiteto. 

2) Družina in prijateljstvo: otrokom se preko igre in različnih pripomočkov približajo 

različne vloge članov družine; otroci se srečujejo z različnimi tipi družin preko 

pogovora in igre. 

3) Dobro delo: v sodelovanju z okoljskimi organizacijami se otroci srečujejo z okoljskimi 

temami in problematiko.  

4) Princip »osmih prostorov«: s pomočjo soustvarjanja in urejanja igrišča otroci razvijajo 

odgovoren odnos do okolja (pri tem ima pomembno vlogo zavedanje funkcije, ki jo 

ima posamezen prostor). 

5) Mobilnosti in migracije: temo spoznavajo preko zgodb »iz škatle«; otroci spoznavajo 

kulturno identiteto, vero, jezik in življenjsko filozofijo drugih (prav tam). 
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5.2 Projekt Spectrum 

V učilnici oziroma igralnici je otrok vsak dan obdan z različnimi materiali, ki ga 

spodbujajo pri igranju in uporabi več inteligentnosti. Gardner (1993) glede ureditve 

igralnice omenja različne kotičke, ki so bili uporabljeni za izdelavo inteligentnostne ocene 

v projektu Spectrum in so oblikovani tako, da merijo določeno inteligentnost.  

1) Številčni kotiček 

Omenjeni sta dve igri. Prva je Dinozavrova igra, ki je bila zasnovana, da meri otrokovo 

razumevanje koncepta števil, sposobnosti štetja, zmožnost spoštovanja pravil in 

uporabo različnih strategij. Druga pa je poimenovana Avtobus. Ta igra ocenjuje 

otrokovo sposobnost ustvarjanja uporabnih zapiskov, njegovo sposobnost računanja na 

pamet in organizacije številskih informacij z eno ali več spremenljivk.  

2) Znanstveni kotiček  

Omenjene so štiri igre. Vsebuje igre sestavljanja, ki merijo otrokovo mehanično 

sposobnost, uspešni zaključek igre se zanaša na otrokove finomotorične, vizualno-

prostorske, opazovalne sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov. Vsebuje pa 

tudi vodne aktivnosti, ki so uporabljene za oceno otrokove sposobnosti generiranja 

hipotez na podlagi opazovanj in sposobnosti izvajanja enostavnih eksperimentov z 

vodo. Igra Lov za zakladom ocenjuje otrokovo sposobnost ustvarjanja logičnih 

povezav. Od otroka se zahteva organizacija informacij, da odkrije pravila, po katerih so 

skriti različni zakladi. Raziskovalno področje vključuje celoletne aktivnosti, ki 

spodbujajo otrokovo opazovanje, da cenijo in razumejo naravne pojave. 

3) Glasbeni kotiček 

 Prva aktivnost je ustvarjanje glasbe. Zasnovana je tako, da oceni otrokovo sposobnost 

ohranjanja intonacije in točnega ritma med petjem. Druga aktivnost je poslušanje 

glasbe. Pri tem se ocenjuje otrokova sposobnost prepoznavanja tonov. Aktivnost je 

sestavljena iz prepoznavanja pesmi, napak in višine tonov.  

4) Jezikovni kotiček 

Prva aktivnost meri razpon otrokove jezikovne sposobnosti vključno s kompleksnostjo 

besedišča, strukturo stavkov, uporabo predlogov, opisovalnega jezika in dialoga in 
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sposobnost sledenja zgodbi. Pri drugi aktivnosti se ocenjuje otrokova sposobnost 

opisovanja dogodka na podlagi sledečih kriterijev: sposobnost točnega poročanja, 

stopnje podrobnosti, struktura stavkov in besedišče. 

5) Kotiček vizualnih umetnosti 

Vsak otrok ima svoj umetnostni portfolio, ki je preverjen dvakrat letno in ocenjen na 

podlagi uporabe črt, oblik, barv, prostorov, podrobnosti in oblikovanja. Otroci 

sodelujejo v treh vodenih umetnostnih aktivnostih povezanih z risanjem. Risbe so 

ocenjene po podobnem kriteriju kot pri portfoliu. 

6) Gibalni kotiček 

Ocenjevanje je razdeljeno na kreativno in atletsko gibanje. Tekom kurikula se pri 

kreativnem gibanju osredotočajo na otrokove sposobnosti v petih področjih plesa in 

kreativnega gibanja: občutljivost na ritem, izražanje, kontrola telesa, gibalne ideje in 

odzivnost na glasbo. Pri atletskem gibanju se na progi z ovirami osredotočajo na vrste 

sposobnosti, ki jih najdemo v mnogih različnih športih: koordinacija, ravnotežje in 

moč.  

7) Socialni kotiček 

V socialnem kotičku se ocenjuje otrokova sposobnost opazovanja in analize socialnih 

dogodkov in izkušenj v igralnici. Za ocenjevanje interakcije s sovrstniki se uporablja 

obrazec vedenja. Različni vedenjski vzorci pokažejo značilne socialne vloge kot na 

primer vodja in pomočnik (prav tam). 
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6 Opredelitev problema in cilji 

V diplomskem delu sem s pomočjo strokovne literature raziskala Gardnerjeve 

inteligentnosti in njihovo uporabnost v vrtcih. Analizirala sem Kurikulum za vrtce (1999) 

in ugotavljala, katere izmed Gardnerjevih inteligentnosti omenja. En mesec sem spremljala 

vzgojno delo v oddelku, kjer delam kot pomočnica vzgojiteljice, ter poskušala ugotoviti, 

katere inteligentnosti spodbujamo pri otrocih. Opazovala sem tudi spontane oz. 

nenačrtovane dejavnosti med dnevno rutino in prosto igro. 

 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

− Katere Gardnerjeve inteligentnosti prepoznamo v ciljih Kurikula za vrtce? 

− Ali sta v vrtcu jezikovna in logično-matematična inteligentnost zastopani v večji meri 

kot ostale inteligentnosti? 

− Katere inteligentnosti so bile zajete v načrt vzgojnega dela (priprave) za enomesečno 

obdobje? 

− Razvoj katerih inteligentnosti sta spodbujali dnevna rutina in prosta igra v obdobju 

enega meseca opazovanja? 

 

7 Raziskovalna metoda 

Za raziskovanje sem uporabila metodo študije primera. 

7.1 Vzorec  

Vzorec je predstavljal oddelek vrtca, v katerega je vključenih 19 otrok, starih od 3 do 4 leta 

in kjer delava vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.  

 

7.2 Tehnike in postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala z (a) opazovanjem in beleženjem opazovanj. En mesec sem opazovala 

vzgojno delo v oddelku in si sproti beležila, katere inteligentnosti pri otrocih spodbuja 

izvedbeni kurikulum. Uporabila sem tudi (b) tehniko analize gradiva, in sicer sem z vidika 
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Gardnerjevih inteligentnosti analizirala Kurikulum za vrtce (1999) ter pisno pripravo na 

vzgojno delo za ta oddelek otrok v mesecu oktobru 2017. 

 

7.3 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene podatke opazovanj sem primerjala s podatki iz analize gradiv (Kurikulum za 

vrtce, 1999) in z načrtov vzgojnega dela. Podatke sem kvalitativno obdelala ter 

interpretirala. 

 

8 Rezultati in interpretacija 

8.1 Gardnerjeve inteligentnosti v ciljih Kurikula za vrtce 

V ciljih Kurikula za vrtce prepoznamo vseh osem mnogoterih inteligentnosti, ki jih je 

Howard Gardner uvrstil na svoj seznam. 

Avtorji Kurikula za vrtce (1999) so določili šest področij dejavnosti v vrtcu, v katerih se 

Gardnerjeve inteligentnosti tesno prepletajo med seboj. Področje gibanja je povezano s 

telesno-gibalno inteligentnostjo. Jezikovno inteligentnost najdemo v področju jezik, 

področje umetnosti zajema glasbeno ter delno tudi telesno-gibalno inteligentnost. Družba 

zajema zmožnosti znotrajosebne in medosebne inteligentnosti, pri naravi zaznamo 

naravoslovno in prostorsko inteligentnost, pri matematiki pa sta posebej poudarjeni 

logično-matematična in prostorska inteligentnost. 

Pri jezikovni dejavnosti je pomembno široko polje sodelovanja in komunikacije med 

otrokom in odraslimi. Otrok se uči izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila 

drugih. Od tretjega leta dalje je pomemben tudi razvoj predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti (prav tam). Poleg jezikovne inteligentnosti se pojavljata tudi osebni 

inteligentnosti (socialne igre), glasbena inteligentnost pri petju različnih pesmi in telesno-

gibalna inteligentnost pri igranju gibalno-rajalnih iger. 

Umetnost otroku omogoča izkoriščanje ustvarjalnih potencialov. Pri umetnosti izumlja in 

ustvarja ko ima pri tem svobodo in se od njega pričakuje drugačnost in izvirnost. V 

umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita čustva in občutke. Področje zajema likovne 

in oblikovalne, glasbene, plesne, dramske in medijske dejavnosti (prav tam). Poleg 
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glasbene inteligentnosti se pojavljajo še telesno-gibalna, prostorska, znotrajosebna in 

jezikovna inteligentnost. 

Človek je del družbenega oz. kulturnega okolja, v katerem živi in deluje. Otroci morajo 

postopoma spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati pridobiti vpogled v širšo družbo. 

Spoznati morajo svoj domači kraj, kako so ljudje živeli v preteklosti, lastno kulturo in 

nacionalno tradicijo ter se seznaniti z drugimi kulturami in civilizacijami (prav tam). 

Področje družbe zajema predvsem znotrajosebno in medosebno inteligentnost. 

Narava je področje, kjer je poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi 

pojavi in raziskovanju ter odkrivanju. Otroci spoznavajo različne naravoslovne pojme, 

razvijajo naravoslovno mišljenje, sklepanje, pridobivajo zmožnosti za reševanje problemov 

in postavljanje hipotez (prav tam). Narava je tesno povezana z Gardnerjevo naravoslovno 

inteligentnostjo, poleg tega pa zajema še prostorsko inteligentnost. 

Otrok se že zelo zgodaj sreča z matematiko, saj ima pregled nad svojimi igračami, oblačili 

in predmeti, ki jih prešteva, poimenuje, primerja in se o njih pogovarja. Matematika 

vključuje najrazličnejše dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da v igri ali vsakdanjih opravilih 

pridobiva izkušnje in znanje o tem, kaj je majhno, veliko, kakšne oblike ali barve je, kaj je 

bilo prej in kaj potem (prav tam). Matematika je tesno povezana z logično-matematično 

inteligentnostjo, poleg tega pa še s prostorsko. 

Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Otrok najprej začne obvladovati svoje roke, 

noge in trup. Od naravnih in preprostih oblik gibanja pride otrok do sestavljenih in 

zahtevnih športnih dejavnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri socialnem in 

čustvenem razvoju. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti (prav 

tam). Gibanje je torej povezano s telesno-gibalno in medosebno inteligentnostjo. 

 

8.2 Inteligentnosti zajete v načrt vzgojnega dela za enomesečno obdobje 

V načrt vzgojnega dela (mesečno pripravo) so bile zajete vse Gardnerjeve mnogotere 

inteligentnosti, kar je razvidno iz spodnjih razpredelnic. 
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Tabela 1: Telesno-gibalna inteligentnost v načrtu vzgojnega dela  

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Sprehod v bližnjo okolico. 
- Vadbena ura v telovadnici – poligon. 
- Razgibanje ob petju pesmi »Abraham ima sedem 

sinov«. 
- Gasilski vadbeni poligon. 
- Šola zdravja (medgeneracijsko sodelovanje z 

upokojenci – skupaj telovadimo). 
- Tek po gozdnih poteh. 
- Tradicionalni jesenski kros Vrtca Zarja. 
- Gibalne igre: Dan – noč; Sonce – dež; Papige v 

kletke; Ptički v gnezda; Lisica, kaj rada ješ? 
- Igre na igralih našega igrišča. 
- Striženje s škarjami. 
- Gibanje ob instrumentalni glasbi. 
- Igra s plastelinom. 
- Jesensko drevo: tiskanje z vatiranimi palčkami, 

striženje, lepljenje. 
- Nova pesmica: Zidamo hiško (dodamo gibe) 
- ABC prometne varnosti: poligon za vožnjo s skiroji. 

 

 

 

 

 

 

TELESNO-GIBALNA 

INTELIGENTNOST 

 

Tabela 2: Jezikovna inteligentnost v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Vsakodnevno branje ali pripovedovanje zgodbic in 
pravljic pri jutranjem krogu. 

- Ugibanje ugank s pomočjo slikovnega materiala. 
- Novi izštevanki: Lovec in zajec; Metoda neroda. 
- Pogovor ob prebiranju in ogledovanju revij CICIDO: 

opisovanje slik – kaj kdo dela, kaj se z njim godi. 
- S pomočjo verbalne komunikacije do kvalitetne igre 

in odnosov: ubesedi svoje želje, ideje, razmišljanje. 
- Dramatizacija: Debela repa 
- Pogovor ob slikanici: Ježek Snežek in požar. 
- Gasilec predstavi svoje delo in opremo. 

 

 

 

JEZIKOVNA 

INTELIGENTNOST 

 

Tabela 3: Glasbena inteligentnost v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Novi izštevanki: Lovec in zajec; Metoda neroda. 
- Nove pesmice: Tri muce; Naš vrtec; Zidamo hiško. 

GLASBENA 
INTELIGENTNOST 
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Tabela 4: Logično-matematična inteligentnost v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Dramatizacija: Debela repa 
- Velika igralna kocka: vsak otrok vrže in prešteje pike. 
- Namizne didaktične igre: Človek, ne jezi se; Spomin.  
- Risanje s prsti v debelo plast koruze: številke 112 in 

jih tudi poimenujemo (gasilci/reševalci). 
- Presipanje koruze: tri različne velikosti lončkov. 
- Poglej in povej kakšne barve je: avto, hiša (na 

sprehodu opazujemo avtomobile, hiše v naselju). 
- Gibalna igra: Papige v kletke (različne barve kletk). 
- Razvrščanje v ustrezno posodo: pravi kostanj – divji 

kostanj. 
- Pospravljamo igrače in didaktična sredstva na točno 

določena in označena mesta. 

 

 

 

LOGIČNO-

MATEMATIČNA 

INTELIGENTNOST 

 

Tabela 5: Prostorska inteligentnost v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Risanje z voščenkami, flomastri, suhimi barvicami. 
- Oddelek se predstavi s panojem: gozd iz naravnega 

materiala. 
- Dramatizacija: Debela repa 
- Evakuacijska vaja. 

 

PROSTORSKA 

INTELIGENTNOST 

 

Tabela 6: Osebni inteligentnosti v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Jutranji pozdrav: pošlji naprej (stisk roke, očesni stik) 
in Moja hiška (objem na koncu). 

- Praznovanje rojstnih dni otrok. 
- Vrtec Zarja praznuje 7. rojstni dan. 
- Medgeneracijsko sodelovanje in druženje z 

upokojenci. 
- Dogovori in pravila v našem oddelku: 

sprejemljive/nesprejemljive oblike vedenja.  

 

 

OSEBNI 

INTELIGENTNOSTI 
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Tabela 7: Naravoslovna inteligentnost v načrtu vzgojnega dela 

DEJAVNOSTI/VSEBINE INTELIGENTNOST 

- Opazovanje močerada v terariju – odnesemo ga nazaj 
v naravo. 

- Skrb za zajce v našem senzornem vrtu (hranjenje, 
čiščenje zajčnika). 

- Sprehod v gozd: opazovanje sprememb v naravi; hoja 
po suhem listju, poslušanje zvokov iz narave (bližnja 
reka, petje ptic, šelestenje listja). 

- Luščenje koruze. 
- Nabiranje in spoznavanje jesenskih plodov: 

poimenovanje, kje rastejo, uporaba. 
- Senzorne škatle z jesenskimi plodovi: čutni in slušni 

spomin. 

 

 

 

NARAVOSLOVNA 

INTELIGENTNOST 

 

8.3 Gardnerjeve inteligentnosti pri dnevni rutini 

Dnevno rutino v vrtcu sestavljajo vse tiste dejavnosti, ki jih ponavljamo dan za dnem na 

podoben način. Vsak dan se prehranjujemo, skrbimo za higieno, bivamo na prostem in 

počivamo. Rutina otrokom omogoča predvidevati, kaj se bo zgodilo in kaj sledi določeni 

aktivnosti (Volavc, 2012). 

V oddelku sem od 2. 10. 2017 do 30. 10. 2017 opazovala dnevno rutino in dejavnosti sproti 

beležila v tabele iz katerih je razvidno, da je vzgojiteljica skozi dnevno rutino spodbujala 

vseh osem Gardnerjevih inteligentnosti. 

Tabela 8 : Spodbujanje inteligentnosti med počitkom 

ELEMENT 
DNEVNE 
RUTINE 

 
DEJAVNOST 

 
INTELIGENTNOST 

 

 

 

 

Počitek 

- Zaporedje dogodkov (po kosilu in osebni 
negi sledi počitek). 

Logično-matematična 

- Poslušanje pravljice. Jezikovna 
- Orientacija blazine v igralnici (vedno na 

istem mestu). 
Prostorska 

- Odnos med vzgojiteljem in otrokom. Medosebna 
- Izražanje občutkov po počitku (naspan, 

utrujen). 
Znotrajosebna  

- Pokrivanje z odejo, odkrivanje odeje. 
- Sezuvanje copat, slačenje hlač. 

Telesno-gibalna 

- Poslušanje instrumentalne glasbe. Glasbena 
- Skrb za zdravje. Naravoslovna 
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Tabela 9: Spodbujanje inteligentnosti med bivanjem na prostem 

ELEMENT 
DNEVNE 
RUTINE 

 
DEJAVNOST 

 
INTELIGENTNOST 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bivanje na 

prostem 

- Štetje lopatk v peskovniku. 
- Polnjenje modelov in različno velikih 

lončkov z mivko. 
- Vzorci v naravi. 
- Razvrščanje igrač v zaboje. 

 
Logično-matematična 

- Pogovor med otroki. 
- Pogovor med otrokom in vzgojiteljem. 

Jezikovna 

- Hoja po hribu gor in dol. 
- Orientacija na igrišču, v gozdu, na 

travniku. 

Prostorska 

- Skrb za varnost drugih. Medosebna 
- Skrb za lastno varnost. Znotrajosebna  
- Vožnja s skiroji, tricikli. 
- Tek po senzornem vrtu. 
- Sprehod v bližnjo okolico. 
- Igra na igralih (plezanje, guganje, 

spuščanje po toboganu), v peskovniku, 
igre z žogo, gibalne igre. 

- Potiskanje samokolnice. 

 
 

Telesno-gibalna 

- Poslušanje zvokov iz narave. Glasbena 
- Igra v gozdu, na igrišču in travniku. 
- Skrb za naš vrtiček (pobiranje zelišč). 
- Igra z listjem, grabljenje listja. 
- Čiščenje igrišča (pobiranje smeti). 

 
Naravoslovna  
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Tabela 10: Spodbujanje inteligentnosti med hranjenjem 

ELEMENT 
DNEVNE 
RUTINE 

 
DEJAVNOST 

 
INTELIGENTNOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hranjenje 

- Matematično izražanje (malo juhe/veliko 
solate). 

- Zaporedje hranjenja (najprej predjed, 
nato glavna jed, na koncu sladica). 

- Prirejanje 1:1 (1 otrok, 1 krožnik). 
- Štetje (3 mesne kroglice). 

 
 

Logično-matematična 

- Pogovor ob hrani. 
- Neverbalna komunikacija (mimika 

obraza). 
- Vljudnost pri hranjenju (še bi prosim). 
- Izražanje mnenja (omaka mi ni všeč). 

 
Jezikovna 

- Razdeljevanje pribora (orientacija v 
igralnici). 

- Orientacija pogrinjka (krožnik, vilica, 
kozarec). 

Prostorska 

- Odnos med vzgojiteljem in otrokom. 
- Vljudnost v medsebojnem 

komuniciranju. 
- Druženje/družabnost. 

 
Medosebna  

- Spoznavanje lastnega okusa (katera 
hrana mi je všeč/mi ni všeč). 

Znotrajosebna  

- Groba in fina motorika (prinašanje hrane 
do ust, držanje vilice). 

- Koordinacija oko-roka. 

 
Telesno-gibalna 

- Poslušanje klasične glasbe. Glasbena 
- Spoznavanje sadja/zelenjave. 
- Spoznavanje zdrave/nezdrave prehrane 

(prehranska piramida). 
- Razlikovanje tekočin med seboj (čaj, 

mleko, voda) . 
- Poskušanje/okušanje različne hrane. 

 
 

Naravoslovna  
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Tabela 11: Spodbujanje inteligentnosti med osebno nego 

ELEMENT 
DNEVNE 
RUTINE 

 
DEJAVNOST 

 
INTELIGENTNOST 

 
 
 
 
 

Osebna nega 
in skrb zase 

- Zaporedje oblačil (obuvanje in 
oblačenje). 

Logično-matematična 

- Pogovor o negi. 
- Poimenovanje pripomočkov za osebno 

nego. 

Jezikovna 

- Orientacija v igralnici (kje so pripomočki 
za osebno nego). 

Prostorska 

- Skrb za varnost drugih (prerivanje). Medosebna 
- Skrb za lastno varnost. Znotrajosebna  
- Fina in groba motorika (obuvanje, 

oblačenje, umivanje rok, brisanje nosu, 
zapenjanje zadrge). 

Telesno-gibalna 

- Prepoznavanje zvokov (tekoča voda, 
zapiranje zadrge). 

Glasbena 

- Skrb za zdravje (umivanje rok, toaletni 
trening, brisanje nosu, kašljanje v rokav). 

- Pitje zadostne količine tekočine. 

 
Naravoslovna  
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Tabela 12: Spodbujanje inteligentnosti pri jutranjem krogu 

ELEMENT 
DNEVNE 
RUTINE 

 
DEJAVNOST 

 
INTELIGENTNOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jutranji krog 

- Štetje prisotnih/odsotnih otrok. 
- Označevanje prisotnih/odsotnih otrok. 
- Diagram deček/deklica. 
- Razvrščanje predmetov (po barvi, 

velikosti, obliki). 
- Štetje pik na kocki. 

 
 

Logično-matematična 

- Jutranji pozdrav (»dobro jutro«). 
- Branje pravljic. 
- Uganke. 
- Pogovor o različnih temah. 

 
Jezikovna 

- Orientacija v igralnici in pospravljanje 
pripomočkov na ustrezno mesto (knjiga 
gre na polico, žoga v zaboj). 

Prostorska 

- Jutranji pozdrav (objem, stisk roke, 
božanje). 

- Sprejemljivo/nesprejemljivo vedenje do 
drugih. 

Medosebna 

- Izražanje svojih občutkov, počutja. Znotrajosebna  
- Jutranji pozdrav (podajanje in lovljenje 

žoge, klobčiča volne). 
- Gibalne minutke. 
- Rajalne igre. 

 
Telesno-gibalna 

- Petje pesmi. 
- Poslušanje glasbe. 
- Igranje na lastna glasbila. 
- Prepoznavanje ritma . 

 
Glasbena 

- Spoznavanje živali (zajec, močerad). 
- Seznanjanje z varnostnimi ukrepi v 

primeru evakuacije. 

 
Naravoslovna  

 

8.4 Gardnerjeve inteligentnosti pri prosti igri 

Prosta igra je eden najpomembnejših dejavnikov v otrokovem razvoju. Pri njej ima otrok 

možnost, da sam ali z vrstniki kroji svoja pravila, igra različne vloge, se prosto giba po 

prostoru in uči družbenih odnosov. Uči se tudi spoštovanja pravil, prenašanja porazov in še 

mnogo več. Cilj proste igre je igra sama po sebi (Zgonik, 2014). 

V času od 2. 10. 2017 do 30. 10. 2017 sem opazovala otroke pri prosti igri in si v tabelo 

beležila opazovanja. Zanimalo me je, katere igrače bodo otroci izbrali in katero 

inteligentnost po Gardnerju bodo pri igri razvijali. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Baloh Diana, diplomsko delo 
 
 

37 
 

Otroci imajo na odprtih policah skozi vse leto na voljo naslednje igrače in pripomočke: 

Duplo kocke, vstavljanke (sadje, zelenjava, živali in vozila), sestavljanke (Puzzle), 

kuhinjske pripomočke in gospodinjske aparate (štedilnik, pomivalno korito, pečico, posode 

različnih oblik in velikosti, krožnike, kozarce, vrče, deske za rezanje, jedilni pribor, 

metlice, zajemalke, kuhalnice, sadje in zelenjavo, kuhinjske krpe), dojenčke in pripomočke 

za nego (dva vozička, oblačila, stekleničke, slinčke, banjo za kopanje, kahlice, dude, 

pleničke, odeje, vzglavnike), knjige in revije, vozila (avtomobile, ladje, letala, tovornjake 

in traktorje), prazne liste, barvice, flomastre in voščenke,  plastelin in kinetični pesek, 

nestrukturiran material (kartonaste škatle različnih oblik in velikosti) in magnete.  

Kot pri načrtovanih dejavnostih in dnevni rutini sem tudi pri prosti igri sproti beležila 

dejavnosti otrok v tabele, iz katerih je razvidno, da otroci pri prosti igri razvijajo vseh osem 

Gardnerjevih inteligentnosti. 

 

Tabela 13: Razvijanje inteligentnosti pri igri z Duplo kockami 

IGRAČA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duplo kocke 

- Gradijo in podirajo stolpe. 
- Gradijo hiše, kmetije. 
- Uporabljajo izraze za opisovanje položaja 

kock. 

 
Prostorska 

- Postavljajo kocke v vrste. 
- Ugotavljajo, da se stolp  podre če vanj 

pihnejo (vzrok, posledica). 

 
Logično-matematična 

- Sestavljajo ograde za živali in postavljajo 
živali vanje ( opisujejo svoje početje). 

- Poimenujejo živali. 
- Komunicirajo drug z drugim. 

 
Jezikovna 

- Rešujejo konflikte (otrok vzame kocko 
drugemu; podre drugemu hišo iz kock). 

Medosebna 

- Ubesedijo svoje počutje (žalosten sem). Znotrajosebna 
- Opisujejo živali na kmetiji in njihove 

lastnosti. 
Naravoslovna 

- Poslušajo in posnemajo zvoke iz narave in 
okolja (oglašanje živali, padec stolpa – 
BUM) . 

Glasbena 

- Vzdržujejo ravnotežje, ko gradijo visok 
stolp. 

- Postavljajo kocke eno na drugo 
(koordinacija oko-roka). 

 
Telesno-gibalna 
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Tabela 14: Razvijanje inteligentnosti pri igri z vstavljankami 

IGRAČA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 

Vstavljanke 

- Orientirajo se po osnovni plošči (zgoraj, 
spodaj, levo, desno). 

Prostorska 

- Primerjajo kos vstavljanke z odprtino. Logično-matematična 
- Poimenujejo sadje, zelenjavo, žival, vozilo. Jezikovna 
- Drugemu nudijo pomoč. Medosebna 

/ Znotrajosebna 
- Opazujejo sadje, zelenjavo in živali. Naravoslovna 
- Posnemajo glasove živih bitij in vozil. Glasbena 
- Uporabljajo pincetni prijem. Telesno-gibalna 

 

Tabela 15: Razvijanje inteligentnosti pri sestavljanju sestavljank 

IGRAČA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 

Sestavljanke 

- Obračajo posamezne dele. Prostorska 
- Zavedajo se, da je kos del celote. 
- Razvrščajo po obliki. 

Logično-matematična 

- Opisujejo svoj napredek. Jezikovna 
- Drugemu nudijo pomoč. Medosebna 

/ Znotrajosebna 
- Povezujejo družine živali (petelina in kokoš 

s piščančki). 
Naravoslovna 

/ Glasbena 
- Prijemajo, dvigajo in obračajo kose 

sestavljanke. 
Telesno-gibalna 

 

Tabela 16:Razvijanje inteligentnosti pri igri z dojenčki 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 

Dojenčki in 
pripomočki za 

nego otrok 

- Orientirajo se v igralnici (sprehod z 
vozičkom). 

- Orientirajo se na dojenčkovem telesu 
(zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj). 

Prostorska 

- Razvrščajo oblačila (v eno košaro hlače in 
majice, v drugo kape). 

Logično-matematična 

- Komunicirajo med seboj in z dojenčki. Jezikovna 
- Rešujejo konflikte (2 vozička). Medosebna 
- Igrajo igre vlog. Znotrajosebna 
- Skrbijo za dojenčke in jih negujejo. Naravoslovna 
- Pojejo pesmi in uspavanke. 
- Posnemajo zvoke iz okolja (pst, jok). 

Glasbena 

- Dvigajo in nosijo dojenčke. 
- Sprehajajo se po igralnici (groba motorika). 

Telesno-gibalna 
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Tabela 17: Razvijanje inteligentnosti pri igri s kuhinjskimi pripomočki 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 
 
 
 

Kuhinjski 
pripomočki 

- Orientirajo se v kuhinji in pripomočke 
pospravljajo na ustrezna mesta. 

Prostorska 

- Prirejajo 1:1 (vsak otrok en krožnik, eno 
skodelico). 

- Prelivajo in polivajo vodo (vzrok, 
posledica). 

 
Logično-matematična 

- Komunicirajo med seboj. 
- Pripovedujejo, opisujejo kaj delajo. 

Jezikovna 

- Skrbijo za drugega (mu kuhajo, ponujajo 
hrano). 

Medosebna 

- Opisujejo kako se počutijo (utrujen sem). Znotrajosebna 
- Pomivajo in brišejo posodo (igrajo se z 

vodo). 
- Umivajo roke. 
- Prelivajo vodo iz vrča v kozarec. 

 
Naravoslovna 

- Pojejo med igro. 
- Poslušajo zvoke, ki nastanejo pri prelivanju 

vode. 

 
Glasbena 

- Prijemajo pripomočke (fina motorika,  
koordinacija oko-roka). 

Telesno-gibalna 

 

Tabela 18: Razvijanje inteligentnosti pri listanju knjig/revij 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 
 
 

Knjige/revije 

- Orientirajo se v knjigi (zgoraj, spodaj, levo, 
desno, spredaj, zadaj). 

Prostorska 

- Spoznavajo like. 
- Poimenujejo barve . 

Logično-matematična 

- Pripovedujejo ob gledanju ilustracij. 
- Ob fotografijah si izmišljajo zgodbe (kaj se 

je zgodilo). 
- Poslušajo pripovedovanje drugih. 
- Odgovarjajo na vprašanja drugih. 

 
 

Jezikovna 

- Opazujejo ilustracije drugih kultur. Medosebna 
- Opazujejo čustva na podlagi obrazne 

mimike. 
Znotrajosebna 

- Poimenujejo živali v morju, gozdu, puščavi. Naravoslovna 
- Poslušajo zvoke živali in vozil. Glasbena 
- Pospravljajo knjige na poševne police (fina 

in groba motorika). 
Telesno-gibalna 
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Tabela 19: Razvijanje inteligentnosti pri igri s prevoznimi sredstvi 

IGRAČA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 

Avtomobili/ 
tovornjaki/ 
traktorji/ 

letala 

- Med vožnjo se orientirajo po igralnici. Prostorska 
- Razvrščajo po vrsti vozila. Logično-matematična 
- Pripovedujejo, kam gredo. 
- Izmišljujejo si zgodbe (z letalom na morje). 

Jezikovna 

- Rešujejo konflikte.  Medosebna 
/ Znotrajosebna 

- Odkrivajo gibanje in hitrost vozil. 
- Povzročajo gibanje vozil. 

Naravoslovna 

- Oponašajo zvoke prevoznih sredstev. Glasbena 
- Potiskajo in vlečejo vozila. 
- Gibajo se po igralnici (groba motorika). 

Telesno-gibalna 

 

Tabela 20: Razvijanje inteligentnosti pri risanju 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 
 

Pripomočki za 
risanje 

- Orientirajo se po listu (zgoraj, spodaj, 
spredaj, zadaj). 

Prostorska 

- Rišejo črte, pike, sklenjene oblike, spirale. Logično-matematična 
- Opisujejo svoje risbe. Jezikovna 
- Pohvalijo risbo drugega. Medosebna 
- Z risbo izražajo svoje občutke. Znotrajosebna 
- Opazujejo sled, ki jo puščajo pisala. 
- Preizkušajo kako močno morajo pritisniti. 

Naravoslovna 

- Z barvicami ustvarjajo zvoke (palčke za 
boben). 

Glasbena 

- Uporabljajo pincetni prijem. Telesno-gibalna 
 

Tabela 21: Razvijanje inteligentnosti pri igri s plastelinom 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 

Kinetični 
pesek/plastelin 

- Kroglice postavljajo eno na drugo. Prostorska 
- Oblikujejo kroglice in jih sploščijo (vzrok, 

posledica). 
Logično-matematična 

- Opisujejo kaj delajo. Jezikovna 
- Sodelujejo z drugimi, si pomagajo med 

seboj. 
Medosebna 

- Skrbijo za lastno varnost (ne dajejo 
materiala v usta). 

Znotrajosebna 

- Oblikujejo  material. 
- Tipajo material. 

Naravoslovna 

- Poslušajo in posnemajo zvoke udarcev ob 
mizo. 

Glasbena 

- Gnetejo, presipajo, valjajo (fina in groba 
motorika). 

Telesno-gibalna 
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Tabela 22: Razvijanje inteligentnosti pri igri s škatlami 

SREDSTVA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 
 
 
 
 
 
 

Nestrukturiran 
material (škatle) 

- Zlagajo škatle eno v drugo. 
- Gradijo hiše, obzidja. 

Prostorska 

- Uporabljajo izraze za opisovanje položaja 
predmetov (v, na, pod, nad, pred, za). 

Logično-matematična 

- Verbalno in neverbalno komunicirajo med 
seboj. 

- Izražajo svoje želje, dajejo predloge. 
- Razvijajo domišljijo. 

Jezikovna 

- Sodelujejo z drugimi. 
- Rešujejo konflikte (drug drugemu podirajo 

zgrajeno). 

Medosebna 

- Ubesedijo svoje počutje (jezen sem). Znotrajosebna 
/ Naravoslovna 

- Škatle uporabljajo kot boben (ritem). 
- Poslušajo in proizvajajo zvoke (jakost). 

Glasbena 

- Dvigajo, nosijo, zlagajo eno na drugo. Telesno-gibalna 
 

Tabela 23: Razvijanje inteligentnosti pri igri z magneti 

IGRAČA DEJAVNOSTI OTROK INTELIGENTNOST 
 

  
 
 
 
 
 

Magneti 

- Gradijo zapletene oblike.  
- Opisujejo položaj magnetov. 

Prostorska 

- Preštevajo magnete. 
- Razvrščajo magnete po barvi. 
- Primerjajo dolžino (krajši, daljši). 

Logično-matematična 

- Komunicirajo med seboj. 
- Razlagajo kaj so ustvarili. 

Jezikovna 

- Sodelujejo in si pomagajo med seboj. 
- Skrbijo za varnost drugih (ne mečejo 

magnetnih kroglic). 

Medosebna 

/ Znotrajosebna 
- Preizkušajo kam se primejo magneti 

(kovinska ograja, tabla, vijaki). 
- Sestavljajo magnete (upoštevajo magnetni 

pol). 

Naravoslovna 

/ Glasbena 
- Sestavljajo in razstavljajo (groba in fina 

motorika, moč). 
Telesno-gibalna 
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8.5 Zastopanost jezikovne in logično-matematične inteligentnosti v vrtcu 

Iz pridobljenih podatkov (analize Kurikula za vrtce in načrta vzgojnega dela, opazovanja in 

beleženja opazovanj vzgojnega dela v oddelku) ni mogoče sklepati, da sta v vrtcu 

jezikovna in logično-matematična inteligentnost zastopani v večji meri kot ostale 

inteligentnosti. 

V literaturi sem zasledila, da je v tradicionalnih kulturah osrednjega pomena razvijanje 

jezikovne inteligentnosti in da sodobne šole najbolj spodbujajo logično-matematično 

inteligentnost ter določene jezikovne kompetence (Pergar Kuščer, 1993). Tudi Gardner 

(2010) meni, da je jezikovna inteligentnost vodilna oblika človeške inteligentnosti in izmed 

vseh inteligentnosti najbolj temeljito raziskana. 
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Sklep 

V diplomskem delu sem analizirala Kurikulum za vrtce in mesečno pripravo na vzgojno 

delo. Ugotovila sem, da so vse Gardnerjeve inteligentnosti zajete v šestih področjih 

dejavnosti Kurikula za vrtce. Z analizo mesečne priprave sem prišla do ugotovitve, da z 

vzgojiteljico pri otrocih spodbujava razvoj vseh Gardnerjevih inteligentnosti. Med 

opazovanjem spontanih dejavnosti pri dnevni rutini in prosti igri sem si beležila dejavnosti 

otrok in jih povezala z razvojem posamezne inteligentnosti. Ugotovila sem, da so bile vse 

Gardnerjeve inteligentnosti zajete tako pri prosti igri kot pri dnevni rutini. Iz pridobljenih 

podatkov nisem mogla zaključiti, da sta v vrtcih jezikovna in logično-matematična 

inteligentnost zastopani v večji meri kot ostale inteligentnosti, čeprav sem v strokovni 

literaturi (Pergar Kuščer, 1993) našla podatek, da to velja za šole v sodobnih družbah. 

Pri analiziranju dnevne rutine in proste igre ter pri zapisovanju določenih dejavnosti v 

tabelo k ustrezni inteligentnosti sem si pomagala z Gardnerjevo knjigo Razsežnosti uma 

(2010). Pri tem sem imela nekaj težav oz. dilem pri določanju Gardnerjevih inteligentnosti, 

zlasti kam uvrstiti risanje in dramske dejavnosti, ki so v Kurikulu za vrtce (1999) zajete v 

področju umetnosti, Gardner (prav tam) pa risanje uvršča k prostorski inteligentnosti in 

dramsko igro k telesno-gibalni inteligentnosti. 

Analizo mesečnih priprav in opazovanje sem izvedla le v enem oddelku otrok starih od 3 

do 4 leta, zato dobljenih rezultatov ni mogoče posplošiti. V nadaljnjem raziskovanju bi 

vsekakor razširila vzorec. Analizirala bi starostno homogene in heterogene oddelke 

različnih starosti in v različnih vrtcih. Raziskavo bi lahko izvedla tudi v prvem razredu 

osnovne šole, kjer tudi (lahko) delajo vzgojitelji predšolskih otrok. 

Upam, da bom pridobljeno znanje znala izkoristiti v praksi ter pri otrocih spodbujala razvoj 

vseh inteligentnosti po Gardnerju. 
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10 Priloge 

Priloga 1: Načrt vzgojnega dela 

PODROČJE GLOBALNI/OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI/VSEBINE 
 

 

G 
I 
B 
A 
N 
J 
E 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 
- Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja ob 

gibanju. 
- Razvijanje ravnotežja. 
- Razvijanje koordinacije celega telesa. 
- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, 

skoki, plezanje, plazenje, kotaljenje, hoja po hribu). 
- Spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov. 
- Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 
- Otrok spoznava pomen »športnega obnašanja«. 
- Otrok se uči pravilne drže in rabe otroških škarij. 
- Otrok razvija fino motoriko. 

- Sprehod v bližnjo okolico. 
- Vadbena ura v telovadnici – poligon. 
- Razgibanje ob petju pesmi »Abraham ima sedem sinov«. 
- Gasilski vadbeni poligon. 
- Šola zdravja (medgeneracijsko sodelovanje z upokojenci – skupaj 

telovadimo). 
- Tek po gozdnih poteh. 
- Tradicionalni jesenski kros Vrtca Zarja. 
- Gibalne igre: Dan – noč; Sonce – dež; Papige v kletke; Ptički v 

gnezda; Lisica, kaj rada ješ? 
- Igre na igralih našega igrišča. 
- Striženje s škarjami.  

 
J 
E 
Z 
I 
K 

 
- Poslušanje in razumevanje jezika. 
- Otrok ob poslušanju pravljic in zgodbic doživlja ugodje, 

veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature. 
- Otrok bogati besedišče. 
- Otrok razvija sposobnost rabe jezika pri medosebnih 

odnosih. 

- Vsakodnevno branje ali pripovedovanje zgodbic in pravljic.  
- Ugibanje ugank s pomočjo slikovnega materiala. 
- Novi izštevanki: Lovec in zajec; Metoda neroda. 
- Pogovor ob prebiranju in ogledovanju revij CICIDO: opisovanje 

slik – kaj kdo dela, kaj se z njim godi. 
- S pomočjo verbalne komunikacije do kvalitetne igre in odnosov: 

ubesedi svoje želje, ideje, razmišljanje. 
U 
M 
E 
T 
N 
O 
S 
T 

- Navajanje na pravilno držo pisala. 
- Otrok se igra, vživlja in posnema osebe, ki nastopajo v 

zgodbi skupaj z vrstniki. 
- Otrok se nauči novo pesem. 
- Otrok doživlja veselje ob ustvarjanju jesenskega drevesa. 
- Otrok se sprošča ob gnetenju in oblikovanju plastelina. 
- Otrok si izmišlja in ustvarja plesne gibe. 
- Otrok posluša in se vživi v glasbo. 

- Risanje z voščenkami, flomastri, suhimi barvicami. 
- Dramatizacija: Debela repa 
- Nove pesmice: Tri muce; Naš vrtec; Zidamo hiško. 
- Jesensko drevo: tiskanje z vatiranimi palčkami, striženje, 

lepljenje. 
- Oddelek se predstavi s panojem (gozd iz naravnega materiala). 
- Igra s plastelinom. 
- Gibanje ob instrumentalni glasbi. 



 

47 
 

 
 

N 
A 
R 
A 
V 
A 

- Razvijanje naklonjenega odnosa do živali. 
- Spodbujanje otrokove pozitivne samopodobe. 
- Otrok spozna močerada. 
- Otrok odkriva in spoznava domačega zajca. 
- Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij 

odvisno od drugih bitij in od nežive narave. 
- Otrok doživlja gozd/naravo z vsemi čuti. 
- Otrok se navaja na samostojno oblačenje, umivanje. 
- Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred boleznimi. 
- Otrok se nauči kašljati v rokav. 

- Opazovanje močerada v terariju – odnesemo ga nazaj v naravo. 
- Skrb za zajce v našem senzornem vrtu (hranjenje, čiščenje 

zajčnika). 
- Sprehod v gozd: opazovanje sprememb v naravi; hoja po suhem 

listju, poslušanje zvokov iz narave (bližnja reka, petje ptic). 
- Nabiranje in spoznavanje jesenskih plodov: poimenovanje, kje 

rastejo, uporaba; luščenje koruze. 
- Senzorne škatle z jesenskimi plodovi: čutni in slušni spomin. 
- Sam se oblečem in obujem, rad imam čiste roke, ko nas obišče 

KAŠELJ. 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
K 
A 

 
- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
- Razvijanje matematičnega mišljenja. 
- Otrok šteje pike na igralni kocki. 
- Otrok rabi simbole za števila. 
- Otrok primerja in poimenuje količinske odnose: veliko; 

malo; enako. 
- Otrok se igra z barvami in jih poimenuje. 
- Otrok klasificira in razvršča. 

- Velika igralna kocka: vsak otrok vrže in prešteje pike. 
- Namizne didaktične igre: Človek, ne jezi se; Spomin.  
- Risanje s prsti v debelo plast koruze: številke 112 in jih tudi 

poimenujemo (gasilci/reševalci). 
- Presipanje koruze: tri različne velikosti lončkov. 
- Poglej in povej kakšne barve je: avto, hiša (na sprehodu 

opazujemo avtomobile, hiše v naselju). 
- Gibalna igra: Papige v kletke (različne barve kletk). 
- Razvrščanje v ustrezno posodo: pravi kostanj – divji kostanj. 
- Pospravljamo igrače in didaktična sredstva na točno določena in 

označena mesta. 
 

 
D 
R 
U 
Ž 
B 
A 

- Seznanjanje s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 
sprejemljivega vedenja. 

- Otrok spoznava in se zaveda občutka pripadnosti. 
- Otrok se seznani s pomembnimi informacijami v primeru 

požara. 
- Otrok spoznava poklic gasilca. 
- Otrok se seznanja s prometnimi znaki in prometno 

signalizacijo. 
- Otrok se seznanja s tem, kako so ljudje živeli in delovali v 

preteklosti. 
- Otrok se seznanja s pravili v skupini in jih sooblikuje. 

- Jutranji pozdrav: pošlji naprej (stisk roke, očesni stik) in Moja 
hiška (objem na koncu). 

- Praznovanje rojstnih dni otrok. 
- Vrtec Zarja praznuje 7. rojstni dan. 
- Pogovor ob slikanici: Ježek Snežek in požar. 
- Evakuacijska vaja, gasilec predstavi svoje delo in opremo. 
- ABC prometne varnosti: poligon za vožnjo s skiroji. 
- Obisk folklorne skupine. 
- Medgeneracijsko sodelovanje in druženje z upokojenci. 
- Dogovori in pravila v našem oddelku: sprejemljive/nesprejemljive 

oblike vedenja. 
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Priloga 2: Evalvacija vzg. dela (oktober 2017) 

V oktobru – mesecu požarne varnosti smo izvedli evakuacijsko vajo. V vrtcu se je 
sprožila sirena, ki je prestrašila enega od otrok. Potolažili sva ga in mu povedali, da je 
to samo vaja in gremo na igrišče, kjer bomo počakali gasilce. Ko so se pripeljali z 
gasilskim avtom, so otroci z zanimanjem opazovali utripajoče luči in lestev, ki so jo 
dvignili visoko nad streho vrtca. Po opravljeni vaji, so nam gasilci pokazali svojo 
opremo, otrokom dovolili prijeti cev z ročnikom in poškropiti cestišče z vodo. Pri 
dejavnosti so sodelovali vsi otroci, tudi tisti, ki so bolj zadržani ob tujih ljudeh. 
Predstavili so nam svoj poklic in povedali, da ne gasijo samo požarov, temveč 
pomagajo tudi pri drugih nesrečah. Otroke so vprašali, ali vedo na katero številko 
morajo poklicati, ko potrebujejo njihovo pomoč. Ker smo se o temi pogovarjali že 
preteklo leto, je kar nekaj otrok pravilno odgovorilo.  

Ves teden smo namenili gasilcem. Prebrali smo pravljico Ježek Snežek in požar, v avli 
vrtca pripravili gasilski poligon, kjer so otroci s čeladami na glavah z vedri zajemali 
koruzo iz velikega zaboja in tekli čez ovire na drugo stran, kjer so stresli koruzo v 
zaboj na katerem je bil naslikan ogenj. Med dejavnostjo so se otroci smejali, vriskali in 
spodbujali male gasilce, da so kar najhitreje premagali poligon. Sledila je igra s 
koruzo. S prsti so poljubno risali po njej, nato pa sva jih spodbudili, da so poskusili 
zapisati število 112. Pri tem so imeli kar nekaj težav, saj so se prvič srečali s pisanjem 
števil. Za pomoč sva jim pokazali plakat na katerem je bil narisan gasilec in zapisana 
telefonska številka za nujne primere. 

Udeležili smo se tradicionalnega jesenskega krosa v našem senzornem vrtu. Pred 
tekom smo se ogreli skupaj z upokojenci, ki obiskujejo Šolo zdravja. Upokojenci so 
nam pokazali veliko zahtevnih vaj, ki so jih otroci opravili brez večjih težav. Največ 
preglavic jim je povzročala vaja, kjer so se morali z desnim komolcem dotakniti 
levega kolena. Večina otrok je vajo izvedla tako, da so se z desnim komolcem 
dotaknili desnega kolena in z levim komolcem levega. Pri teku so nas upokojenci 
spodbujali in navijali za nas, po premaganem krosu pa so nam tudi čestitali. Kasneje 
smo se družili z njimi, jih naučili gibalni igri Dan – noč in Papige v kletke ter jim 
predstavili živali, ki živijo v našem senzornem vrtu.  

Ves teden smo hranili zajce, jih božali in jim v petek očistili zajčnik. Diana je vsak dan 
po zajtrku odšla z majhno skupino otrok (največ štirimi) v kuhinjo po svežo zelenjavo 
in jo odnesla zajcem. Skupaj so vstopili v ogrado, iz roke nahranili zajce, jim prinesli 
svežo vodo in nasuli suho hrano. Pri tem so spoznali kaj vse zajci lahko jedo, kako 
moramo skrbeti zanje in da se nas ustrašijo, če smo prehitri ali preglasni. Naučili sva 
jih potrpežljivosti, da mirno počakajo, da zajec sam pride do njih in ne tečejo za njimi 
ter jih lovijo. Nihče od otrok se zajcev ni bal. Zanimivo jih je bilo opazovati, kako 
sodelujejo pri dejavnosti in kako nežni so lahko do drugih živih bitij. 

Veliko časa smo preživeli v naravi. Opazovali smo spremembe, iskali listje različnih 
barv in jih poimenovali, nabirali jesenske plodove in se igrali s suhim listjem.  Tudi v 
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primeru slabega vremena (megla, rahel dež) smo šli na igrišče ali v bližnji gozd. 
Otrokom je bilo zelo zanimivo, ko smo oblekli dežne plašče in obuli škornje. Dovolili 
sva jim, da so samostojno raziskovali okolico, tekli po gozdnih poteh, nabirali 
plodove, se igrali s palicami, poslušali različne zvoke in svoja doživljanja narisali (z 
voščenkami, barvicami ali flomastri) ob vrnitvi v vrtec. Otroke zelo dobro poznava, 
zato sva vedeli, da jim lahko v gozdu zaupava. Skupaj smo oblikovali pravila, kako se 
obnašamo v gozdu. Ena deklica je predlagala, da bi bili bolj tiho, da ne prestrašimo 
živali. Druga pa je rekla: »Ne smemo predeleč, da se ne zgubimo!« Otrokom sva zato 
omejili prostor med dvema sprehajalnima potema. Tudi v igralnici smo oblikovali dve 
novi pravili in sicer: 1, 2, 3, 4, 5 vodo zaprimo spet ter tečemo zunaj in v telovadnici. 

Konec meseca smo sodelovali pri projektu ABC prometne varnosti. Vzgojiteljicama iz 
sosednjega oddelka sva na asfaltnem delu igrišča pomagali pripraviti poligon za 
vožnjo s skiroji. Narisali sva cesto, križišče in  prehode za pešce, sodelavki pa sta 
postavili prometne znake. Ker se o prometni signalizaciji pogovarjamo spontano na 
sprehodih, smo samo na hitro ponovili prometna pravila in povedali kaj pomeni 
kakšen znak. Otroke sva nato v manjših skupinah povabili na poligon. Vsak je imel 
svoj skiro, tisti bolj spretni skiro z dvema kolesoma in tisti, ki imajo manj izkušenj z 
vožnjo tistega s tremi kolesi. Z vožnjo po desni strani ceste so imeli kar veliko težav, 
vijugali so namreč po obeh straneh ceste. So naju pa prijetno presenetili na 
semaforiziranem križišču, saj so se zelo spretno ustavili pri rdeči luči. 

Zaradi bolezni udeleženk folklorne skupine, smo njihov obisk prestavili v naslednji 
mesec, zato nekaj ciljev na področju družbe ni bilo realiziranih. Cilji z ostalih področij 
so bili doseženi, le cilj, da se otrok uči pravilne drže in rabe škarij, je dolgoročen in 
nama ga v tem mesecu ni uspelo v celoti realizirati, kljub temu, pa sva uspeli uresničiti 
cilj, da otrok razvija fino motoriko s pomočjo uporabe škarij. S svojim delom sva 
zadovoljni, bova pa v naslednjem mesecu več časa posvetili prosti igri, saj smo imeli v 
oktobru načrtovanih kar nekaj projektov na ravni celotnega vrtca. 

 


